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SESSIÓ I 
 

ÉS EFICAÇ EL SISTEMA EDUCATIU? 
COM PODRÍEM MILLORAR-LO DES DE LA DIDÀCTICA? 

 
Qüestions per a la reflexió 

 
Creus que el sistema educatiu actual gaudeix de prestigi entre la població en general? 

En quines dades et bases per a opinar-hi? 
I, particularment, entre els docents? 

Has tingut bon professorat a l’institut? En quines assignatures i cursos recordes les 
millors experiències didàctiques? Per què eren bones? 

Saps quina opinió tenien aquells professors/es sobre les innovacions educatives que 
els estava demanant el sistema? 

Eren professors/es que s’havien format didàcticament? De quina manera? Coneixes 
com és la formació que ofereix el mateix sistema? 
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SESSIÓ I (continuació)  
 

ÉS EFICAÇ EL SISTEMA EDUCATIU? 
COM PODRÍEM MILLORAR-LO DES DE LA DIDÀCTICA? 

 
 Qüestions per a la reflexió 

 
Què creus que hauries d’aprendre per a  desenvolupar les teues classes amb èxit 

professional? Què és l’èxit professional per a tu? 
 

Quines d’aquestes coses podrien tractar-se en una assignatura com aquesta? 
 

Et  sembla que la didàctica és una ciència experimental? 
 

Creus que programar (planificar) una unitat didàctica (UD) o una assignatura té 
alguna relació amb la investigació  i l’experimentació? Resultaria, doncs, una 

estratègia professional pròxima als titulats en carreres científiques? 
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Les avaluacions sobre la implantació de l’ESO han posat de 
manifest: 
 
a) La manca de reflexió del professorat sobre les novetats 

curriculars. 
 

b) L’impuls inicial no era suficient, calia un esforç sostingut i 
sistemàtic des de centres de desenvolupament curricular, 
que subministraren materials didàctics pràctics i ajudaren el 
professorat a caminar en la direcció prevista en els documents 
oficials. 



SESSIÓ II 
 

Què és programar? 
 

Què entens per programar una unitat didàctica? Ho consideres necessari per a la tasca 
docent? És una funció individual del professor, una responsabilitat del departament 

didàctic corresponent, o una elaboració ja realitzada en els llibres de text? I la 
programació d’una assignatura? 

 
Saps distingir entre objectius, competències bàsiques, continguts, metodologia i 

criteris d’avaluació? 
 

Què entens per atenció a la diversitat? 
 

Creus que el professorat actual programa per escrit la seua activitat docent? Es poden 
veure públicament aquestes programacions? 

 
Saps si el professorat d’un mateix departament es coordina habitualment per tal de fer 

les seues classes? Disposa d’un horari de reunions setmanals per a la coordinació? 
Quina és la funció del cap de departament? 
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SESSIÓ II (continuació)  
 

Què és programar? 
 

 D’on podem traure les obligacions sobre el que hem de tractar en les nostres 
classes, dels llibres de text o hi ha alguna altra font d’informació més vàlida? 

 
Hi ha també obligacions pel que fa a la metodologia o a l’avaluació? O, pel contrari, 

això forma part de la “llibertat de càtedra”? 
 

Hi ha una normativa que fixe com han de ser les programacions? 
 

Tot el professorat del departament ha de seguir la mateixa programació? Qui 
autoritza o no una programació? 
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Documentació 
 
 

Decrets curriculars de la Conselleria d’Educació de la Generalitat 
valenciana: ESO (DOCV, 24/7/07) i BATXILLERAT (DOCV, 15/7/08) 

 
 

Ordre 45/2011, de regulació de les programacions, en 
DOCV16/6/11 
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La investigació didàctica ens diu que: 
 
1) És possible elaborar programacions d’aula (PA) que 
concreten models i instruments facilitadors de l’actuació del 
professorat en un marc de referència teòric. 
 
2) La PA, a través d’una acurada formulació d’objectius que 
permeta utilitzar-los com a criteris d’avaluació, la definició de 
continguts i l’elaboració de programes-guia d’activitats, és una 
eina fonamental per a la planificació, experimentació i 
avaluació de la tasca docent. 
 
3) És necessari posar a l’abast dels professionals models i 
exemplificacions que  mostren l’operativitat de la PA. La formació 
del professorat en aquest punt és indispensable per tal de 
garantir uns nous hàbits de planificació i coordinació docent. 



SESSIONS III I IV 
 

Per què no és freqüent que el professorat programe? 
 

Qüestions per a la reflexió 
 
 

Per què el professorat no porta a terme les innovacions curriculars que l’administració 
educativa ha dissenyat en un primer nivell de concreció? 

Creus que els professors/es es comporten com a professionals completament 
autònoms a l’hora de fer classe? Els ho permet l’administració? Volen ells/es assumir 

aquest paper? 
Creus que seria positiu per al sistema educatiu disposar, majoritàriament, d’un 

professorat completament autònom? 
O bé caldria compatibilitzar diferents models de professor/a? En funció de quins 

criteris: formació, edat, remuneració, etapa educativa, o altres? 
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SESSIONS III I IV (continuació) 
 

Per què no és freqüent que el professorat programe? 
 

Qüestions per a la reflexió 
 

Quines són les errades més freqüents que cometen els docents a l’hora de 
programar l’ensenyament? 

Quines creus que són les errades més habituals en els opositors/es de 
l’especialitat de Biologia i Geologia de professorat de Secundària quan exposen el 

seu exercici de programació d’una unitat didàctica? 
És tan difícil canviar el model didàctic? Encara que hi haja voluntat de fer-ho? 
Per què és tan poc freqüent que el professorat programe unitats didàctiques? 
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Lucas (1996) assenyala cinc supòsits sobre les responsabilitats del professorat, 
abans de la classe, a la classe i després de la classe: 
 
A: professional completament autònom, determina objectius, selecciona 
conceptes, produeix material i en selecciona, dirigeix les classes, aplica proves 
d’avaluació, realitza l’avaluació final i certifica. 
 
B: professional que treballa dins d’amplis marges, ja que només deixa sense fer 
la primera i la darrera de les funcions anteriors. 
 
C: modificador de materials, ja que només en selecciona, fa el treball a classe i no 
s’encarrega de l’avaluació final ni de certificar (supòsit subjacent a molts dels 
cursos Nuffield en la Gran Bretanya de la dècada dels anys 60). 
 
D: tècnic, sense responsabilitats de disseny curricular, a qui es pressuposa capacitat 
expositora, i que no aplica proves d’avaluació. 
 
E: currículum a prova de professorat, on sovint els materials es limiten a fitxes 
de treball que ha d’emplenar l’alumnat sessió a sessió. El professorat és un 
dispensador de fitxes, administrador de l’equipament d’aula i mantenidor de la 
disciplina. 
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Si la formació del professorat no és adequada per al canvi que es vol 
implantar des de l’administració educativa, la sensació de fracàs pot 
conduir al desig d’instal·lar-se en els graus més baixos 
d’autonomia professional. 
 
Una vegada ubicat el docent en aquestes categories resultarà molt 
difícil mantenir un model de renovació curricular que demane un 
professorat reflexiu i autònom. 
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Algunes de les errades més habituals que cometen els docents a 
l’hora de planificar l’ensenyament són arreplegades per De Pro 
(1998) i De Pro i Saura (2000): 
 
a) Es produeixen errades conceptuals en el contingut acadèmic 

proposat pel mateix professorat (“els coneixements científics 
són complexos fins i tot per als qui han d’ensenyar-los”). A més, 
el professorat, tot i ser de la mateixa especialitat, no comparteix 
el significat científic de molts continguts. 
 

b) La forma de presentar els continguts conceptuals no facilita 
la integració d’aquests per part de l’alumnat. La presència d’una 
gran quantitat de continguts impedeix l’establiment de relacions 
significatives entre aquests; a més, el professorat no estableix 
suficients relacions creuades entre els continguts.  
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c) No s’utilitzen les aportacions de la investigació sobre les idees 
de l’alumnat, siga per desconeixement, per ignorar què fer amb 
elles o per manca de costum. 
 
d) No es justifiquen ni la necessitat ni les condicions científiques 
que recolzen l’ús dels conceptes, ja que originen un coneixement 
sense reflexió ni crítica, superficial. 
 
e)  No apareix clarament la utilitat formativa dels continguts per a 
l’educació obligatòria, sense connectar coneixement acadèmic i 
quotidià, o fent-ho de manera  anecdòtica. 
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f) Es dóna una gran importància al llibre de text, que resulta 
fonamental a l’hora de decidir la inclusió o l’exclusió d’un 
contingut en el programa. 
 
g) Dóna la impressió que no s’han abordat els continguts del 
tema en els cursos anteriors: de vegades no s’hi consideren i 
d’altres es perceben com inadequats. No hi ha una planificació 
longitudinal suficient. 
 
h) Es tendeix a identificar els continguts més difícils amb els 
més importants. 
 
i) Els continguts procedimentals seleccionats són massa 
limitats, no són seqüenciats i, al capdavall, resulten 
menystinguts en la planificació (“pèrdua de temps”, “baixada de 
nivell”). 
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Milà i Sanmartí (1997) estudien les idees dels opositors/es al cos de 
professorat de Biologia i Geologia d’Educació Secundària. Hi 
constaten la idea que ensenyar és una cosa senzilla, que es pot 
preparar en poc temps i que no necessita un plantejament teòric 
sobre el què i el com. Hi destaquen: 
  
 1) Superficialitat 
 2) Simplificació 
 3) Escassa innovació 
 4) Ús de tòpics 
 5) Absència del tractament de la diversitat 
 6) Focalització de l’ensenyament en el mateix discurs del 
 docent 
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Canviar el model didàctic tradicional és molt difícil. 
 
Rabadán i Flor (1998): només un 30% del professorat que participà 
en un curs de formació de 150 hores, amb la motivació suficient per 
a acceptar a continuació una observació i seguiment de les seues 
classes durant un any, assoleixen un canvi didàctic important. 
 
Sánchez Blanco i Valcárcel (2000): coincideixen en aquest 
percentatge, després d’analitzar els resultats d’una altra mostra de 
docents de ciències, tot i que, ara, només s’hi tractava d’elaborar 
unitats didàctiques, sense fer-ne el seguiment a l’aula. 
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La major part dels professors considera que implicar-se en el 
disseny d’unitats didàctiques és, en si mateix, un problema, per 
exigir-los més temps del que disposen o estan disposats a emprar en 
les seues tasques professionals. 
 
Probablement, doncs, és inútil promoure canvis docents 
institucionals sense adoptar mesures que incidisquen en un major 
reconeixement professional i que incentiven aquesta major 
dedicació. 
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Per tal de possibilitar els canvis didàctics, el professorat assenyala 
la necessitat d’una major coordinació i treball en equip entre els 
membres dels departaments didàctics, així com entre els 
professors/es d’un mateix grup d’alumnes. 
 
La “soledat docent” esdevé, doncs, una de les causes més 
importants de l’enorme estabilitat del model didàctic tradicional 
(Mellado, 1998). 
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Antúnez (1992) ja definia 4 obstacles que arriben a fer molt difícil la 
planificació als centres escolars: 
 
1) Prejudicis o concepcions errònies: “la planificació és un 

exercici determinista, tancat, inflexible”; “una pèrdua de temps”; 
“burocràcia”. 

2) Falta d’hàbit planificador, dins d’una cultura corporativa, on a 
penes té lloc la reflexió sobre la pràctica, l’intercanvi professional 
o l’avaluació formativa del treball docent. 

3) Falta de temps, moltes vegades per falta d’un ús eficient 
d’aquest recurs. És important no confondre la falta de temps amb 
la falta d’organització. 

4) Falta d’una metodologia de treball adequada. Cal formar-se en 
estratègies de planificació. 
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La formació permanent del professorat 
 
Gil et al. (1998) denuncien que no hi ha prou amb accions 
formatives puntuals, com ara un curs. L’administració pública ha 
d’assegurar accions formatives prolongades d’investigació i 
innovació curricular. 
 
La diversitat inherent a tot col·lectiu aconsella la creació d’una 
comunitat de formadors d’equips docents, que incorpore el 
professorat més actiu en innovacions didàctiques. 
 
Aquests tutors/es d’equips docents mantindrien la formació 
propera als centres educatius, en un procés de formació entre 
iguals. 
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Coll i Solé (1987) ja advertien que “aquesta formació seria 
bastant incompleta si no incloguera els aspectes relatius al 
disseny de programacions i projectes, a partir d’allò que 
assenyalen les directrius normatives oficials”. 
 
Resulta xocant com, des de les instàncies formatives del 
professorat, s’ha invertit més en els aspectes teòrics del marc de 
referència que en les exemplificacions, en els models d’unitats 
didàctiques innovadores, amb les avaluacions corresponents a 
experimentacions en contextos reals. 



SESSIÓ V 
 

Què volem ensenyar? I  
 

Qüestions per a la reflexió 
 

Preferiries una classe formada per un alumnat homogeni (similar nivell acadèmic, 
edat, mateix sexe, etc.) o heterogeni? Per què? 

Creus, doncs, que la diversitat enriqueix o empobreix les possibilitats d’aprenentatge? 
Saps fins a quin nivell d’escolarització les classes de ciències són impartides a la 

totalitat de l’alumnat? I quan són optatives? 
A l’hora de dissenyar una unitat didàctica, quins objectius triaries per tal de tenir en 
compte la diversitat? Per exemple, objectius més concrets o més generals? Objectius 

més procedimentals o més conceptuals? Objectius més conceptuals o més 
actitudinals? 

Quins dos objectius, dels tres que veuràs en la diapositiva, elegiries des d’aquest punt 
de vista, de manera que foren més adequats per a tot l’alumnat?  
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La diversitat, una font de riquesa per als plantejaments 
didàctics 

 
Duschl (1993): “Si a l’aula no hi ha diversitat, convé provocar-la, ja 
que sense aquesta no és possible construir coneixements”. 
 
Neus Sanmartí (1994) proposa considerar la diversitat des de 4 
perspectives: 
 

1) De punts de vista i de concepcions alternatives. 
2) De motivacions envers l’aprenentatge. 

3) De nivells i ritmes d’aprenentatge. 
4) De dificultats generades en el procés d’aprenentatge. 

 
 A partir d’aquestes idees, caldrà programar adequadament els 

diferents elements curriculars: objectius, continguts, 
metodologia i avaluació. 
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Objectius 
 
A nivell de la programació d’etapa i àrea (ESO, Ciències Naturals) 
els objectius es formulen de manera oberta, flexible, sense excloure 
ningú de la possibilitat d’avançar en les capacitats que indiquen. 
No pretenen definir uns resultats finals concrets i mesurables, sinó 
marcar un camí per on tothom pot progressar. 
 
Pertanyen a aquest tipus els objectius formulats als decrets 
curriculars (1r nivell de concreció), que han de ser contextualitzats 
posteriorment als centres escolars (Projecte Curricular de 
Centre=PCC) (2n nivell de concreció). 
 
Exemple: “Desenvolupar hàbits favorables a la promoció de la salut 
personal i comunitària...” 
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Objectius 
 
Serà després, en la programació de les unitats didàctiques (3r nivell 
de concreció) quan els objectius han de formular-se expressant les 
capacitats que pretenen desenvolupar referides a continguts més 
específics. Així, els objectius identificaran el tipus i grau dels 
aprenentatges previstos en cada unitat. En aquesta concepció, els 
objectius funcionaran també com a criteris d’avaluació (Dolz i 
Soler, 1996). 
 
És el cas de: 
 
1) “Analitzar la dieta personal per tal de determinar si és 
equilibrada i s’ajusta a les raons per les quals mengem: viure en 
salut, obtenir plaer i adquirir una imatge física que ens agrade” 
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Objectius 
 

O bé de: 
 
2. “Conéixer diferents estils alimentaris, tot lligant-los als valors 
individuals i socials que en justifiquen l’existència (dieta 
occidental, mediterrània, vegetariana, etc.) 
 
3. “Explicar algunes diferències entre els aparells digestius dels 
animals vertebrats com adaptacions a dietes diverses (carnívors, 
herbívors, omnívors, etc.) 
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Objectius 
 
A  l’hora de prioritzar els objectius, cal tenir en compte que aquells 
que pertanyen als camps procedimental i actitudinal són més 
adequats, en general, per a l’alumnat de baix rendiment. És dins 
d’aquests camps que són d’esperar més experiències d’èxit per la 
seua part, i, per tant, potencien la motivació. 
 
En l’exemple anterior, doncs, són els dos primers els que reuneixen 
aquesta condició, mentre que el tercer resulta purament conceptual. 



SESSIÓ VI 
 

Què volem ensenyar? II 
 

Qüestions per a la reflexió 
 

Creus que tots els objectius educatius s’han d’explicitar en una unitat didàctica? Per 
exemple, cal explicitar els que fan referència a comprensió i expressió lingüística, 

presentació de treballs, col·laboració en equip, etc.? 
 

Creus que aquests objectius, de caràcter general, són més o menys importants de cara 
a l’alumnat de baix rendiment? 

 
Quin tipus d’indicadors, d’instruments d’avaluació, podríem utilitzar per tal de 

conèixer el progrés educatiu de l’alumnat, sense deixar de considerar els diferents 
tipus d’objectius (conceptuals, procedimentals i actitudinals)? Per exemple, un 

examen. 
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SESSIÓ VI (continuació) 
 

Què volem ensenyar? II 
 

Qüestions per a la reflexió 
 

Saps diferenciar entre avaluar i qualificar? 
 

Com hauria de ser un objectiu conceptual per a ser considerat fonamental, 
prioritari, a l’hora de dissenyar una unitat didàctica? Per exemple, ha de ser més 
important dins del cos de coneixements teòrics d’una disciplina, o ha de ser més 

aplicable en la resolució dels problemes reals plantejats en la UD? 
 

Fes una llista de conceptes del primer i del segon tipus. 
 

Creus que en l’ensenyament tradicional, amb llibres de text, es fa una bona 
priorització de conceptes? 
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Objectius 
 
És important recordar que, a banda dels objectius específics 
programats per a una unitat didàctica, n’hi ha que tenen un caràcter 
generalista: comprensió i expressió lingüística, presentació de 
treballs, col·laboració en equip, etc. Es tracta, preferentment, 
d’objectius procedimentals i actitudinals. 
 
Donada la rellevància d’aquests objectius, sobretot per a l’alumnat 
de baix rendiment, que tenen greus dificultats per avançar en els 
objectius específics d’una unitat didàctica, caldrà tenir-los molt 
presents a l’hora d’observar i avaluar el treball de l’alumnat. 
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Objectius 
 
Una manera de planificar l’atenció a aquests objectius generalistes és 
determinar quins seran els instruments d’avaluació que serviran per 
a detectar el progrés de l’alumnat en aquests. El quadern de classe i 
una taula d’observacions del comportament a classe, al laboratori 
i al camp, són instruments d’avaluació fonamentals per fer-ho. 
 
Donat el seu caràcter general, aquests objectius són també elements 
interdisciplinaris, per la qual cosa és important posar-los de 
manifest i acordar accions conjuntes de les diverses àrees per tal de 
potenciar-los i valorar-los adequadament, en especial quan es tracta 
de realitzar adaptacions curriculars a determinats alumnes. La 
possibilitat de progrés, i, per tant, d’èxit, en aquests elements bàsics, 
obri una via d’integració a aquest sector de l’alumnat. 
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Objectius 
 
Els objectius conceptuals han de ser limitats. Seran els conceptes 
que haurà d’utilitzar l’alumnat en la resolució dels problemes 
“autèntics”, reals, que el professorat presenta per tal de ser 
investigats a l’aula (Jiménez Aleixandre, 1998). 
 
Això significa prescindir d’altres conceptes que només serien 
apresos com a definicions o termes. Aquest èmfasi sobre 
l’adquisició de competències educatives bàsiques ha sigut citat, 
des de fa temps (Edmonds, 1979), com una de les característiques de 
les institucions escolars eficients, confirmada per la investigació 
posterior. 



SESSIÓ VII 
 

Què volem ensenyar? III 
 

Qüestions per a la reflexió 
 

Consideres important compartir i comunicar els objectius d’aprenentatge amb 
l’alumnat? 

Podria ser útil, per tal d’atendre la diversitat, diferenciar, dins de cada objectiu 
didàctic, dos o més nivells de dificultat? Ho trobes factible? 

Has sentit parlar dels enfocaments CTS en la didàctica de les ciències? Com ho valores, 
des del punt de vista de l’atenció a la diversitat? Creus que aquests enfocaments 

limiten la quantitat de coneixements assolibles en una UD? 
A la vista del decret curricular base (DCB) d’ESO, creus que els llibres de text amplien o 

redueixen els coneixements proposats per l’administració educativa? 
Elabora un llistat de continguts d’un tema segons el DCB d’ESO i segons algun llibre de 

text. T’hi has fixat només en continguts conceptuals? Prioritza’n alguns. 
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SESSIÓ VII( continuació) 
 

Què volem ensenyar? III 
 

Qüestions per a la reflexió 
 

Introduiries temes d’actualitat a l’aula, tot i la insuficient preparació acadèmica de 
l’alumnat per a analitzar-los? Pensa’n algun exemple per a un determinat nivell 

d’alumnes. 
 

Quins criteris seguiries a l’hora de seqüenciar els continguts? Per exemple: el grau 
de dificultat, la proximitat a l’entorn, l’impacte emocional... 

 
Cal partir sempre dels continguts conceptuals? 

 
Una vegada tens feta una UD, cal modificar-la en funció del context o de l’alumnat 
receptor? Saps què és una adaptació curricular? Com la faries a partir d’una UD ja 

elaborada? 
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Objectius 
 
Cada objectiu pot ser desglossat en dos nivells o graus 
d’assoliment, de manera que facilite l’atenció educativa a la 
diversitat de capacitats present a l’aula. El grau elemental o bàsic 
servirà d’orientació per a assenyalar els mínims acceptables per a 
avaluar com a suficient el resultat del procés d’ensenyament-
aprenentatge. Es tractarà, en aquest cas bàsic, d’objectius de caràcter 
més concret que no abstracte, preferentment procedimentals i 
actitudinals. 
 
La selecció de continguts, la proposta d’activitats o la mateixa 
avaluació, estaran millor orientades si partim d’aquesta 
jerarquització inicial dels objectius, és a dir, d’allò que volem 
ensenyar. 
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Objectius 
 
El fet de formular amb la màxima claredat i precisió els objectius 
permet compartir-los amb l’alumnat, cosa que afavoreix les 
estratègies d’autoregulació de l’aprenentatge sobre les quals es 
basa l’avaluació, particularment l’autoavaluació i la coavaluació 
(Sanmartí i Jorba, 1995). 
 
D’altra banda, cal no oblidar, especialment en l’ensenyament 
obligatori (ESO), que un objectiu determinant de l’àrea científica ha 
de ser ensenyar a gaudir del món natural, del nostre cos i del 
nostre entorn (Claxton, 1994). Els arbres que representen els 
objectius didàctics específics no ens han d’impedir copsar el bosc 
on volem arribar. 
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Continguts 
 
La selecció de continguts cal fer-la a través d’un enfocament 
CTSA (Ciència, Tecnologia, Societat i Ambient), amb la intenció de 
millorar la motivació de l’alumnat. 
 
Els anomenats temes transversals, particularment en el nostre cas 
l’educació per a la salut i l’educació ambiental, ofereixen moltes 
possibilitats per al treball escolar centrat en els interessos, els 
coneixements, les actituds i la lògica de l’alumnat. 
 
Les conseqüències d’aquesta opció són importants respecte del 
temps i la quantitat de coneixements que s’hi poden assolir, ja que  
exigeix un replantejament radical dels continguts. 
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Continguts 
 
Els criteris d’utilitat directa i immediata a l’entorn quotidià, 
juntament amb el consens aconseguit amb l’alumnat per a tractar 
uns temes o uns altres, haurien de convertir-se, en l’ensenyament 
obligatori, en els principis bàsics per a la selecció de continguts. 
 
La mentalitat analítica, present en la major part del professorat, 
desaconsella sovint la introducció de certs continguts, ja que són 
considerats massa complexos. Això pot provocar la manca de temes 
d’actualitat, difícils d’abordar des d’una perspectiva analítica, que 
implicaria molt temps d’aprenentatges bàsics. Tanmateix, la 
investigació ha posat de manifest la conveniència dels enfocaments 
sistèmics, basats en la percepció global i l’ús de models poc 
rigorosos (García-Rodeja, 1999). Els guanys actitudinals i afectius 
compensen “saltar-se els detalls”. 



SESSIÓ VIII 
 

Quines activitats farem a l’aula, al laboratori o al camp? 
 

Qüestions per a la reflexió 
 

Què opines del treball en grup? De quina manera l’aplicaries en classe, si és que el 
trobes adequat? 

Saps què és un programa-guia d’activitats?  
Quin tipus d’activitats, dins d’una UD, programaries al principi, durant el 
desenvolupament i al final d’aquesta? Per exemple: d’adquisició de nous 

aprenentatges, de detecció d’idees prèvies, de motivació, etc. 
Com valores la utilització de diversos materials didàctics, diversos recursos educatius o 

diverses activitats, enfront de la homogeneïtat i la coherència d’un mateix tipus de 
metodologia en classe? 

Fes un llistat de diversos tipus d’activitats que podries programar durant una UD. Per 
exemple: activitats de suport audiovisual, explicació del professor/a a la pissarra, etc. 
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Continguts 
 
A l’hora d’ordenar temporalment els continguts serà necessari fer-ho 
per ordre de dificultat i de proximitat entre allò que volem 
ensenyar i allò que l’alumnat ja coneix. 
 
Una opció interessant és triar els continguts procedimentals com a 
eix de seqüenciació, ja que són més accessibles a l’alumnat i més 
motivadors. Alhora, això ajuda el professorat a identificar quins són 
els mínims coneixements que pretén que siguen assolits per tothom. 
El caràcter pràctic d’aquests continguts facilita un plantejament més 
realista, mentre que els conceptuals estimulen sovint intencions 
docents excessives. 
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Metodologia 
 
El treball en petits grups cooperatius (Caballer i Marco, 1998) 
ofereix moltes possibilitats en l’atenció a la diversitat de l’alumnat. 
 
Per un costat, el tipus d’agrupació d’alumnes és un recurs didàctic 
per a la millora del rendiment escolar, tot utilitzant l’homogeneïtat o 
heterogeneïtat en la composició del grup en funció de les 
circumstàncies. Per l’altre, el treball en equip pot representar un 
increment en la motivació i l’autoestima (Rodríguez Barreiro, 1999). 
 
Un instrument molt útil, tant per a l’alumnat de baix rendiment com 
per a l’alumnat d’alta capacitat, és el treball per parelles o 
ensenyament tutoritzat. La figura d’un mitjancer en l’aprenentatge 
facilita l’atenció al primer grup, però també beneficia qui fa de tutor/a 
(Lopezuano, 2000) 
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Metodologia 
 
A l’hora d’elaborar un programa-guia d’activitats, convé ordenar-les 
de forma que comencem per activitats d’introducció i motivació, 
seguides d’activitats d’adquisició de nous aprenentatges, 
d’activitats de síntesi i recapitulació, d’activitats de reforç, 
recuperació o ampliació, i activitats d’avaluació. En aquest últim 
cas, n’hi han d’haver d’integrades dins del procés (avaluació 
formativa) com en acabar-lo (avaluació sumativa). 
 
Al capdavall, es tracta d’aplicar l’anomenat cicle d’aprenentatge:  

 
Què en sabem?                                   Aprenem-ne més 

 
Apliquem allò que hem après 
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Metodologia 
 
El recurs freqüent a l’entorn que es dóna en una opció metodològica 
investigativa, l’ús del treball de camp i laboratori, així com la 
diversitat de materials didàctics i de tot tipus de recursos 
utilitzats en les activitats programades, han de tenir un efecte 
important en el tractament dels diferents interessos i necessitats de 
l’alumnat. 
 
Martín i Kempa (1991) ja van descriure diferents models 
motivacionals envers l’aprenentatge de les ciències, que exigeixen 
mètodes didàctics diferents. Diversificar les activitats és, doncs, un 
requisit imprescindible per atendre’ls, sense que aparega 
l’automarginació d’aquells/es que presenten models no considerats en 
una programació excessivament uniforme i homogeneïtzadora. 
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Metodologia 
 
• Utilitzar suports visuals de qualitat didàctica a l’hora de presentar 
els continguts (cal evitar imatges que distraguen l’atenció de 
l’alumnat menys hàbil per a interpretar-les). 
•Prestar molta atenció a la comprensió de la informació 
subministrada a l’alumnat (pauses, exemples, formular preguntes, 
mapes conceptuals, etc.) 
•Orientar de manera molt clara sobre com realitzar les activitats, 
així com facilitar el coneixement de quines són les finalitats que es 
persegueixen en fer-les. Evitar, doncs, les dades, accions, o 
operacions implícites. 
•Adequar el temps per al desenvolupament de les activitats, i evitar 
les tasques que excedisquen les possibilitats d’atenció i concentració 
de l’alumnat. 



SESSIÓ IX 
 

Com incloem l’avaluació en la programació? 
 

Qüestions per a la reflexió 
 

Saps diferenciar entre avaluació formativa i avaluació sumativa o final? 
Què entens per avaluació contínua? 

Has sentit parlar d’aprendre a aprendre? Quina relació tindrà amb l’avaluació? 
Quin tipus d’avaluació pot facilitar millor l’aprenentatge de l’alumnat de baix 

rendiment? 
Creus convenient la qualificació final prenent només com a referència l’avaluació 

sumativa? 
Creus que la qualificació final ha de consistir només en una nota, o bé ha 

d’acompanyar-se d’unes orientacions futures? 
Què opines de l’autoavaluació? I de la coavaluació? 

Quins instruments d’avaluació utilitzaries en una unitat didàctica? 
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Avaluació 
 
L’avaluació dissenyada en el programa ha de pretendre subratllar la importància 
del coneixement de l’estat inicial de l’alumnat (individual i grupal). A partir 
d’això, s’enceta el camí programat, amb contínues referències a l’avaluació 
formativa, que ajuda més l’alumnat de baix rendiment que la resta. 
 
L’avaluació formativa és aquella que fomenta aprendre a aprendre. És a dir, 
que l’alumne/a siga capaç de representar-se els objectius del seu treball, anticipar i 
planificar les operacions necessàries per a dur-lo a terme, així com identificar els 
criteris d’avaluació. Es tracta, doncs, de la construcció d’un sistema efectiu 
d’autoregulació de l’aprenentatge. 
 
L’avaluació sumativa no serà mai l’única referència per a la qualificació final, 
que, a més, sempre anirà acompanyada d’orientacions sobre possibles 
actuacions futures ( recuperacions, tria de continguts optatius, inserció laboral, 
etc.). 
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Avaluació 
 
Dins del marc de l’avaluació formativa, l’autoavaluació resulta 
essencial, així com una poderosa font potencial de l’aprenentatge. 
 
En general, l’alumnat és honest i de fiar, tant pel que fa a les seues 
autoavaluacions com a les dels altres. El problema és un altre: 
l’alumnat només pot autoavaluar-se quan té una imatge 
suficientment clara dels objectius que cal assolir mitjançant 
l’aprenentatge. 
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Avaluació 
 
És fonamental disposar d’instruments d’avaluació adequats que 
permeten recollir i sistematitzar de manera àgil i eficaç la informació 
rellevant en relació als objectius previstos en la programació. 
 
Per a això serà necessari determinar prèviament quins són els 
indicadors que han de permetre verificar la correcta realització 
de les activitats, tot centrant l’atenció sobre aquells aspectes que 
mostren l’assoliment dels objectius marcats. 
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Avaluació 
 
El fet que el professorat faça explícits aquests indicadors quan 
proposa determinades tasques a l’alumnat presenta una doble utilitat: 
 
a) Des de la perspectiva del professorat, són un instrument tant per 

a plantejar activitats en les quals puguen emergir tals 
indicadors, com per a recollir informació rellevant sobre la 
presència d’aquests. 
 

b) Des de la perspectiva de l’alumnat, conèixer aquests indicadors 
serveix de guia per a la construcció dels seus aprenentatges, ja 
que faciliten la representació clara de la tasca proposada i, en 
conseqüència, les accions que han d’executar per a resoldre-la 
amb èxit.  



51 

Avaluació 
 
Alguns autors (Reid i Hodson, 1993) destaquen la importància 
d’emprar tècniques rigoroses d’avaluació i enregistrament de 
dades. En les seues paraules, “res no triomfa com l’èxit”; un treball 
ben avaluat permet i estimula l’èxit. 
 
Black (1997): “allò que es necessita és una cultura de l’èxit, 
fonamentada en la idea que tothom pot assolir-lo”. 
 
El disseny dels instruments que utilitzarem per tal de mesurar el grau 
d’adquisició dels coneixements programats esdevé, doncs, un 
element bàsic en les estratègies d’atenció a la diversitat. 



FITXA D’ANÀLISI I AVALUACIÓ D’UNA UNITAT DIDÀCTICA 
 

NOM DE LA UD: 
 

AUTORS/ES: 
 

NIVELL I CONSIDERACIONS SOBRE LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT: 
 

RELACIÓ AMB EL DECRET CURRICULAR BASE: 
 

HI HA UNA ANÀLISI CIENTÍFICA I DIDÀCTICA DEL TEMA? 
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OBJECTIUS 
 

Estan especificats? 
 

Estan justificats? 
 

Estan classificats (conceptuals, procedimentals i actitudinals)? Són 
equilibrats? 

 
 Estan jerarquitzats per nivells, de cara a l’atenció a la diversitat? 

 
 Poden emprar-se com a criteris d’avaluació? 

 
 Són fàcils de compartir? 
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Continguts 
 

Estan especificats? 
 

 I justificats? 
 

 I classificats (conceptes, procediments i actituds)? 
 Són equilibrats? 

 
 I jerarquitzats? Es distingeixen fonamentals de secundaris? 

 
 Estan seleccionats des d’una perspectiva de ciència, tecnologia i 

societat (CTS)? 
 

 Quin és el criteri de seqüenciació o fil conductor? 



 
Metodologia 

 
Quin tipus d’agrupament d’alumnes proposa? 

 
 Quin tipus d’activitats presenta? 

 
 Com estan seqüenciades? 

 
 Quins recursos didàctics (materials o no) demana? 

 
 Quin grau de variació té? 

 
 Presenta orientacions didàctiques sobre com aplicar les activitats? 
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Avaluació 
 

Quins instruments d’avaluació proposa? Estan detallats? 
 

 En quins moments del desenvolupament de la UD són aplicats? 
 

 Facilita l’avaluació contínua? I la sumativa? 
 

 Dóna pautes per a la qualificació final? 
 

 Es proposa l’autoavaluació? I la coavaluació? 
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Temporalització 
 

Quantes sessions de treball són necessàries? 
 

 Semblen suficients? 
 

 Cal agrupar-les en algun moment? 
 

 Està prevista per a alguna època del curs acadèmic? 
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Conclusions 
 

Presenta elements d’innovació didàctica? 
 

 Està ben fonamentada, amb una bibliografia adequada? 
 

 Quins són els aspectes de més i menys qualitat de la UD? 
 

 Com es podria millorar? 
 

 Qualificació final (entre 1 i 10) 
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