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Resum 

Es presenta un estudi de la motivació acadèmica que presenten els alumnes d’un 

aula de Batxillerat i la seva relació amb la metodologia docent i els 

comportaments disruptius a classe. S’exposa també una proposta d’intervenció 

a classe de Matemàtiques, amb la introducció d’activitats innovadores i treball 

cooperatiu, que pretén millorar la disciplina a l’aula i la motivació acadèmica. 

Durant la fase d’observació de les pràctiques a centres educatius s’identifiquen 

les principals conductes disruptives amb ajuda d’una plantilla d’observació. 

Aquestes s’inclouen als qüestionaris i formen part de l’anàlisi de dades. 

L’avaluació del tipus de motivació que presenta l’alumnat es realitza a través de 

la utilització de la subescala SEMAP-01 d’avaluació motivacional que pertany a 

l’escala CEAP48. La percepció de la metodologia docent es realitza emprant un 

qüestionari inclòs a la literatura educativa. Es presenta un anàlisi de dades de 

les respostes dels qüestionaris pre i post intervenció i les seves conclusions. 

 

Abstract 

Study of the academic motivation presented by students in a high school class 

and their relation to teaching methodology and disruptive behaviour. A proposal 

for intervention in the Mathematics class is also presented, with the introduction 

of innovative activities and cooperative work, which aims to improve classroom 

discipline and academic motivation. During the observation phase of practices in 

educational centres, the main disruptive behaviours are identified with the help of 

an observation template. Detected disruptive behaviours are included in the 

questionnaires and are part of the analysis of data. The assessment of the type 

of motivation presented by students is carried out using the motivational 

assessment SEMAP-01, subscale that belongs to the CEAP48 scale. The 

perception of the teaching methodology is carried out using a questionnaire 

included in the educational literature. A data analysis of the responses from the 

pre and post questionnaires and their conclusions is also presented. 
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1. Introducció 

Francesc Pedró, durant la conferència inaugural del Congrés d’Innovació 

Educativa de les Illes Balears 2019 indica que innovar en educació és un 

imperatiu i que l’avaluació dels mètodes d’ensenyament-aprenentatge s’han de 

basar en evidències (Pedró, 2019). 

Aquest treball, emmarcat dins el Màster Universitari en Formació de Professorat, 

explica una forma d’aportar les evidències que demanda Pedró per avaluar la 

influència de la metodologia sobre la disciplina a l’aula i observar si aquesta 

relació influeix sobre la motivació de l’alumnat.  

L’estudi del marc teòric indica que la motivació de l’alumnat és un factor clau per 

aconseguir un bon clima d’aula i posa de manifest l’existència de tècniques 

d’avaluació que permeten determinar el tipus i grau de motivació de l’alumnat. 

La inclusió d’activitats innovadores dins la unitat didàctica és una eina per 

estudiar aquesta evolució de la disciplina i motivació a través de qüestionaris 

dirigits als alumnes.  

La intervenció educativa consta de varis punts: 

• proposta d’unitat didàctica amb metodologia i activitats innovadores 

• elaboració de qüestionari d’avaluació anterior a la docència de la unitat 

didàctica proposada 

• elaboració de qüestionari d’avaluació una vegada acabada la unitat 

didàctica 

• anàlisi de resultats dels qüestionaris per determinar evolució de l’alumnat 

Els qüestionaris analitzen la percepció de la disciplina a l’aula que tenen els 

alumnes, l’aprenentatge a través de la metodologia i el tipus de motivació de 

l’alumnat a l’hora d’afrontar l’aprenentatge.  
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2. Objectius 

L’objectiu principal del treball és oferir una metodologia d’estudi i anàlisi de la 

motivació de l’alumnat quan es realitza una intervenció educativa amb unitats 

didàctiques que inclouen activitats innovadores. 

Els objectius principals de l’estudi presentat són els següents: 

• incloure activitats innovadores dins la unitat didàctica tradicional (canvi de 

metodologia d’ensenyament) 

• recerca de tècniques d’avaluació de motivació de l’alumnat 

• estudi de l’impacte de l’activitat docent sobre l’alumnat segons el seu tipus 

de motivació 

• estudi de percepció del canvi de metodologia tradicional sobre l’alumnat 

segons el seu tipus de motivació 

• estudi de l’impacte de l’activitat docent sobre la disciplina a l’aula i la 

percepció de l’alumnat segons el seu tipus de motivació 

S’enumeren també varis objectius secundaris derivats de la feina presentada: 

• oferir una eina d’avaluació de la motivació de l’alumnat a través de 

qüestionaris 

• oferir una metodologia d’avaluació i extreta de conclusions a partir de les 

respostes recollides als qüestionaris 

• traducció de la subescala SEMAP-01 a idioma Català 

• oferir una unitat didàctica que inclou activitats innovadores per a futures 

intervencions educatives 

• aplicació pràctica de la unitat didàctica com a primer contacte amb 

alumnes de secundària per a un docent novell 
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3. Metodologia  

3.1 Elaboració del treball 

Seguint un calendari consensuat amb la tutora de TFM i partint d’una reunió 

inicial s’estableixen fites que s’assoleixen a través de la consecució d’objectius 

també consensuats: 

1. Recerca de referències al marc teòric seguint orientació de la tutora 

2. Elaboració de plantilla d’identificació de conductes disruptives per a la 

fase d’observació al centre 

3. Elaboració d’unitat didàctica 

4. Elaboració de qüestionaris pre-test i post-test per a l’avaluació de la 

metodologia docent, percepció de conductes disruptives i motivació dels 

alumnes 

5. Recollida i estudi de dades obtingudes 

Per a cada fita s’estableixen uns objectius i activitats a desenvolupar per a la 

propera fita. Com a objectius de la fita 1 s’estableixen: 

• recerca de referències al marc teòric sobre conductes disruptives i de falta 

de respecte i control del comportament des d’un punt de prevenció 

• elaboració d’una plantilla d’observació d’alumnes per establir correlació 

entre comportaments disruptius i metodologia emprada a l’aula i tipus de 

motivació de cada alumne.  

La recerca resultant deriva en que la motivació de l’alumnat ajuda a establir un 

control de disciplina a l’aula. Com a resultat, els objectius i activitats de la fita 2 

s’estableixen com: 

• recerca de referències sobre motivació i disciplina a l’aula 

• recerca d’instruments de mesura i avaluació de la motivació 

• entrevista amb Dr. Rosa Isabel Rodríguez per establir pautes d’observació 

de la disciplina a l’aula a través d’una plantilla d’observació 

• planificació de la unitat didàctica 
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Assolit l’objectiu de la fita 2 amb l’elaboració d’una plantilla d’observació de 

l’alumnat, s’estableix una data per estudiar les dades obtingudes de la plantilla 

d’observació i determinar els objectius de la fita 3: 

• elaboració d’unitat didàctica amb activitats innovadores 

• estudi del marc teòric sobre qüestionaris d’avaluació de motivació 

Uns dels punts principals per a completar l’estudi és l’elaboració de la unitat 

didàctica i l’arribada a un consens amb la tutora de TFM i la tutora de pràctiques, 

fita que s’aconsegueix abans de començar la intervenció educativa. 

Paral·lelament a la consecució de la fita 3 i el consens de la unitat didàctica, 

s’assoleixen els objectius de la fita 4: 

• elaboració de qüestionari previ a la intervenció educativa 

• elaboració de qüestionari posterior a la intervenció educativa 

Una vegada aprovats els qüestionaris pre i post intervenció, s’estableix data per 

a presentació del primer esbós de TFM a la finalització de les pràctiques que és 

continuat de vàries versions posteriors fins arribar a una versió final aprovada 

per la tutora de TFM. 

 

3.2 Elaboració de la unitat didàctica 

La unitat didàctica per a 1r de Batxillerat utilitza com a base d’elaboració el llibre 

de Matemàtiques de 1r de Batxillerat de l’editorial ANAYA (Colera, 2017). El tema 

seleccionat és Trigonometria i funcions trigonomètriques que corresponen als 

temes 4 i 5 del llibre. En converses amb els integrants del departament de 

Matemàtiques de l’IES Marratxí, centre on es van realitzar les proves, s’aprova 

la inclusió de vàries activitats innovadores i de tècniques de motivació a través 

de treball cooperatiu. En el punt 5.2 s’exposa la unitat didàctica completa 

emfatitzant les activitats innovadores que afegeixen valor a la pràctica docent. 

Amb la tutora de pràctiques s’estableix la compartició de la unitat didàctica 

emprant Google Drive. La primera versió de la unitat didàctica és presentada a 
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la tutora de pràctiques durant una reunió presencial a l’IES Marratxí i s’elaboren 

vàries versions fins arribar a la darrera consensuada. 

 

3.3 Recerca al marc teòric 

La recerca es realitza treballant paraules clau a la Biblioteca Virtual de la UIB1 i 

al metacercador Google. Les principals cerques són: 

• disciplina a l’aula 

• plantilla d’observació de conducta 

• tècniques de prevenció de conductes disruptives 

• motivació com a eina de prevenció 

• motivació i disciplina 

• avaluació motivacional 

• escala CEAP48 

• treball cooperatiu 

• treball cooperatiu a l’aula de matemàtiques 

Els treballs acadèmics es divideixen en subseccions a través de l’eina Mendeley2 

dividint cada treball en una carpeta o subcarpeta. En la il·lustració 1 s’observa la 

divisió dels treballs acadèmics amb l’eina Mendeley.  

 

Il·lustració 1. Divisió de treballs acadèmics en carpetes a través de l’eina Mendeley 

                                            
1 https://biblioteca.uib.cat/ 
2 https://www.mendeley.com 

https://biblioteca.uib.cat/
https://www.mendeley.com/
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3.4 Criteris d’exclusió de referències 

Es prioritzen, el primer lloc, els treballs indicats per la tutora de TFM. En segon 

lloc, aquells treballs sobre motivació i disciplina s’inclouen a la carpeta 

corresponent en ordre d’importància i es dona especial valor a treballs 

relacionats amb la disciplina de matemàtiques. La resta de treballs es prioritzen 

dins cada àrea de coneixement que incloure aquest treball: plantilla d’observació, 

treball cooperatiu i avaluació motivacional. 

La recerca es centra en estudis més recents encara que els anteriors inclouen 

valor acadèmic al marc teòric. Finalment, textos en català es prioritzen sobre 

textos en castellà i anglès. Es dona valor a treballs de fi de màster d’anys 

anteriors a la disciplina de Matemàtiques. 

Finalment, s’elabora una llista de referències que es mencionen a l’estat de la 

qüestió i un llistat de referències que formen part de l’apartat 8. 

 

4. Estat de la qüestió  

Sue Cowley, al seu llibre Rebelión en el aula, indica que un dels factors que 

influeixen a la conducta disruptiva és la manca de motivació cap a l’estudi 

(Cowley, 2010). L’augment de la motivació es pot aconseguir adaptant les 

activitats educatives a les habilitats dels alumnes o creant activitats innovadores 

que despertin interès. Com a conseqüència, la motivació és una eina de 

prevenció de conductes disruptives. 

Incloure activitats innovadores que motivin l’alumnat en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge ha estat motiu d’estudi per part d’alguns autors. 

Sabaté (Sabaté Giménez & Alsina, 2006) fa un recull d’eines TIC emprades a les 

aules de matemàtiques indicant l’ús de programes específics com Geogebra o 

l’ús de presentacions en PowerPoint, així com la importància de realitzar sortides 

fora de l’aula relacionades amb la matèria per aconseguir una major implicació 

de l’alumnat. La memòria anual sobre convivència de l’Institut per a la 

Convivència i l’Èxit Escolar (Convivèxit, 2018) indica que durant el curs 2017-

2018 l’ús de metodologies avançades i el foment de les tecnologies de relació, 
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informació i comunicació són dels programes més emprats per a la millora de la 

convivència als centres de les Illes Balears. 

Una altra eina de motivació és la utilització de treball cooperatiu durant les 

sessions. Quan els alumnes treballen de forma cooperativa maximitzen el seu 

aprenentatge i el dels seus companys de treball (Johnson, Johnson, & Holubec, 

1999). Pujolàs proposa dinàmiques de grup per fomentar la participació, afavorir 

la interrelació i facilitar la cohesió de grups cooperatius (Pujolàs et al., 2014) així 

com formes d’avaluar el treball cooperatiu. L’Institut per a la Convivència i l’Èxit 

Escolar, a la seva memòria anual (Convivèxit, 2018), indica que durant el curs 

2017-2018 l’aprenentatge cooperatiu és una peça clau  per a la millora de la 

convivència i, per tant, en la prevenció de conductes disruptives. A l’àrea de 

matemàtiques, el treball cooperatiu s’inclou dins el procés d’aprenentatge des de 

l’etapa de Primària, amb experiències com “la maleta de geometria” basada en 

el mètode puzle (Mayoral & Corcelles, 2008) fins a l’etapa universitària (Gavaldà 

et al., 2016) amb dinàmiques cooperatives per a la millora de l’ensenyament de 

la matèria. 

La literatura educativa ens indica que l’ús d’enquestes i qüestionaris és una bona 

eina per avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge (Barrado, Gallego, & 

Valero-García, 2000; Fisher, Fraser, & Cresswell, 1995). Alguns autors com 

Harlen (Harlen & Deakin Crick, 2004), Barca (Barca, Porto, Santorum, & Barca, 

2005), McCord (Rachel McCord, 2013) i Quevedo-Blasco (Quevedo-Blasco, J. 

Quevedo-Blasco, & Téllez-Trani, 2018) es centren en l’avaluació motivacional 

i proposen qüestionaris emprats en diferents nivells educatius. L’escala 

d’avaluació motivacional acadèmica que proposa Barca, CEAP48, és elegida per 

dur a terme l’avaluació de la motivació dels alumnes en aquest treball seguint les 

pautes dels estudis de Baeza-Navarrete (Navarrete et al., 2012) i el propi Barca 

(Barca, Porto, Santorum, Brenlla, et al., 2005). Barca fa distinció entre varis tipus 

de motivació: motivació intrínseca o profunda on l’alumne aprèn perquè li 

agrada aprofundir en temes nous i té un interès per allò que desconeix; 

motivació de rendiment o d’assoliment de metes dirigida a l’obtenció de bons 

resultats acadèmics, fins i tot, millors que la dels seus companys; i motivació 
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superficial o d’evitació del fracàs on l’alumne s’esforça només per aprovar i es 

desanima si les notes no són les esperades. 

El període d’intervenció educativa es dur a terme durant unes setmanes i no 

durant varis trimestres o anys acadèmics com seria recomanable, aprofitant el 

període de pràctiques del Màster de Formació del Professorat. Una de les 

estratègies emprades per avaluar una intervenció educativa és la generació de 

qüestionaris previs a la intervenció i qüestionaris posteriors a la intervenció. 

Guitart (Guitart Camprubí, 2017) explica un estudi sobre l’aprenentatge de 

persones adultes estudiant l’autoconcepte dels alumnes abans i després de la 

intervenció educativa emprant qüestionaris pre-test i post-test i entrevistes 

personals. La intervenció usa una metodologia amb activitats cooperatives i 

contextualitzades per atreure l’alumnat i augmentar la motivació. Sastre-Català 

(Sastre Català, 2017) realitza una intervenció educativa a l’àrea de ciències 

naturals per a la millora de la disciplina a l’aula a través de la prevenció emprant 

una activitat d’apropiació de normes de treball en equip i realitza la recollida de 

dades a través de graelles d’observació, grups de discussió i qüestionaris.  

 

5. Desenvolupament de la proposta 

El treball presentat es desenvolupa des del mes d’octubre de l’any 2018 seguint 

pautes per tal d’assolir fites i desenvolupar la proposta durant el període de 

pràctiques, tant en la fase d’observació (novembre i desembre de 2018) com en 

la fase d’intervenció (març, abril i maig de 2018). A continuació es mostra una 

taula amb les fases i fites del projecte: 
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Calendari Fase de pràctiques Fites de projecte 

Novembre 2018 - Elaboració plantilla d’observació 

Novembre i 

Desembre 2018 

Observació Observació dels grup-classe emprant plantilla 

d’observació 

Gener, Febrer 2019 - Elaboració unitat didàctica amb activitats 

innovadores 

Elaboració de qüestionaris pre-test i post-test 

Març 2019 Intervenció Execució unitat didàctica 

Recull dades qüestionari pre-test 

Maig 2019 Finalització 

intervenció 

Recull dades qüestionari post-test 

Maig 2019 - Anàlisi de dades 

Taula 1. Calendari de fases i fites del projecte 

 

5.1 Plantilla i fase d’observació 

Durant la fase d’observació s’empra una plantilla d’observació per tal de 

determinar el grup d’estudi. La plantilla d’observació seleccionada (ANNEX A – 

Plantilla d’observació) s’elabora a partir de la recerca a la xarxa (Astoreca, 2001) 

i s’omple durant les sessions en les quals el docent no participa de forma activa. 

Durant el període de pràctiques, s’assignen tres grups per impartir classe: 1r 

ESO A, 1r ESO E i 1r Batxillerat C. Les pràctiques es duen a terme a l’IES 

Marratxí. Dels tres grups es selecciona el grup-classe de 1r de Batxillerat C. El 

motiu principal és que la maduresa dels alumnes facilita la recollida de dades a 

través dels qüestionaris pre-test i post-test. A més, en un primer anàlisi de 

conductes disruptives observades, es detecta un grup amb una maduresa 

inferior de l’esperada, amb nombroses conductes disruptives, on la unitat 

didàctica proposada pot causar més efecte en la prevenció de l’indisciplina a 

través de la motivació. 

L’anàlisi de la plantilla d’observació conclou amb una sèrie de pautes que ajuden 

a determinar les conductes disruptives més freqüents del grup-classe. La Taula2 



10 
 

mostra les conductes disruptives observades al grup-classe de 1r de Batxillerat. 

Cal indicar que aquestes conductes s’empren per a l’elaboració dels qüestionaris 

pre-test i post-test (Punt 5.3 Qüestionaris): 

 

Moment d’observació Conducta disruptiva 

Inici de sessió • manca de puntualitat 

• emprar massa temps per preparar els grups cooperatius 

• parla entre companys i manca d'atenció al docent 

Durant la sessió • parlar en forma xiuxiueig quan el docent escriu a la pissarra 

o cerca informació per continuar la sessió 

• parla en forma xiuxiueig quan un company pregunta un 

dubte 

• parlar en un to elevant de veu  

• manca de respecte per el mobiliari: pintades a les taules, etc 

• conversar amb els seus companys de temes aliens a 

l'assignatura 

• agafar objectes dels companys 

• fer una bolla de paper i tirar-la als companys 

• Demanar dubtes als companys i no al docent generant 

renou de fons 

• no aixecar el braç per demanar torn de paraula 

• ús del mòbil dins l’aula sense permís del docent 

• menjar xiclet 

Final de sessió • recollir estris i posar-se l'abric abans de que el timbre soni 

• parla entre companys en un volum molt elevat i manca 

d'atenció al docent quan finalitza la sessió 

  Taula 2. Conductes disruptives observades al grup-classe de 1r de Batxillerat 
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5.2 Unitat didàctica 

Seguint els consells de Sabaté (Sabaté Giménez & Alsina, 2006) i les pautes del 

departament de matemàtiques de l’IES Marratxí, s’enriqueix la unitat didàctica 

de 1r de Batxillerat sobre trigonometria i funcions trigonomètriques amb activitats 

innovadores i la utilització d’eines TIC com Geogebra i presentacions Google 

Slides.  

La unitat didàctica té 13 sessions indicades a la Taula 3. 

 Continguts Descripció 

1 Classe inicial Presentació del docent amb ajuda de la pissarra digital: 

https://docs.google.com/presentation/d/1fSt_bH4bYB5hzQlLP2iz0Aq

27qHe_x3OloB6rPgEG6A/edit?usp=sharing 

Alumnes emplenen el qüestionari pre-test 

Explicació del sistema d’avaluació 

2 Raons 

trigonomètriques 

angle 0-90 

Relacions 

fonamentals 

Circumferència 

goniomètrica 

Explicació de temari a la pissarra tradicional 

Circumferència goniomètrica a la pissarra digital emprant Geogebra 

https://www.geogebra.org/m/Ep27saHy 

Resolució d’exemples 

3 Angles fora de 

360 i angles 

negatius 

Relacions entre 

angles 

Resolució de 

triangles 

rectangles 

Explicació de temari a la pissarra tradicional 

Ús de pissarra digital per explicar relacions entre angles: 

Oposats:  

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t3_ang_opuestos.htm 

Suplementaris: 

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t4_ang_suplos.htm 

Diferència de 90: 

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t6_ang_dif90.htm 

Diferència de 180: 

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t5_ang_dif180.htm 

Complementaris: 

http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t10_ang_compls.htm 

https://docs.google.com/presentation/d/1fSt_bH4bYB5hzQlLP2iz0Aq27qHe_x3OloB6rPgEG6A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fSt_bH4bYB5hzQlLP2iz0Aq27qHe_x3OloB6rPgEG6A/edit?usp=sharing
https://www.geogebra.org/m/Ep27saHy
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t3_ang_opuestos.htm
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t4_ang_suplos.htm
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t6_ang_dif90.htm
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t5_ang_dif180.htm
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/figuras/t10_ang_compls.htm
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Exemples de resolució de triangles a la pissarra tradicional 

4 Estratègia de 

l’altura 

Teorema del 

sinus 

Demostració del teorema del sinus amb ajuda de pissarra digital: 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/ 
1491480889/contido/ud11_trigonometria_II/61_teorema_del_seno.html 

Exemples estratègia de l’altura 

Resolució de triangles emprant teorema del sinus 

5 Teorema del 

cosinus 

Demostració del teorema del cosinus amb ajuda de pissarra digital: 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491480889/contido/ud11_t

rigonometria_II/62_teorema_del_coseno.html 

Exemples de resolució emprant teorema del cosinus 

6 Treball 

cooperatiu 

Construcció d’un clinòmetre casolà per al càlcul d’altures 

Els alumnes es disposen en grups de 4 i reben les instruccions del 

l’ANNEX B i tenen tota la sessió per construir el clinòmetre 

Es proporciona a l’alumnat el material corresponent: cartolina, 

tossires, cinta adhesiva, canyeta de plàstic, fil i pes 

7 Treball 

cooperatiu 

Calcular alçada màxima de l’IES Marratxí 

Els mateixos grups formats a la sessió anterior es dirigeixen al pati i 

han de realitzar les activitats incloses al dossier de l’ANNEX C. 

Els alumnes han d’aplicar els coneixement sobre resolució de 

triangles  

8 Fórmules 

trigonomètriques 

de l’angle suma 

Demostració de les fórmules trigonomètriques de l’angle suma amb 

ajuda d’una presentació de Google Slides: 

https://docs.google.com/presentation/d/1j9L-

PrYscviLDdwUP_rqZ_HevgbxJz-Il5fjJDv9ckY/edit?usp=sharing 

Exemples a la pissarra tradicional 

9 Fórmules 

trigonomètriques 

de l’angle 

diferència 

Demostració de les fórmules trigonomètriques de l’angle diferència 

amb ajuda d’una presentació de Google Slides: 

https://docs.google.com/presentation/d/14hS5ey9bkipxmimOReQVVAMDtaD

0ss68ish_v-8euh4/edit?usp=sharing 

Exemples a la pissarra tradicional 

10 Fórmules 

trigonomètriques 

de l’angle doble i 

de l’angle meitat 

Demostració de les fórmules trigonomètriques de l’angle doble i 

meitat amb ajuda d’una presentació de Google Slides: 

https://docs.google.com/presentation/d/1eUs9-

J3dz574FCS8RAyNWezXXO5OqKmljteycu8oDrY/edit?usp=sharing 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491480889/contido/ud11_trigonometria_II/62_teorema_del_coseno.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491480889/contido/ud11_trigonometria_II/62_teorema_del_coseno.html
https://docs.google.com/presentation/d/1j9L-PrYscviLDdwUP_rqZ_HevgbxJz-Il5fjJDv9ckY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1j9L-PrYscviLDdwUP_rqZ_HevgbxJz-Il5fjJDv9ckY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14hS5ey9bkipxmimOReQVVAMDtaD0ss68ish_v-8euh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14hS5ey9bkipxmimOReQVVAMDtaD0ss68ish_v-8euh4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eUs9-J3dz574FCS8RAyNWezXXO5OqKmljteycu8oDrY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eUs9-J3dz574FCS8RAyNWezXXO5OqKmljteycu8oDrY/edit?usp=sharing
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Exemples a la pissarra tradicional 

11 Diferències de 

sinus i cosinus 

Demostració de les fórmules trigonomètriques de les diferències de 

sinus i cosinus amb ajuda d’una presentació de Google Slides: 

https://docs.google.com/presentation/d/1eUs9-

J3dz574FCS8RAyNWezXXO5OqKmljteycu8oDrY/edit?usp=sharing 

Exemples a la pissarra tradicional 

12 Treball 

cooperatiu 

Escape room trigonomètric 

Els alumnes, amb els mateixos grups formats a la sessió 6, resolen 

les activitats incloses a l’ANNEX D 

13 Trigonometria i 

funcions 

trigonomètriques 

Examen de bloc. ANNEX E 

Taula 3. Sessions de la unitat didàctica Trigonometria i funcions trigonomètriques 

 

L’avaluació de la unitat didàctica es realitza separant les activitats individuals de 

les activitats en grup. A la Taula 4 s’indiquen els percentatges de cada punt. 

 

Treball individual Treball en grup 

Autoavaluació 5% Participació i actitud 10% 

Coavaluació 5% Activitat Càlcul d’altures 15% 

Examen de bloc 60% Activitat Escape room 5% 

Taula 4. Sistema d’avaluació de la unitat didàctica Trigonometria i funcions trigonomètriques 

 

L’objecte principal d’aquest treball no és la presentació de la unitat didàctica sinó  

l’observació i anàlisi del grup-classe durant la realització de les activitats. La 

unitat didàctica inclou vàries activitats innovadores i de treball cooperatiu 

elegides a partir de l’experiència personal del docent durant la realització del 

Màster i la recerca a la xarxa d’activitats de gamificació d’aula. A continuació, 

s’expliquen més detalladament les activitats innovadores incloses. 

La primera activitat s’anomena Càlcul de l’altura de l’IES a través de la 

construcció d’un clinòmetre casolà. Durant la sessió 6, en grups, els alumnes 

https://docs.google.com/presentation/d/1eUs9-J3dz574FCS8RAyNWezXXO5OqKmljteycu8oDrY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eUs9-J3dz574FCS8RAyNWezXXO5OqKmljteycu8oDrY/edit?usp=sharing
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construeixen un clinòmetre per a mesurar angles i, a la sessió 7, surten al pati 

per determinar dues altures: una amb base accessible i una amb base no 

accessible. A l’ANNEX B i ANNEX C es troba l’activitat completa. La idea 

principal per a la realització de l’activitat és aconseguir un augment de  la 

motivació intrínseca fent sortir a l’alumne de l’aula durant la classe de 

matemàtiques. 

L’altre activitat intenta motivar a l’alumat a través de la gamificació. L’escape 

room trigonomètric es troba complet a l’ANNEX D. Durant la sessió 12, en 40 

minuts, els alumnes han de resoldre quatre exercicis per desactivar una bomba 

fictícia posada per un alumne que havia suspès l’any anterior el curs sencer. 

L’activitat és una conjunció de vàries activitats trobades a la xarxa i adaptades al 

grup-classe i al temps amb el que es disposa. 

La idea principal de l’elaboració de la unitat didàctica és la introducció d’activitats 

innovadores i engrescadores que transportin a l’alumnat fora de l’àmbit habitual 

de classe. En el punts 5.5 Anàlisi de dades i 6. Conclusions s’estudia si la 

percepció per part de l’alumnat sobre la metodologia docent canvia amb la 

introducció d’aquestes activitats i els elements TIC Geogebra i Google Slides. 

 

5.3 Qüestionaris pre-test i post-test 

Per a l’elaboració dels qüestionaris pre-test i post-test es recullen les preguntes 

de l’escala motivacional CEAP48 (Barca, Porto, Santorum, & Barca, 2005), del 

treball final de màster d’Àlex Bosch per avaluar la metodologia docent (Bosch, 

2017) i preguntes d’elaboració pròpia a partir de l’observació de conductes 

disruptives durant la fase d’observació (Taula 2). 

L’estudi proposat agafa les preguntes de la subescala SEMAP-01 de l’escala 

motivacional CEAP48. La subescala SEMAP-01 es troba a l’ANNEX F i divideix 

les preguntes segons el tipus de motivació: motivació profunda o intrínseca, 

motivació de rendiment o assoliment d’objectius i motivació superficial o 

d’evitació del fracàs (Taula 5). 
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Tipus de motivació Preguntes  

Motivació Profunda o Intrínseca ítems 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 

Motivació de Rendiment o Assoliment 

d’objectius 

ítems 3, 7, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 23 

Motivació Superficial o d’ Evitació de fracàs ítems 1, 4, 6, 9, 10, 16, 19 

Taula 5. Divisió de preguntes de la subescala SEMAP-01 (ANNEX F) per tipus de motivació 

 

Es seleccionen les preguntes de la subescala SEMAP-01 per als qüestionaris 

pre-test i post-test de tal forma que les preguntes que ocupen una posició senar 

de cada tipus de motivació s’inclouen al qüestionari pre-test i la resta s’inclouen 

al qüestionari post-test. 

Les preguntes d’avaluació de metodologia docent s’inclouen al qüestionari pre-

test i la seva forma negada al qüestionari post-test. 

 

Preguntes seleccionades per a l’avaluació de la metodologia docent 

• Estic d’acord amb el sistema d’avaluació de l’assignatura 

• Entenc al professor quan explica alguna cosa 

• El professor porta les classes preparades 

• Penso que el professor coneix bé allò que explica 

• El professor s’esforça perquè nosaltres poguem millorar 

• El professor escolta i valora les nostres aportacions 

Taula 6. Preguntes seleccionades d’avaluació de metodologia docent extretes de (Bosch, 2017) 

 

Les preguntes per avaluar les conductes disruptives dels alumnes elaborades a 

partir de les observacions realitzades s’inclouen al qüestionari pre-test i la seva 

forma negada al qüestionari post-test, excepte en el cas de la pregunta “Quan un 

alumne vol parlar, aixeca el braç per demanar la paraula” que es troba en la mateixa 

forma en els dos qüestionaris. 
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Preguntes d’avaluació de conductes disruptives 

• Les classes no comencen puntuals perquè els alumnes tarden massa en prestar atenció 

• El treball en grup ajuda a millorar el clima de l’aula 

• Els alumnes parlen molt i no deixen continuar la classe al professor 

• Els alumnes parlen quan un company fa una pregunta 

• Quan tenc un dubte, ho deman als meus companys i no al professor 

• Quan un alumne vol parlar, aixeca el braç per demanar la paraula 

• Crec que seria adequat emprar el mòbil dins l’aula 

Taula 7. Preguntes d’avaluació de conductes disruptives elaborades a partir de la fase d’observació 

 

A l’ANNEX G es troben les preguntes del qüestionari pre-test i a l’ANNEX H es 

troben les preguntes del qüestionari post-test. Les respostes són de tipus escala 

Likert de 5 possibles alternatives des d’1 (total desacord) fins a 5 (total acord). 

Cada pregunta avalua una de les cinc variables estudiades: motivació intrínseca 

(MOT-I), motivació de rendiment (MOT-R), motivació superficial (MOT-S), 

percepció de metodologia docent (MET) i percepció de conductes disruptives 

(CON). La Taula 8 indica les preguntes de cada tipus als qüestionaris pre-test i 

post-test. 

 

Tipus de preguntes dels qüestionaris pre-test i post-test 

Qüestionari pre-test Qüestionari post-test 

Motivació intrínseca 

MOT-I 
Ítems 2, 10, 17, 23 

Motivació intrínseca 

MOT-I 
Ítems 3, 17, 21 

Motivació de 

rendiment  

MOT-R 

Ítems 3, 6, 11, 18, 24 

Motivació de 

rendiment  

MOT-R 

Ítems 6, 11, 14, 19 

Motivació superficial 

MOT-S 
Ítems 1, 13, 14, 19 

Motivació superficial 

MOT-S 
Ítems 1, 7, 10 

Percepció de 

metodologia 

MET 

Ítems 5, 9, 12, 16, 

21, 26 

Percepció de 

metodologia 

MET 

Ítems 4, 8, 13, 16, 

18, 23 

Percepció de 

conducta a l’aula 

CON 

Ítems 4, 7, 8, 15, 20, 

22, 25 

Percepció de 

conducta a l’aula 

CON 

Ítems 2, 5, 9, 12, 15, 

20, 22 

 Taula 8. Tipus de preguntes dels qüestionaris pre-test i post-test 
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5.4 Grup d’intervenció 

El grup d’intervenció es composa de 23 membres que cursen 1r de Batxillerat C 

a l’IES Marratxí, 17 dones i 6 homes entre 16 i 17 anys.  

 

5.5 Procediment 

Durant la sessió d’inici de la unitat didàctica es fa entrega a cada membre del 

grup d’intervenció un full imprès amb les preguntes del qüestionari pre-test. Les 

respostes s’inclouen posteriorment amb un full de càlcul per al seu anàlisi de 

forma manual. 

Durant la sessió de finalització de la unitat didàctica s’entrega als membres del 

grup el qüestionari post-test. La recollida de dades es realitza de forma similar 

dins un full de càlcul. 

 

5.5 Anàlisi de dades 

Les dades recollides del formulari pre-test indiquen el tipus de motivació de cada 

alumne segons les puntuacions Likert extretes de les preguntes corresponents. 

A la Taula 8 es mostra la suma de les puntuacions de cada tipus de pregunta per 

alumne al qüestionari pre-test. El tipus de motivació que obté la major puntuació 

és la que es relaciona amb l’alumne en qüestió. Per exemple, l’alumne 1 té una 

puntuació de 14 per a la motivació intrínseca (MOT-I), una puntuació de 25 per 

la motivació de rendiment (MOT-R) i una puntuació de 16 per a la motivació 

superficial (MOT-S). Com a conseqüència, l’alumne 1 presenta una motivació de 

rendiment. 

Resultats qüestionari pre-test 

 
Alumne 1 Alumne 2 Alumne 3 Alumne 4 Alumne 5 Alumne 6 

Motivació intrínseca 

MOT-I 
14 14 14 10 14 10 

Motivació de 

rendiment  

MOT-R 

25 19 21 22 22 21 
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Motivació superficial 

MOT-S 

16 16 18 18 16 17 

Percepció de 

metodologia 

MET 

23 21 22 24 20 18 

Percepció de 

conducta a l’aula 

CON 

25 25 26 18 25 20 

 
Alumne 7 Alumne 8 Alumne 9 Alumne 10 Alumne 11 Alumne 12 

Motivació intrínseca 

MOT-I 
10 12 13 9 11 9 

Motivació de 

rendiment  

MOT-R 

19 24 24 11 15 21 

Motivació superficial 

MOT-S 

17 13 16 16 12 17 

Percepció de 

metodologia 

MET 

24 21.5 22 23 24 25 

Percepció de 

conducta a l’aula 

CON 

27 23.5 25 22 25 28 

 
Alumne 13 Alumne 14 Alumne 15 Alumne 16 Alumne 17 Alumne 18 

Motivació intrínseca 

MOT-I 
12 10 12 15 16 11 

Motivació de 

rendiment  

MOT-R 

22 18 18 20 18 22 

Motivació superficial 

MOT-S 

18 14 15 10 16 15 
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Percepció de 

metodologia 

MET 

24 23 18 25 24 28 

Percepció de 

conducta a l’aula 

CON 

27 23 20 28 26 24 

 
Alumne 19 Alumne 20 Alumne 21 Alumne 22 Alumne 23  

Motivació intrínseca 

MOT-I 
15 12 12 10 12 

 

Motivació de 

rendiment  

MOT-R 

20 21 18 19 20 

 

Motivació superficial 

MOT-S 

17 13 17 14 16 

 

Percepció de 

metodologia 

MET 

25 22 23 22 26 

 

Percepció de 

conducta a l’aula 

CON 

27 24 28 23 29 

 

Taula 9. Resultats dels sumatoris de les respostes Likert del qüestionari pre-test  

 

Aplicant el mateix criteri a tots els alumnes, com a resultat s’obté que 22 dels 23 

alumnes del grup d’intervenció presenten una motivació de rendiment i 1 alumne 

presenta una motivació de tipus superficial. Cap alumne presenta una motivació 

intrínseca com s’observa a la Taula 10. 
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Tipus de 

motivació 
Alumnes 

MOT-I - 

MOT-R Alumnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

MOT-S Alumne 10 

Taula 10. Divisió d’alumnes segons el tipus de motivació. Qüestionari pre-test 

 

Als resultats del qüestionari post-test, la divisió de l’alumnat segons el seu tipus 

de motivació es realitza igual com es fa als resultats del qüestionari pre-test. La 

Taula 11 indica els sumatoris Likert dels tipus de preguntes. 

 

Resultats qüestionari post-test 

 
Alumne 1 Alumne 2 Alumne 3 Alumne 4 Alumne 5 Alumne 6 

Motivació intrínseca 

MOT-I 
12 10 13 4 11 12 

Motivació de 

rendiment  

MOT-R 

17 15 13 14 17 13 

Motivació superficial 

MOT-S 

12 10 9 7 13 10 

Percepció de 

metodologia 

MET 

13 17 9 9 8 16 

Percepció de 

conducta a l’aula 

CON 

12 17 14 20 21 18 

 
Alumne 7 Alumne 8 Alumne 9 Alumne 10 Alumne 11 Alumne 12 

Motivació intrínseca 

MOT-I 
7 12 9 5 12 12 
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Motivació de 

rendiment  

MOT-R 

14 16 14 11 11 15 

Motivació superficial 

MOT-S 

10 13 15 12 15 14 

Percepció de 

metodologia 

MET 

14 14 17 12 15 11 

Percepció de 

conducta a l’aula 

CON 

19 16 21 15 21 19 

 
Alumne 13 Alumne 14 Alumne 15 Alumne 16 Alumne 17 Alumne 18 

Motivació intrínseca 

MOT-I 
10 6 7 7 8 8 

Motivació de 

rendiment  

MOT-R 

14 13 14 13 12 12 

Motivació superficial 

MOT-S 

11 11 14 14 14 9 

Percepció de 

metodologia 

MET 

12 12 15 8 12 10 

Percepció de 

conducta a l’aula 

CON 

23 19 16 17 16 19 

 
Alumne 19 Alumne 20 Alumne 21 Alumne 22 Alumne 23  

Motivació intrínseca 

MOT-I 
6 11 10 12 14 

 

Motivació de 

rendiment  
8 16 11 18 16 
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MOT-R 

Motivació superficial 

MOT-S 

6 13 13 14 5 

 

Percepció de 

metodologia 

MET 

11 10 9 14 15 

 

Percepció de 

conducta a l’aula 

CON 

15 16 23 20 18 

 

Taula 11. Resultats dels sumatoris de les respostes Likert del qüestionari post-test 

 

Els resultats del qüestionari post-test indiquen que els alumnes mostren els tres 

tipus de motivació. La Taula 12 indica el resum per alumne i tipus de motivació. 

Es pot observar que l’alumne 3 presenta motivació intrínseca i motivació de 

rendiment i que l’alumne 15 presenta motivació de rendiment i superficial a la 

vegada. Aquest fet és degut a que els sumatoris de les preguntes de cada tipus 

de motivació donen el mateix resultat i, per tant, tenen dos tipus de motivació. A 

efectes d’aquest treball es comptabilitza l’alumne 3 i 15 als dos tipus de motivació 

per avaluar la percepció de metodologia i conducta.   

 

Tipus de motivació Alumnes 

MOT-I Alumne 3 

MOT-R Alumnes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23 

MOT-S Alumnes 10, 11, 15, 16, 17, 21 

Taula 12. Divisió d’alumnes segons el tipus de motivació. Qüestionari post-test 

 

Per avaluar la percepció de la metodologia docent impartida a la classe de 

matemàtiques prèvia a la intervenció educativa i observar canvis després de la 

intervenció, les respostes de les preguntes post-test s’adapten a la pregunta pre-

test. Agafam com a referència la pregunta 12 del qüestionari pre-test que 

correspon a la pregunta 4 del qüestionari post-test. A la Taula 13 s’observa que 
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una pregunta és la negació de l’altre, per tant, la resposta Likert ha de ser la 

inversa per tal de poder comparar la percepció pre i post. La inversa s’obté 

restant el màxim de puntuació que es pot obtenir menys el resultat. En el cas de 

la motivació de rendiment, la màxima puntuació Likert correspon a multiplicar 5 

per el nombre d’alumnes que presenten motivació de rendiment, per tant, 5 x 18 

alumnes, resultat 90. 

 

Obtenció de l’invers Likert com a resultat d’una pregunta post-test 

Qüestionari Ítem Pregunta ∑ Likert 

MOT-R 

Invers Likert (90 - ∑ Likert) 

MOT-R 

Pre-test 12 El professor porta les 

classes preparades 

78 No aplica 

Post-test 4 El professor no porta 

les classes preparades 

25 90-25 = 65 

Taula 13. Relació de sumatoris Likert als qüestionaris pre-test i post-test aplicant la inversa de Likert al 
resultat del qüestionari post-test 

 

La Taula 14 compara el resultats Likert del qüestionari pre-test i l’invers Likert 

per al qüestionari post-test corresponents a les preguntes sobre percepció de la 

metodologia per part de l’alumnat segons el tipus de motivació. Els resultats 

tenen en compte la quantitat d’alumnes que presenten cada tipus de motivació. 

 

Percepció de la metodologia per part de l’alumnat segons el tipus de motivació aplicant 

l’invers Likert per les respostes de les preguntes del qüestionari post-test 

 Pre-test Post-test 

Pregunta Ítem MOT-I 

Max 0 

MOT-R 

Max 115 

MOT-S 

Max 5 

Ítem MOT-I 

Max 5 

MOT-R 

Max 90 

MOT-S 

Max 30 

Estic d’acord amb el 

sistema d’avaluació de 

l’assignatura 

5 - 78 5 13 2 24 10 

Entenc al professor quan 

explica alguna cosa 
9 - 78 3 8 4 45 12 



24 
 

El professor porta les 

classes preparades 12 - 99 5 4 4 65 21 

Pens que el professor 

coneix bé allò que 

explica 

16 - 95 5 23 4 66 22 

El professor s’esforça 

perquè nosaltres poguem 

millorar 

21 - 78.5 4 16 4 53 21 

El professor escolta i 

valora les nostres 

aportacions 

26 - 76 1 18 3 60 23 

Taula 14. Resultats de percepció de metodologia per part de l’alumne comptant amb la màxima puntuació  
envers la quantitat d’alumnes que presenten cada tipus de motivació 

 

Per a un anàlisi més acurat, es transformen els resultats de la Taula 14 en 

resultats Likert dins una puntuació màxima de 5. Aplicant una regla de tres que 

relaciona la màxima puntuació de cada tipus de motivació i la resposta obtinguda 

(sumatori Likert), s’obté una puntuació Likert entre 1 i 5 en cada cas. Per 

exemple, la resposta de la pregunta pre-test “Estic d’acord amb el sistema 

d’avaluació de l’assignatura” per a una motivació de rendiment té com a resultat 78 

i una puntuació màxima de 115. Aplicant la regla de tres, s’obté un resultat de 

3.39 per a una puntuació màxima de 5. La Taula 15 mostra les puntuacions Likert 

de cada pregunta extrapolades a una puntuació entre 1 i 5. 

 

Percepció de la metodologia per part de l’alumnat segons el tipus de motivació aplicant 

extrapolació amb una puntuació màxima de 5 

 Pre-test Post-test 

Pregunta Ítem MOT-I 

Max 0 

MOT-R 

Max 5 

MOT-S 

Max 5 

Ítem MOT-I 

Max 5 

MOT-R 

Max 5 

MOT-S 

Max 5 

Estic d’acord amb el 

sistema d’avaluació de 

l’assignatura 

5 - 3.39 5 13 2 1.33 1.67 
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Entenc al professor quan 

explica alguna cosa 
9 - 3.39 3 8 4 2.5 2 

El professor porta les 

classes preparades 12 - 4.3 5 4 4 3.61 3.5 

Pens que el professor 

coneix bé allò que 

explica 

16 - 4.13 5 23 4 3.67 3.67 

El professor s’esforça 

perquè nosaltres poguem 

millorar 

21 - 3.41 4 16 4 2.94 3.5 

El professor escolta i 

valora les nostres 

aportacions 

26 - 3.3 1 18 3 3.33 3.83 

Taula 15. Puntuacions Likert de cada pregunta dels qüestionaris pre-test i post-test sobre percepció de 
metodologia extrapolades a una puntuació entre 1 i 5 

 

A la pregunta “Estic d’acord amb el sistema d’avaluació de l’assignatura”, els alumnes 

que presenten una motivació de rendiment puntuen amb un 3.39 el sistema 

d’avaluació abans de la intervenció pedagògica i amb un 1.33 després de la 

intervenció. Aquest fet indica els alumnes amb una motivació de rendiment no 

estan d’acord amb el sistema de d’avaluació de la unitat didàctica proposada 

durant la intervenció o, com a mínim, el sistema d’avaluació els agrada en menor 

grau que el que tenen la resta del curs. La mateixa conclusió es pot extreure dels 

alumnes que presenten una motivació superficial si s’observa que abans de la 

intervenció, la puntuació és de 5 i, després, de 1.67. No s’analitzen els resultats 

dels alumnes que presenten motivació intrínseca degut a que no hi ha cap 

alumne que presenti aquest tipus de motivació abans de la intervenció educativa.  

A la Gràfica 1 es visualitza que la percepció de la metodologia docent per part 

d’alumnes que presenten una motivació de rendiment es valora més 

positivament abans de la intervenció educativa que després, excepte en el cas 

de la pregunta “El professor escolta i valora les nostres aportacions” on la puntuació 

és lleugerament major al post-test. 
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Gràfica 1. Comparació de la percepció de la metodologia docent per part d’alumnes que presenten una 
motivació de rendiment abans (MOT-R PRE) i després (MOT-R POST) de la intervenció educativa 

 

A la Gràfica 2 es comprova com els resultats obtinguts són similars a la Gràfica 

1, fins i tot, en major grau. També ocorr que la pregunta “El professor escolta i 

valora les nostres aportacions” és valorada de forma positiva al post-test respecta 

del pre-test. 
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Gràfica 2. Comparació de la percepció de la metodologia docent per part d’alumnes que presenten una 
motivació superficial abans (MOT-S PRE) i després (MOT-S POST) de la intervenció educativa 

 

Aplicant les mateixes passes a les preguntes sobre percepció de conductes 

disruptives que a les preguntes sobre metodologia docent (divisió d’alumnes 

segons tipus de motivació, sumatoris Likert a respostes de qüestionari pre-test, 

respostes amb inversa Likert a respostes qüestionari post-test i extrapolació de 

respostes Likert a una puntuació màxima de 5) s’obtenen els resultats de les 

gràfiques 3 i 4. Les taules comparatives de les respostes a les preguntes sobre 

percepció de conductes disruptives es troba a l’ANNEX I. 
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Gràfica 3. Comparació de la percepció de conductes disruptives per part d’alumnes que presenten una 

motivació de rendiment abans (MOT-R PRE) i després (MOT-R POST) de la intervenció educativa 

 

 

Gràfica 4. Comparació de la percepció de conductes disruptives per part d’alumnes que presenten una 
motivació superficial abans (MOT-S PRE) i després (MOT-S POST) de la intervenció educativa 
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Tant els alumnes que presenten motivació de rendiment com els alumnes que 

presenten motivació de tipus superficial perceben les conductes disruptives de 

forma similar. A la pregunta “Les classes no comencen puntuals perquè els alumnes 

tarden massa en prestar atenció”, la percepció pre-test envers la percepció post-

test indica que els alumnes presten atenció més ràpidament al començament de 

les classes amb la nova metodologia i, per tant, hi ha una millora de conducta. 

El mateix s’observa amb la comparació pre-test i post-test de les preguntes “Els 

alumnes parlen quan un company fa una pregunta”, “Quan tenc un dubte, ho deman als 

meus companys i no al professor” i “Quan un alumne vol parlar, aixeca el braç per 

demanar la paraula”. En tots els casos, els alumnes perceben una millora de la 

conducta després de la intervenció educativa.  

On els alumnes valoren negativament la intervenció és a la pregunta “El treball en 

grup ajuda a millorar el clima de l’aula”, indicant que el treball en grup realitzat no 

sembla tenir resultats percebuts com a positius al clima d’aula. Cal recordar que 

les activitats innovadores de la unitat didàctica pretenen ser de treball cooperatiu 

i que es realitzen en grup però sense preparació prèvia de l’alumnat.  

Finalment, a la pregunta “Crec que seria adequat emprar el mòbil dins l’aula” la 

percepció dels alumnes a la finalització de la intervenció educativa és que no 

ajudaria a l’aprenentatge. 

 

6. Conclusions 

Els alumnes que formen part del grup d’intervenció no presenten una motivació 

intrínseca durant la fase prèvia a la intervenció educativa però sí s’observa que 

hi ha un canvi de tipus de motivació després de la intervenció. Un alumne 

mostra el mateix grau de motivació intrínseca que de rendiment (Taula 10). Es 

dedueix que la intervenció educativa a través de la unitat didàctica amb activitats 

innovadores i de treball cooperatiu pot afectar a la motivació d’un dels alumnes 

del grup d’intervenció 

La percepció de la metodologia docent és la mateixa per a alumnes que 

presenten una motivació de rendiment i alumnes que presenten una motivació 
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superficial. La divisió dels alumnes per tipus de motivació no és un factor 

determinant per poder analitzar la percepció de metodologia com tampoc ho és 

per comparar la percepció de conductes disruptives abans i després de la 

intervenció.  

La unitat didàctica presenta activitats innovadores que cerquen captar l’atenció 

dels alumnes fent-los sortir de l’aula i tracta de fer-los treballar de forma 

cooperativa. L’alumnat perceb una millora a la disciplina i clima d’aula, reduint-

se de manera significativa els comportaments disruptius més freqüents com el 

tardar en prestar atenció al començament de les classes, les xerrades entre 

alumnes o no escoltar quan un company fa una pregunta al professor. Sembla 

que introduir activitats innovadores ajuda a captar l’atenció de l’alumnat i 

ajuda a reduir comportaments disruptius.  

Respecte a la valoració negativa de l’avaluació de la unitat didàctica 

proposada, aquesta percepció podria estar relacionada amb el fet que el mètode 

d’avaluació de la unitat didàctica durant la intervenció és més complex que 

l’avaluació de les activitats realitzades la resta del curs. El mètode d’avaluació 

de la resta del curs es basa en les notes dels exàmens de bloc, les notes dels 

exàmens parcials i finals i l’entrega de treballs d’autoavaluació individuals. La 

unitat didàctica presenta una avaluació a partir de treball cooperatiu, presentació 

de treballs individuals (autoavaluació), coavaluació dels companys i examen de 

bloc. La diferència en la forma d’avaluar, sent més complexa la de la unitat 

proposada durant la intervenció, pot ser el factor clau per a la valoració negativa 

de la mateixa. És possible que els alumnes percebin una quantitat de feina més 

elevada respecte a les altres unitats del curs. 

Respecte a la valoració del treball en grup com a element que no ajuda a la 

millora del clima d’aula, cal indicar que s’intenta fomentar una col·laboració 

entre els alumnes agrupant-los en petits grups de treball però es realitza sense 

una preparació prèvia per al treball cooperatiu. Tal com indica Pujolàs, aquesta 

preparació prèvia és necessària per aconseguir un veritable aprenentatge 

proposant dinàmiques de grup que fomentin la participació, afavoreixin la 

interrelació i facilitin la cohesió de grups cooperatius (Pujolàs et al., 2014). Les 
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activitats cooperatives presentades no han disposat del temps suficient de 

preparació de l’alumnat i, per tant, no inclouen requisits bàsics com assegurar 

una responsabilitat individual a cada membre del grup, fomentar el lideratge 

compartit o revisar el funcionament de l’equip a través de feedbacks. A més, atès 

a la metodologia emprada la resta del curs, els alumnes no tenen costum de 

treballar en grup i no se’ls ha preparat per treballar de forma cooperativa. 

L’anàlisi de la intervenció educativa realitzada a través de qüestionaris pre-test i 

post-test indica que les activitats de caire innovador són una bona estratègia per 

aconseguir una millora de la disciplina i atenció dels alumnes a l’aula, al mateix 

temps que alerta del treball realitzat en grup, que no sempre és sinònim de treball 

cooperatiu si no es prepara adequadament i amb una planificació prèvia de 

l’alumnat durant la resta del curs. 
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ANNEX A – Plantilla d’observació 

Dia: _________ 

Hora: ______ 

Professor: ____________________ 

Assignatura: _____________________ 

Aula: __________________________ 

Activitat Descripció Conceptes Metodologia Desenvolupament de la classe i  

observacions 

Inicio classe     

Activitat A     

… 

    

Activitat N     

Final de classe     
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ANNEX B – Construcció d’un clinòmetre casolà 

Construir un clinòmetre casolà 

 

 

El clinòmetre o inclinòmetre és un aparell que es fa servir per mesurar l'angle 
respecte la vertical (mesurat en graus) de certs equips (aeronaus, antena 
parabòlica, torres, pals, arbres, etc..) 

Antigament s'emprava per a determinar l'angle de tir d'una peça d'artilleria. 
S'instal·lava a diferents llocs dels canons amb la finalitat d'establir en mil·lèsimes 
el valor de l'angle de tir usant els nònius de mesura i el nivell que tenia l'aparell. 

 

 

 

Per a construir un clinòmetre casolà segueix les següent passes: 
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1) Imprimeix i retalla un transportador de 180º i enganxa’l a una superfície 
resistent com, per exemple, un cartró. 

 

 

2) Utilitza una cinta adhesiva per enganxar una palleta al llarg del costat recte 
del transportador. Assegura’t que la palleta passi a través de les marques del 0º 
a ambdós costats situats als extrems oposats. 

 

3) Ferma o enganxa una corda al centre del costat recte del transportador. Molts 
transportador de plàstic tenen un petit forat ubicat entre les marques dels 0º, 
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adjacents a la marca de 90º sobre el costat circular. El transportador imprès no 
té el forat. Utilitza una cinta adhesiva per enganxar la corda en el lloc on hauria 
d’estar el forat o fes el forat i ferma la corda (Atenció! Es pot fer malbé el 
clinòmetre). La idea principal és que la corda quedi penjant des del centre del 
costat recte adjacent als 90º i que superi en uns 5cm el costat circular per davall 
del transportador. 

 

 
 

4) Ferma un pes petit a l’extrem penjant de la corda. Quan el té el clinòmetre en 
les mans, la corda ha de caure més enllà del costat circular ja que el pes estira 
d’ella cap abaix just passant sobre la marca d’un angle. Això indica a quin angle 
està sostenint el clinòmetre. 
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Cómo utilizar un clinómetro casero 

 

Mira la parte superior de un objeto a través de la pajilla. Sostén el clinómetro 

de modo que el borde curvo del transportador apunte hacia abajo. Inclina el 

clinómetro hasta que puedas ver a través de la pajilla o tubo de papel la parte 

superior del objeto que quieres medir, como por ejemplo un edificio. Puedes usar 

este método para medir el ángulo entre tú y la parte superior de dicho objeto o 

incluso la altura de este. 

Mide el ángulo utilizando el transportador. Mantén el clinómetro firme en esa 

posición hasta que la cuerda colgante deje de moverse. Calcula el ángulo entre 

el punto medio del transportador (90°) y el punto en el que la cuerda cruza el 

borde mediante una resta. Por ejemplo, si la cuerda cruza el borde a 60°, 

el ángulo de elevación entre tú y la parte superior del objeto es de 90 – 60 = 30°. 

Si la cuerda cruza el borde a 150°, el ángulo de elevación es de 150 – 90 = 60°. 

El ángulo de elevación siempre será menor que 90°, puesto que este es un 

ángulo recto que mira hacia el cielo. 

La respuesta siempre será un número positivo (mayor que 0°). Si restas el 

número mayor del menor y obtienes un número negativo, solo invierte el signo 

menos para obtener la respuesta correcta. Por ejemplo, si calculas que 60 – 90 

= -30°, el ángulo real de elevación es de +30°. 
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ANNEX C – Càlcul d’altures de l’IES Marratxí 

Quina alçada màxima té l’IES Marratxí? 

La mesura de les muntanyes o de punts elevats ha estat durant el temps un dels 

reptes més difícils de la humanitat. Diversos científics i pensadors han ideat 

mètodes i enginys per poder donar mesures exactes o quasi exactes. Aquest 

repte és el que es planteja durant les properes sessions. Aprendrem a realitzar 

la mesura així com es realitza al segle XXI, usant un clinòmetre casolà. 

El primer que s’ha de fer és mesurar l’angle d’inclinació apuntant cap a l’altura 

màxima de l’institut. Aquesta mida l’haurien de realitzar tots els membres del 

grup per tal de minimitzar l’error que es pugui cometre. La mitja de les mides serà 

l’angle d’inclinació. 

 

 

 

 

 

En segon lloc, s’ha de mesurar la 

distància que separa la base del lloc 

més alt de l’institut i la persona que 

maneja el clinòmetre. D’aquesta manera 

es forma un triangle amb dues dades: 

angle d’inclinació i base del triangle. 

 

Aplicant les raons trigonomètriques apreses durant les sessions anteriors i una 

mica de lògica matemàtica, contesta les següents preguntes: 
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A. Estima l’altura més alta de l’institut sense cap instrument de mesura. Cada 

membre del grup indicarà la seva estimació “a ull” i la mitjana (o el consens) serà 

el resultat estimat. 

Estimació 

 

B. Per a poder calcular altures és important tenir en compte si la base de l’altura 

a calcular és accessible o no. La secció de l’edifici de l’institut senyalada a la 

imatge inferior té una base accessible. Indica la mida de l’altura d’aquesta secció 

de l’edifici i explica com has emprat les raons trigonomètriques i la lògica 

matemàtica. 
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C. Calcula l’altura màxima de l’edifici. Fixa’t que l’altura màxima es situa just al 

darrera de l’altura calculada al punt B i que la seva base no és accessible. Explica 

com ho has fet i el resultat obtingut. 
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ANNEX D – Escape room trigonomètric 

Un alumne del centre, durant el segon trimestre va treure molt males notes i va 

culpar als seus professors dels resultats. Tan enfadat estava que va decidir 

escriure la següent nota: 

 

 

Per a poder desactivar la bomba hauràs de canviar les lletres A, B, C i D per 

nombres enters. 

A B C D 

    

 

Els professors de l’escola m’han fet suspendre totes les 

assignatures i la de matemàtiques ha estat la pitjor nota de 

totes. Avui els demostraré que sí que en se de matemàtiques. 

Més que ells!  

He situat una bomba que explotarà d’aquí a 40 minuts (un poc 

menys si ja estàs llegint això). No et diré on és, només et diré 

com la pots desactivar JA JA JA. 
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El primer número del codi de desactivació és el corresponent al marcat en blau 

al següent Sudoku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 
𝜋

180
 radians a graus C2 𝜋

20
 radians a graus 

B1 4 + 2 cos(0)  A3 720

𝜋
 graus a radians 

C1 1440

𝜋
 graus a radians B3 𝜋

90
 radians a graus 

A2 5 + sin(𝜋)  C3 1260

𝜋
 graus a radians 
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La roda trigonomètrica connecta la pregunta 

d’una carta amb la resposta de l’altra. El segon 

número del codi és el corresponent a la resposta 

del quadre marcat en blau. 
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A part de les bombes també m’agraden molt els parcs d’atraccions. L’altre dia en 

vaig pujar a una roda de fira i vaig cronometrar el temps que estava el meu 

habitacle a passar per els punts que us he deixat marcats. 

 

Passats 3 minuts, a quina posició estarà el meu habitacle? Aquest és el tercer 

número que cercau per desactivar la bomba. 
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El quart codi no serà tan senzill com els altres. Una de les coses que menys 

m’agradava quan estudiava matemàtiques eren les equacions trigonomètriques 

perquè era l’únic de la classe que les entenia i els meus companys em feien 

perdre el temps amb preguntes estúpides. El codi que necessitau és el resultat 

de dividir les solucions del primer quadrant que donen les següents equacions 

(Solució 1r quadrant de b / Solució 1r quadrant de a).  

 

a b 
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ANNEX E – Examen de bloc 

1. Des d’un punt del terra mesuram l’angle sota el que es veu un edifici i obtenim 
40º. Ens allunyam 30 m i l’angle és ara de 28º. Calcula l’altura de l’edifici i indica 
la distància desde la base de l’edifici fins al primer punt d’observació. (2 punts) 

 

2. Calcula l’àrea del següent paral·lelogram. (2 punts) 

 

3. Demostra les fórmules trigonomètriques de l’angle doble (sin , cos  i  tg ) 
a partir de les raons trigonomètriques de l’angle suma (2 punts) 

 

 

4. Resol la següent equació trigonomètrica donant les respostes en graus i radians 
(2 punts) 

 

 

5. Resol la següent equació trigonomètrica donant les respostes en graus i radians 
(2 punts) 
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ANNEX F – Qüestionari subescala SEMAP-01 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Me desanimo fácilmente cuando obtengo una baja 

calificación.  

       

2. Me satisface estudiar porque siempre descubro algo 

nuevo.  

       

3. Pienso que es siempre importante obtener altas 

calificaciones.  

       

4. Reconozco que estudio para aprobar.         

5. Me gusta aprender cosas nuevas para profundizar 

después en ellas.  

       

6. Es muy importante para mí que los profesores y 

profesoras señalen exactamente lo que debemos hacer.  

       

7. Estudio a fondo los temas que me resultan interesantes.         

8. Me esfuerzo en el estudio porque mi familia me suele 

hacer regalos.  

       

9. A la hora de hacer los exámenes tengo miedo de 

reprobar.  

       

10. Pienso que estudiar te ayuda a comprender mejor la 

vida y la sociedad.  

       

11. Me gusta competir para obtener las mejores 

calificaciones.  

       

12. Creo que estudiar facilita un mejor trabajo en el futuro.         

13. Cuando estudio aporto mi punto de vista o 

conocimientos previos.  

       

14. Lo importante para mí es conseguir buenas notas en 

todas las materias.  

       

15. Cuando hago los exámenes pienso que me van a salir 

peor que a mis compañeros/as.  
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16. Cuando profundizo en el estudio, luego sé que puedo 

aplicar en la práctica lo que voy aprendiendo  

       

17. Si puedo, intentaré sacar mejores notas que la mayoría 

de mis compañeros/as.  

       

18. Lo que quiero es estudiar solamente lo que me van a 

preguntar en los exámenes.  

       

19. Prefiero estudiar los temas que me resultan 

interesantes aunque sean difíciles.  

       

20. Cuando salen las notas acostumbro a compararlas con 

las de mis compañeros/as o as de mis amigos/as.  

       

21. Creo que soy un buen/a alumno/a.         

22. Tengo buenas cualidades para estudiar.         

23. Me considero un alumno del montón.         
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ANNEX G – Qüestionari pre-test 

 

Sexe: Dona / Home    Edat:  

Contesta cada pregunta amb només 1 resposta. 

1. total desacord 2. desacord 3. indiferent 4. d’acord 5. total acord 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 

Em desanim fàcilment quan la meva qualificació 

és baixa 

     

Em satisfà estudiar perquè sempre descobreixo 

alguna cosa nova 

     

Pens què és sempre important obtenir altes 

qualificacions. 

     

Les classes no comencen puntuals perquè els 

alumnes tarden massa en prestar atenció 

     

Estic d’acord amb el sistema d’avaluació de 

l’assignatura 

     

Crec que estudiar facilita una millor carrera 

professional en el futur 

     

El treball en grup ajuda a millorar el clima de l’aula      

Els alumnes parlen molt i no deixen continuar la 

classe al professor 

     

Entenc al professor quan explica alguna cosa      

M’esforç en l’estudi perquè la meva família em sol 

fer regals 

     

Quan faig els exàmens pens em sortiran pitjor 

que als meus companys 

     

El professor porta les classes preparades      
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És molt important per a mi que els professors/es 

senyalin exactament el que hem de fer 

     

Pens que estudiar t’ajuda a comprendre millor la 

vida i la societat 

     

Els alumnes parlen quan un company fa una 

pregunta 

     

Pens que el professor coneix bé allò que explica      

El més important per a mi és aconseguir bones 

notes 

     

Crec que soc una bona alumna / un bon alumne      

M’estim més estudiar els temes que em resulten 

interessants encara que siguin difícils 

     

Quan tenc un dubte, ho deman als meus 

companys i no al professor 

     

El professor s’esforça perquè nosaltres poguem 

millorar 

     

Quan un alumne vol parlar, aixeca el braç per 

demanar la paraula 

     

Quan surten les notes tenc el costum de 

compara-les amb els dels meus companys/es i 

amics/gues 

     

Em consider un alumne més que no destaca per 

damunt dels demés 

     

Crec que seria adequat emprar el mòbil dins 

l’aula 

     

El professor escolta i valora les nostres 

aportacions 
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ANNEX H – Qüestionari post-test 

Sexe: Dona / Home    Edat:  

Contesta cada pregunta amb només 1 resposta. 

1. total desacord 2. desacord 3. indiferent 4. d’acord 5. total acord 

 

Pregunta 1 2 3 4 5 

Quan aprofundeixo en l’estudi, llavors se que 

puc aplicar a la pràctica el que vaig aprenent 

     

Quan tenc un dubte, ho deman al professor i 

no als meus companys 

     

Si puc intentaré treure millors notes que la 

majoria dels meus companys 

     

El professor no porta les classes preparades      

Crec que no aportaria cap benefici emprar el 

mòbil dins l’aula 

     

Quan estudio aport el meu punt de vista o 

coneixements previs 

     

Reconec que estudio per aprovar      

El professor explica de forma que no entenc 

les coses 

     

El treball en grup no ajuda a millorar el clima 

de l’aula 

     

A l’hora de fer els exàmens tenc por de 

suspendre 

     

Estudio a fons els temes que em resulten 

interessants 

     

Els alumnes escolten quan un company fa 

una pregunta 
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El sistema d’avaluació hauria de millorar      

El que vull és estudiar només el que em 

demanaran als exàmens 

     

Quan un alumne vol parlar, aixeca el braç per 

demanar la paraula 

     

El professor no s’esforça perquè nosaltres 

poguem millorar 

     

M’agrada competir per obtenir les millors 

qualificacions 

     

El professor ni escolta ni valora les nostres 

aportacions 

     

Tec bones qualitats per estudiar      

Els alumnes no parlen quan el professor 

realitza la classe 

     

M’agrada aprendre coses noves per 

aprofundir després en elles 

     

Les classes comencen puntuals gràcies a 

que els alumnes presten atenció des del 

primer moment 

     

El professor no coneix allò que explica       

Què milloraries de l’ensenyament rebut?  

(Resposta lliure en format text) 
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ANNEX I – Taules amb respostes Likert i inversa de Likert per 

al qüestionaris pre-test i post-test sobre percepció de 

conductes disruptives per part de l’alumnat 

 

Percepció de les conductes disruptives per part de l’alumnat segons el tipus de 

motivació aplicant l’invers Likert per les respostes de les preguntes del qüestionari 

post-test 

 Pre-test Post-test 

Pregunta Ítem MOT-I 

Max 0 

MOT-R 

Max 115 

MOT-S 

Max 5 

Ítem MOT-I 

Max 5 

MOT-R 

Max 90 

MOT-S 

Max 30 

Les classes no comencen 

puntuals perquè els alumnes 

tarden massa en prestar 

atenció 

4 - 91 5 22 5 50 19 

El treball en grup ajuda a 

millorar el clima de l’aula 
7 - 84 5 9 3 59 17 

Els alumnes parlen molt i no 

deixen continuar la classe al 

professor 

8 - 84 4 20 5 48 17 

Els alumnes parlen quan un 

company fa una pregunta 
15 - 86 4 12 3 44 14 

Quan tenc un dubte, ho 

deman als meus companys i 

no al professor 

20 - 71 3 2 2 30 14 

Quan un alumne vol parlar, 

aixeca el braç per demanar 

la paraula 

22 - 67 3 15 3 55 20 

Crec que seria adequat 

emprar el mòbil dins l’aula 
25 - 63.5 4 5 2 41 11 

Taula 16. Resultats de percepció de conductes disruptives per part de l’alumne comptant amb la màxima 
puntuació envers la quantitat d’alumnes que presenta cada tipus de motivació 
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Percepció de les conductes disruptives per part de l’alumnat segons el tipus de 

motivació aplicant extrapolació amb una puntuació màxima de 5 

 Pre-test Post-test 

Pregunta Ítem MOT-I 

Max 0 

MOT-R 

Max 5 

MOT-S 

Max 5 

Ítem MOT-I 

Max 5 

MOT-R 

Max 5 

MOT-S 

Max 5 

Les classes no comencen 

puntuals perquè els alumnes 

tarden massa en prestar 

atenció 

4 - 3.96 5 22 5 2.78 3.17 

El treball en grup ajuda a 

millorar el clima de l’aula 
7 - 3.65 5 9 3 3.28 2.83 

Els alumnes parlen molt i no 

deixen continuar la classe al 

professor 

8 - 3.65 4 20 5 2.67 2.83 

Els alumnes parlen quan un 

company fa una pregunta 
15 - 3.74 4 12 3 2.44 2.33 

Quan tenc un dubte, ho 

deman als meus companys i 

no al professor 

20 - 3.09 3 2 2 1.67 2.33 

Quan un alumne vol parlar, 

aixeca el braç per demanar 

la paraula 

22 - 2.91 3 15 3 3.06 3.33 

Crec que seria adequat 

emprar el mòbil dins l’aula 
25 - 2.76 4 5 2 2.28 1.83 

Taula 17. Puntuacions Likert de cada pregunta dels qüestionaris pre-test i post-test sobre percepció de 
conductes disruptives extrapolades a una puntuació entre 1 i 5 

 

 

 


