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Resum 

 

L’objectiu d’aquest treball de fi de màster és centra en analitzar la situació 

actual dels estils d’ensenyament/aprenentatge més utilitzats en l’Educació 

Física a l’Educació Secundària Obligatòria. Per tal de poder assolir aquest 

objectiu, hem portat a terme una investigació de tipus descriptiva, basada en la 

informació extreta a partir dels objectius plantejats inicialment, així com dels 

resultats de les diferents enquestes realitzades. El marc teòric es troba 

compost per diversos apartats on trobem: Definició d’estil 

d’ensenyament/aprenentatge; classificació d’estils 

d’ensenyament/aprenentatge; definició de metodologia i classificació d’aquesta; 

definició del concepte de clima d’aula; i finalment, els factors que determinen 

establir un bon clima d’aula.  

La mostra es troba formada per 18 professors d’Educació Física i 16 professors 

d’Educació Secundària. Dels resultats obtinguts a partir de les enquestes 

realitzades, trobem que el descobriment guiat és l’estil més utilitzat, seguit de 

l’estil de resolució de problemes. Finalment, entre tots els factors que afecten al 

clima de l’aula, el més destacat és la relació entre els companys. 

 

Paraules clau: Estils d’ensenyament/aprenentatge, docent, alumne, Educació 

Fisica, clima de l’aula, factors que determinen un adequat clima d’aula.  
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Abstract 

 

The aim of this final master work is based on the analysis of the most used 

learning styles in the Physical Education at Secondary School. In order to 

achieve this, we conducted a descriptive research, based on the extract 

information from the objectives of the study. Also, we used the survey’s results 

made from different physical education teachers. The theoretical framework is 

structured into several sections which covers the following topics: Teaching 

Style definition; Teaching style classification, following several authors; 

Learning methodology definition and classification; Classroom climate and 

Factors.  

The sample is composed of 20 teachers of physical education and 18 

Secondary School teachers. The resultants obtained from the surveys find that 

guided discovery is the most used style, followed by problem solving. Finally, 

among all the factors that affect the classroom climate, the most prominent is 

the relationship between classmates. 

 

 

 

Keywords: Learning style, teacher, student, physical education, classroom 

climate, factor to create a nice classroom climate. 
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1 Introducció 

 

En aquest treball es presenta una investigació de tipus descriptiva dirigida a 

l’anàlisi del context i factors que podrien explicar  el motiu de l’elecció d’un 

determinat estil d’ensenyament/aprenentatge en la realització de les sessions 

d’Educació Física.  

L’elecció d’aquest tema es deu a un interès professional i personal. Com a 

futurs docents d’Educació Física, ens veiem amb la necessitat de millorar els 

nostres coneixements sobre els estils d’ensenyament/aprenentatge que es 

poden aplicar a les sessions, així com les característiques que poden tenir cada 

un d’aquests. Això és degut a que els nostres coneixements actuals són bàsics, 

per tant, pot suposar un handicap a l’hora de planificar-nos 

Els estils d’ensenyament/aprenentatge que es treballaran són: comandament 

directe, descobriment guiat i resolució de problemes. L’objectiu general que es 

pretén assolir amb aquesta investigació és conèixer quin d’aquests estils és el 

més utilitzat pels professors d’Educació Física a l’Educació Secundària 

Obligatòria. 

Per poder analitzar i justificar les dades extretes d’aquesta investigació, s’ha 

elaborat un marc teòric on es poden trobar les funcions de cada estil 

d’ensenyament/aprenentatge, presentades per diversos autors. Prèviament, en 

aquest mateix apartat, es pot trobar una diferenciació entre estil 

d’ensenyament/aprenentatge i metodologia d’aprenentatge. El principal motiu 

és que aquests dos conceptes s’han utilitzat com a sinònims per diversos 

autors i en altres ocasions, com a paraules totalment diferents. Per tant, creiem 

oportú realitzar aquesta explicació. 

L’objectiu secundari de la investigació és conèixer quins són els aspectes més 

importants per tal de crear un clima d’aula adequat. Aquest estudi es basa en  

que és fonamental mantenir un clima d’aula apropiat per a 

l’ensenyament/aprenentatge. Per tant, conèixer els factors que poden ajudar-

nos a crear-lo ens serà molt útil en el nostre futur. 
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2 Justificació 
 

Els docents hem de ser conscients que els estils d’ensenyament/aprenentatge, 

tenen una funció molt important en el desenvolupament de l’aprenentatge dels 

alumnes, i no els hem de veure únicament com una eina més a utilitzar a les 

nostres classes, sinó que resulten fonamentals per aconseguir un bon 

desenvolupament tant de les habilitats cognitives com de les habilitats socials. 

A més, aquests estils permetran als alumnes adquirir una sèrie d’objectius 

diferents, així com adquirir progressivament una major llibertat en les seves 

accions, és a dir, aconseguir un major protagonisme en el seu propi 

aprenentatge i una major responsabilitat. Tots aquests factors, ens fan 

considerar els estils d’ensenyament/aprenentatge com una eina fonamental pel 

desenvolupament dels alumnes, per tant, com major siguin els nostres 

coneixements sobre aquests, més afavorirem l’aprenentatge dels alumnes i 

millor serà la nostra aportació com a docents.  

Un aspecte a tenir en compte sobre els estils d’ensenyament/aprenentatge és 

que encara que creiem que un estil pot afavorir l’aprenentatge dels alumnes, no 

sempre el podrem aplicar, ja que s’han de tenir en compte les següents 

característiques que fan referència tant a l’estil com als alumnes: capacitat que 

es vulgui treballar; nivell de maduresa o preparació dels alumnes; nombre del 

grup classe, material; espai, etc. S’han de tenir sempre presents tots aquests 

punts anteriors, ja que un estil mal plantejat o portat a terme de manera 

inadequada, pot donar lloc a que els alumnes no aconsegueixin un correcte 

aprenentatge.   

Finalment, els docents també hem de tenir en compte, que no existeix un estil 

més beneficiós que un altre, sinó que cadascun potenciarà uns aspectes 

diferents en els nostres alumnes.  
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3 Objectius 
 

En aquest apartat mostrarem els objectius generals i específics que es volen 

assolir amb el següent treball d’investigació. A més, mostrarem les hipòtesis 

establertes prèviament a la realització del treball.  

3.1 Objectius generals  
 

- Conèixer quins són els estils d’ensenyament/aprenentatge més empleats en 

l’actualitat pels docents d’Educació Física, limitant aquests al comandament 

directe, descobriment guiat i resolució de problemes.  

3.2 Objectius específics  
 

- Conèixer quins són els principals motius que han fet que els docents utilitzin 

un estil d’ensenyament/aprenentatge envers d’un altre.  

- Conèixer si els docents canvien l’estil d’ensenyament/aprenentatge durant el 

curs escolar.  

- Conèixer quin és l’estil d’ensenyament/aprenentatge que consideren més 

efectiu, i si és el cas, per què no l’utilitzen.  

- Prendre consciència de les diferents característiques que presenten els estils 

d’ensenyament/aprenentatge.  

- Conèixer els aspectes més important per tal de crear un bon clima d’aula. 

 

3.3 Hipòtesis 

 

- Si els docent cerquen que els alumnes repeteixin les seves acciones, limitant 

la seva llibertat, aleshores escolliran l’estil del comandament directe. 

- Si els docents cerquen els alumnes tinguin iniciativa durant el transcurs de les 

activitats, aleshores escolliran l’estil del descobriment guiat. 
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- Si els docents cerquen que els alumnes adquireixin tot el protagonisme i que 

experimentin per ells mateixos, aleshores escolliran l’estil de resolució de 

problemes. 

- Si cada estil d’ensenyament/aprenentatge potencia aspectes diferents en els 

alumnes, aleshores els docents hauran de variar-los durant les seves classes.  

- Si el clima de l’aula és un tema important per aconseguir un millor 

aprenentatge dels alumnes, aleshores els docents hauran de tenir cura de 

diversos factors al mateix temps. 

- Si els alumnes han de passar gran part del temps al centre, la relació amb els 

docents i entre els companys s’ha de potenciar durant el curs acadèmic. 
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4. Marc teòric 

4.1 Estil d’ensenyament/aprenentatge  
 

Els estils d’ensenyament/aprenentatge són una eina fonamental pels docents 

que es troba present de manera contínua durant les seves classes. Tal i com 

ens diu Mosston (2001:11): “Los estilos de enseñanza han sido el pan de cada 

día que ha alimentado  [...] a la mayoría de profesores y estudiantes de 

Educación Física”.  

No obstant, aquest concepte s’ha confós en moltes ocasions amb el concepte 

de “metodologia d’aprenentatge”. Per aclarir aquesta situació, mostrarem les 

definicions de diversos autors sobre el seu significat. 

- Segons Cazau (2004:2): El terme estil d’ensenyament/aprenentatge es 

refereix al fet que: “cada persona utilitza el seu propi mètode o estratègies a 

l’hora  d’aprendre. Encara que les estratègies varien segons el que es vulgui 

aprendre, cada un tendeix a desenvolupar certes preferències o tendències 

globals, que defineixen un estil d’aprenentatge”. 

Segons Cúellar i Delgado (2000) citat a Cúellar (2006:119): 

“Los estilos de Enseñanza parten del precepto de que el alumnado necesita 

experimentar y desarrollarse en todas las dimensiones, así se preconiza que 

ningún estilo puede considerarse como el mejor ni suficiente por sí mismo. El 

docente bajo, sus características personales deberá elegir el Estilo de 

Enseñanza más adecuado a las circunstancias y contexto escolar a fin de lograr 

los mejores resultados”. 

A més, Cuéllar (2006:120) ens diu: “El estilo de Enseñanza adoptado por el 

profesor condiciona la relación de éste con los distintos elementos del acto 

didáctico, de forma que marca las propias relaciones entre los mismos”. 

Seguidament, Sicilia i Delgado (2002:47) ens mostraran una sèrie de pautes 

que han de tenir els estils d’ensenyament/aprenentatge per a tenir eficàcia:  
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- “Participación del alumnado en el propio diseño de la enseñanza en aquellos 

aspectos que pueden ser negociados o susceptibles de su participación como 

discentes.  

- Diseño de aprendizajes significativos para el alumnado y un diseño instructivo 

de las tareas acorde con este tipo de aprendizajes.  

- Fomento de una técnica de enseñanza de indagación, explorativa, de 

búsqueda. La implicación activa en la enseñanza por parte del alumnado que 

conlleva una menor dirección del aprendizaje por parte del profesorado.  

- Implicación del alumnado en el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

fomentando una actitud de participación en el aprendizaje del compañero. 

- Ayuda colaborativa en el aprendizaje y tareas de corrección de los errores 

cometidos.  

- Desarrollo de la implicación cognoscitiva del alumnado en sus aprendizajes.  

- Favorecedor del trabajo en grupo como medio de socialización y logro de los 

objetivos sociales y actitudinales hacia el ejercicio y actividad física.  

- Promotor de la creatividad del alumnado en todas sus facetas.  

- Posibilidad del alumnado de intervenir en su propia evaluación de los 

aprendizajes, favoreciendo la autoevaluación”.  

- Todo ello teniendo en consideración los tipos de aprendizaje del alumnado”.   

Una vegada analitzades les definicions dels autors anteriors, podem aporta una 

definició pròpia sobre el concepte d’estil d’ensenyament/aprenentatge:  

Entenem estil d’ensenyament/aprenentatge com l’estratègia que segueix 

l’alumne per fer front als problemes que se li plantegen. A més, cada alumne 

tindrà una major predisposició per escollir l’estil que més s’adapti a les seves 

característiques.  
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4.2 Classificació dels estils d’ensenyament/aprenentatge  
 

A continuació mostrarem una classificació dels estils 

d’ensenyament/aprenentatge extrets a partir de diferents autors. Per tal de 

realitzar aquesta classificació es segueix el següent criteri: la llibertat que rep 

l’alumne per part del professor a l’hora de realitzar les activitats.   

En primer lloc, es mostren els estils d’ensenyament/aprenentatge en els que el 

docent adquireix tot o pràcticament tot el protagonisme durant les activitats, fent 

que els alumnes tinguin una llibertat molt reduïda.  

Comandament directe: Segons Mosston i Ashworth (2001:29): “El comando 

directo se caracteriza por el total protagonismo del profesor en la toma de 

decisiones durante las tres fases: pre-impacte, impacte i post-impacte. La 

función del alumno consiste en ejecutar, seguir i acatar las premisas marcadas 

por el profesor”. Sicilia i Delgado (2002:253) afegeixen: “la respuesta de los 

alumnos, así como los estímulos que las motivan, son el resultado de las 

decisiones tomadas por el profesor”. 

A més, Cámaras (2009:3) ens dius: “el mando directo es aplicado en ejercicios 

preliminares, como procedimiento de control, donde se exige que los alumnos 

realicen actividades al mismo ritmo”. 

Sicilia i Delgado (2002:253) també diu: “El maestro proporciona al alumno la 

respuesta sobre la resolución de un problema motor […] ya que éste dispone 

del conocimiento y las experiencias necesarias”. Sicilia i Delgado (2002:253) 

també ens diuen que:  

 “Ha de estar basado en la existencia de dos premisas básicas; por un lado, que 

exista una solución definida y eficaz; por otro, que el profesor sea capaz de 

comunicar al alumno dicha solución. En suma, el profesor ha de realizar todas 

las operaciones que la clase implica, desde aquellas previas, relativas a la 

preparación de la misma, hasta la evaluación, pasando por la ejecución.  

Cámaras (2009:3) resumeix els principals problemes d’aquest estil: “aceptación 

de principios autoritarios;  trabajo básicamente masivo, global, igual para todos 

(falta de individualización)”. 
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 Finalment, tal i com ens diu Mosston i Ashworth (2001:48), aquest estil dona 

lloc a una sèrie de implicacions per part del docent i dels alumnes:  

- “El profesor valora el desarrollo de la toma de decisiones deliberada.  

- El profesor confía en los alumnos para tomar decisiones.  

- Los alumnos pueden tomar algunas decisiones mientras practican la tarea.  

- Los alumnos pueden experimentar el inicio de la independencia”.  

Descobriment guiat: Segons Mosston i Ashworth (2001:198): ”La esencia de 

este estilo consiste en la relación particular entre el profesor i el alumno. Cada 

pregunta del profesor provoca una sola respuesta correcta descubierta por el 

alumno. Los efectos de esta secuencia –proceso divergente- dan al alumno a 

descubrir el concepto o idea perseguidos”. Martínez (2003:1) afegeix que:  

“la clase se plantea como una secuencia progresiva, de más sencilla a más 

compleja, mediante preguntas concretas y claras, esperando que impliquen una 

sola respuesta vàlida. Pese a las posibles respuestas incorrectas, el profesor no 

debe invalidarlas sino que mediante el refuerzo, perseguirà que el alumno dé 

con la correcta”. 

Además, Sicilia i Delgado (2002:255) ens diu: “el descubrimiento guiado ofrece 

la característica de la dependencia que existe entre la respuesta que se espera 

del alumno y los indicios que el profesor proporciona”.Per aquest motiu, 

Fernández (2007:3): afegeix: “Antes del inicio de la sesión o la unidad 

didàctica, deberemos tener preparadas las preguntas o tareas intermedias que 

llevaran a los alumnos a la realización de la solución final” 

Finalment, tal i com ens diu Mosston i Ashworth (2001:204), aquest estil dona 

lloc a una sèrie de implicacions per part del docent i dels alumnes:  

- “El profesor está dispuesto a cruzar el umbral del descubrimiento.  

- El profesor está dispuesto a emplear su tiempo en estudiar la estructura de la 

actividad y en diseñar la secuencia adecuada de las preguntas.  

- El profesor confía en la capacidad cognitiva del alumno.  
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- El profesor está dispuesto a esperar la respuesta tanto tiempo como el 

alumno necesito para encontrarla.  

- El alumno es capaz de hacer pequeños descubrimientos que lo llevarán al 

descubrimiento de un concepto”.  

Resolució de problemes: Segons Mosston i Ashworth (2001:221): “La 

resolución de problemas se caracteriza por que el alumno toma las decisiones 

–dentro de ciertos parámetros- de les tareas específicas del tema elegido. Este 

estilo involucra al alumno en la capacidad humana de la diversidad y lo invita a 

ir más allá de lo que conoce”.  

Segons Martínez (2003:1): “En este método de enseñanza, un problema simple 

puede tener a menudo varias soluciones. Este pequeño cambio de estructura 

provoca un mayor número de operaciones cognitivas y alienta la realización 

experimental de más respuestas físicas, o técnicas, o tácticas, etc.” Fernández 

(2006:1): afegeix que: “Al tratar de un estilo divergente, para un problema son 

válidas muchas soluciones. Por lo tanto, este estilo es conveniente para 

situaciones abiertas en las que la eficacia no esté limitada a una respuesta 

determinada”. Fernández (2006:4) també ens diu: 

 “La dificultad del problema tiene que ser óptima. Es decir, que sea lo 

suficientemente fácil para que los alumnos sean autónomos en el proceso de 

resolución, pero lo suficientemente difícil como para que resulte un reto para el 

alumnado. Por otro lado, si el problema es extremadamente difícil, el proceso 

puede resultar frustrante”. 

Així mateix, Fernández (2006:4) afegeix que: “La resolución del problema ha de 

suponer el aprendizaje de “algo”, es decir, que consigan desarrollar [...] un 

aspecto de la Educación Física que puedan utilitzar en otras situaciones. Así 

cuando termine el proceso, el alumno debe tener consciencia de que ahora 

sabe algo que antes desconocía. 

A més, Sicilia i Delgado (2002:255): “Significa un paso más en la 

profundización del descubrimiento guiado, pues mientras que en este último la 

esencia está constituida por los indicios del profesor y las respuestas del 
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alumno, en este se pretende que el alumno encuentre por sí mismo la 

respuesta”.  

Finalment, tal i com ens diu Mosston i Ashworth (2001:227), aquest estil dona 

lloc a una sèrie de implicacions per part del docent i dels alumnes:  

- “El profesor está preparado para traspasar el umbral del descubrimiento.  

- El profesor está preparado para diseñar problemas adecuados en una o más 

áreas del contenido.  

- El profesor puede aceptar la posibilidad de nuevos diseños dentro de 

contenidos que fueron previamente concebidos.  

- El profesor está preparado para proporcionar a los alumnos el tiempo 

necesario para el proceso de descubrimiento.  

- El profesor valora el proceso de descubrimiento y puede aceptar soluciones 

divergentes presentadas por los alumnos.  

- El profesor es lo suficientemente seguro como para aceptar soluciones 

distintas a las suyas.  

- El profesor acepta la noción de que el desarrollo de la habilidad de producción 

cognitiva divergente, es uno de los fines de la educación física.   

- Los alumnos son capaces de producir ideas divergentes siempre que se les 

presenten problemas relevantes.  

- Los alumnos pueden aprender la relación entre producción cognitiva y 

ejecución física.  

- Los alumnos son capaces de producir nuevas ideas para la expansión de los 

horizontes del contenido.  

- Los alumnos son capaces de aceptar las respuestas divergentes de los 

demás”.  
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4.3 Metodologia d’aprenentatge 

 

Segons De Miguel (2005) citat a Fernández (2006:41): “La metodologia 

d’aprenentatge es pot definir com el conjunt d’oportunitats i condicions que 

s’ofereixen als estudiants, organitzats de manera sistemàtica e intencional que, 

encara que no promouen directament l’aprenentatge, existeix una alta 

probabilitat de que això ocorreixi”. A més, Fernández (2006:41) afegeix que: “el 

professor elegirà el mètode que jutgi més adequat a la consecució dels 

objectius que pretengui assolir amb els alumnes. 

Vargas (2009:1) defineix metodologia com: “las distintas secuencias de 

acciones del profesor que tienden a provocar determinadas acciones y 

modificaciones en los educandos en función del logro de los objetivos 

propuestos”. 

Fortea (2009:7) ens diu: “La metodología didáctica se podría definir como las 

estrategias de enseñanza que el/la docente propone en su aula para que 

los/las estudiantes adquieran determinados aprendizajes [...] por lo tanto, es la 

actuación del profesor durante el proceso de enseñanza aprendizaje”. 

Una vegada analitzades les definicions anteriors del concepte de metodologia 

d’aprenentatge, podem establir la nostra pròpia definició sobre aquest 

concepte: 

La metodologia d’aprenentatge és la forma d’ensenyar que presentar el docent 

als seus alumnes. En aquesta trobarem determinades accions presentades pel 

docent que generaran reaccions per part dels alumnes, donant lloc als seus 

aprenentatges. Per aquest motiu, el docent sempre ha d’escollir la metodologia 

que més s’adapti a cada alumnes, afavorint així el seu procés 

d’ensenyament/aprenentatge.  

A continuació, mostrarem una selecció de diferents metodologies, utilitzant la 

classificació realitzada per De Miguel (2005), citat per Fernández (2006:45):  

- “Aprenentatge cooperatiu: Estratègies d’ensenyament en les que els 

estudiants treballen dividits en petits grups en activitats d’aprenentatge i són 
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avaluats segons la productivitat del grup”. Es pot considerar com un mètode a 

utilitzar entre altres o com una filosofia de treball.  

- Aprenentatge orientat a projectes: Estratègia en la qual el productor del 

procés d’aprenentatge és un projecte o programa d’intervenció professional, 

entorn al qual s’articulen totes les activitats formatives.  

- Contracte d’aprenentatge: Un acord que obliga a dos o més persones o 

parts”, sent cada vegada més comú que els professors realitzin contractes amb 

els seus alumnes per l’obtenció d’uns aprenentatges a través d’una proposta de 

treball autònom.  

- Aprenentatge basat en problemes (aBP): Estratègia en què els estudiants 

aprenen en petits grups, partint d’un problema, a buscar la informació que 

necessita per a comprendre el problema i obtenir una solució, sota la supervisió 

d’un tutor.  

- Estudi de casos: És una tècnica en què els alumnes analitzen situacions 

professionals presentades pel professor, amb el fi d’arribar a una 

conceptualització experiencial i realitzar una recerca de solucions eficaces.  

- Simulació i joc: Donen als estudiants un marc on aprendre de manera 

interactiva per mitjà d’una experiència viva, afrontar situacions que potser no es 

troben preparats per superar en la vida real, expressar els seus sentiments 

respecte a l’aprenentatge i experimentar amb noves idees i procediments”.   

4.4 El clima de l’aula 
 

El clima de l’aula, poc a poc s’ha convertit en un tema que ha adquirit una gran 

importància entre els docents, ja que el seu adequat ús pot millorar la dinàmica 

de les classes i els aprenentatges dels alumnes, així com el seu temps en el 

centre. 

En l’actualitat és un tema molt treballat, on existeixen un gran nombre de 

teories amb diferents enfocaments i tècniques que cerquen aconseguir un bon 

clima d’aula, permetent així, millorar els processos d’ensenyament-

aprenentatge dels alumnes. 
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En primer lloc, coneixerem amb major exactitud el concepte de clima d’aula,  

els aspectes que l’inclouen i mostrarem diferents definicions a partir de diversos 

autors. 

Martínez (1996:118): 

“Definimos pues el clima atmósfera o ambiente del aula como una cualidad 

relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser aprendida y 

descrita en términos de las percepciones que los agentes educativos del aula 

van obteniendo continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la 

misma como son sus características físicas, los procesos de relación socio-

afectiva e instructiva entre iguales y entre estudiantes y profesor, el tipo de 

trabajo instructivo y las reglas, y normas que lo regulan. Además de tener una 

influencia probada en los resultados educativos, la consecución de un clima 

favorable constituye un objetivo educativo por sí mismo”. 

Marchena (2005:198) ens diu: “Es una construcción originada por las 

relaciones sociales que entablan los protagonistas de una clase así como por la 

forma de pensar de cada uno de ellos, por sus valores, esto es, por la cultura 

existente en el aula”. 

Finalment,  Palacios i Marchesi (2004) ens diuen:  

“Hay ambientes que permiten al estudiante sentirse acompañado, seguro, 

querido, tranquilo y que posibilitan un desarrollo personal positivo. Sentir que lo 

que uno aprende es útil y significativo, y que la forma de aprenderlo considera 

los intereses  y características personales, y contribuye a generar un clima 

positivo. Los climas sociales negativos, en cambio, producen estrés, irritación, 

desgano, depresión, falta de interés, y una sensación de estar agotado física y 

mentalmente. Los factores que se relacionan con un clima positivo son: un 

ambiente físico apropiado, actividades variadas y entretenidas, comunicación 

respetuosa entre profesores, alumnos y entre compañeros, capacidad de 

escucharse unos a otros y capacidad de valorarse mutuamente”. 

Una vegada coneixem amb més amplitud el concepte de clima de l’aula, 

passarem a tractar els factors que intervenen en aquest procés.  
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4.4.1 Factors que intervenen en el clima de l’aula 

 

Entre els autors tractats anteriorment, desenvoluparem els factors que ens 

presenten Palacios i Marchesi (2004): 

- Ambient físic apropiat: En els darrers anys, la distribució dels espais s’ha 

convertit en un paper fonamental a l’hora d’aconseguir un bon clima d’aula. En 

els darrers anys s’han produït un gran nombre de canvis en les aules (grups 

més reduïts, treball més adaptat a les capacitats dels alumnes, noves 

tecnologies, etc). Per aquest motiu i degut al gran nombre d’hores que els 

alumnes es troben a les aules, és imprescindible una bona organització 

d’aquestes, per tal de que estiguin el més agust possible durant la seva estada 

al centre. Tal i com ens diu Ríos [Et al] (2010:110): “Las condiciones de 

infraestructura y el mobiliario de clase pueden influir en la calidad del ambiente, 

debido a que son parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

teniendo en cuenta que es en el aula donde éste se desarrolla en su mayoría”. 

A més, Vaella (2001) ens comenta que els canvis en les infraestructures de 

l’aula durant el curs acadèmic són positives i necessàries. Aquesta situació 

evitarà la formació de subgrups i permetrà als alumnes que es coneguin més. 

Aquests canvis poden produir-se durant la realització d’activitats, on el 

professor pot canviar l’agrupació dels alumnes (individual, parelles, petits 

grups, formant una rodona, etc). 

A més dels factors relacionats amb el mobiliari de l’aula, hem de tenir en 

compte altres aspectes que tenen una menor presència, però que són 

igualment importants: la lluminositat, la visibilitat, el renou, ventilació, etc. 

Un altre aspecte important és que a l’Educació Física, la majoria de les classes 

no es desenvolupen a una aula. Per tant, aquests factors es veuen modificats i 

es presenten unes característiques diferents. 

En primer lloc, Sánchez (2009:77) ens diu:  

“Puesto que el espacio de aprendizaje, donde se realizan las sesiones de 

Educación Física (gimnasio, pabellón deportivo, pistas, etc.) presenta unas 

características favorecedoras de la interacción. Pues la realización de tareas en 
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espacios diferentes, los frecuentes cambios de agrupamiento del alumnado y el 

contacto físico entre los participantes son variables potenciadoras de la 

interacción de aula”.  

A més, Vázquez (2001) citat a Sánchez (2009:77) ens diu: “En la Educación 

Física el comportamiento interactivo del alumnado es más observable que en el 

aula, debido que están condicionados por las características del espacio, del 

material y de las tareas motrices”. 

- Metodologia: Un altre aspecte important per aconseguir un bon clima de 

treball és la metodologia del professorat. En aquest cas, és imprescindible que 

el docent tingui un domini dels continguts que es troba donant. A més, el 

professor ha de ser l’encarregat de desenvolupar una metodologia motivant i 

variada pels alumnes, cercant facilitar la seva participació, al mateix temps que 

es diverteixen, experimenten i aprenen. Perrenoud (2005) comenta que una de 

les competències més importants que han de desenvolupar els docents és la 

d’organitzar i animar situacions d’aprenentatge amb la intenció de que els 

alumnes mostrin interès per aprendre per ells mateixos. 

Seguint la teoria de Biggs (2005) citat a Ríos [Et al] (2010:112), podem trobar 

dues formes de treballar per part del docent:  

a) La teoria X: Fa referència a un aprenentatge basat en la repetició i imitació, 

on els alumnes es basen en repetir les paraules i les tasques mostrades pel 

professor, sense major llibertat.  

b) La teoria Y: Al contrari de l’anterior, el professor crearia activitats on els 

alumnes fossin els protagonistes. Aquests haurien de trobar les solucions als 

problemes que es plantegen, amb petits reforços per part del professor. Tal i 

com ens comenta Rios [Et al] (2010:113): “El clima de la teoria Y permite al 

docente generar un mejor ambiente de aprendizaje. La libertad hace que los 

estudiantes se sientan con mayor confianza, lo que permite a su vez que ellos 

se evalúen y que sean evaluados por sus pares”. 

- Relació professor-estudiants: Aquest és un dels aspectes més important 

per aconseguir un adequat clima d’aula. Ortega i del Rey (2003), citat a 

Sánchez (2009:22) ens mostren la importància d’aquesta relació: “la comunidad 
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educativa está compuesta por un sistema de redes de relaciones 

interpersonales. Con lo cual, tenemos dos agentes: alumno y profesor, que 

interactúan cooperativamente, donde el profesor actúa como un regulador que 

controla el flujo del diálogo en el aula. 

Gil (2001:4) també ens comenta la importància del docent en la creació d’un 

bon clima de l’aula:  

“el docente es capaz de crear un clima de relación espontánea, de libertad 

responsable, de cordialidad, de estímulo permanente […] de acogida, de 

seguridad, de optimismo, de alegría, de serenidad, de paciencia ante las 

contradicciones y, sobre todo, el que tiene la habilidad de favorecer el encuentro 

entre su persona y la de los alumnos. 

- Relació entre els estudiants: Aquesta factor pot tenir una gran repercussió 

en l’estada al centre, la motivació i en el nivell acadèmic. Tal i com ens diu 

Fernández (2004) citat a Sánchez (2009: 53): “El clima que existe en el aula i la 

relación entre los alumnos, son aspectos que no sólo influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos sino también pueden facilitar o dificultar el bienestar 

y el desarrollo personal de todas las personas que conviven en el aula. A més, 

Sánchez (2009:20) afegeix:  

“Podemos decir que el aula es el espacio, situación, ámbito humano específico, 

social y temporalmente configurado, que proporciona un conjunto de 

experiencias, condiciones y estímulos que, interactuando con los sujetos 

participantes, condicionan y en cierta medida determinan los comportamientos 

de los que comparten este complejo escenario”. 

Fernández (2003:1) també ens diu: “las relaciones de amistad permiten a los 

jóvenes practicar habilidades de interacción social que les serán de utilidad [...] 

para establecer relaciones cercanas, comunicarse adecuadamente con otras 

personas, solucionar conflictos y aumentar la confianza en los otros. Fernández 

(2003:1-2) dona importància al següent concepte: “La relación de amistad 

sensibiliza a los jóvenes hacia las necesidades de los otros y favorece la 

adaptación social. Esta interacción social promueve el desarrollo cognitivo, al 

permitir a los chicos predecir el comportamiento de los otros, controlar su 

propia conducta y consecuentemente, regular su interacción social”. 
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5 Metodologia 
 

En aquest apartat del treball tractarem els aspectes referents al disseny de la 

investigació: Aquí explicarem el camí que hem triat per tal d’aconseguir 

l’objectiu inicial plantejat prèviament a la realització d’aquest treball de final de 

màster. 

Una vegada observat a qui va destinada la nostra investigació (objecte estudi), 

hem arribat a la conclusió de que la metodologia d’investigació que utilitzarem 

serà la descriptiva i quantitativa.  

Tal i com ens diu Nomak (2005:91), la investigació descriptiva s’utilitza per: 

“descriure les característiques d’un cert grup; calcular la proporció de gent en 

una població amb unes característiques determinades”. 

Per altra banda, Fedele (2013:4) ens presenta les característiques de la 

investigació quantitativa: “variedad de técnicas: encuesta, análisis de 

contenidos; instrumentos de recogida de datos uniformes; resultados en forma 

numérica; investigación estructurada en fases lógicas”. 

5.1  Mostra i Població 
 

La mostra es divideix en dos grups d’estudi. 

El primer grup d’estudi es troba distribuït en diferents centres localitzats a 

Mallorca, Eivissa i Formentera, conformant un total de 18 docents d’Educació 

Física. També hem de tenir en compte que alguns dels professors enquestats 

no es troben realitzant classes actualment, però tenen experiència en aquest 

sector.  
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Gràfic 12: Distribució dels docents que han participat en la primera enquesta. 

En el segon grup d’estudi trobem a una població de 16 professors d’Educació 

Secundària de diferents matèries. 

 

Gràfic 13: Distribució dels docents que han participat en la segona enquesta. 

 

Localització dels docents: 

- Mallorca: Docents del l’IES Francesc de Borja Moll, Juan de la Cierva, Col·legi 

Lladó, Col·legi Santa Mónica, Col·legi Sant Pere, Sant Josep Obrer. Quatre 

professor que actualment no es troben exercint de docents. 

- Eivissa: Col·legi públic S’Olivera. 

- Formentera: Col·legi públic de Sant Francesc. 

 

 

Mallorca Eivissa Formentera

Distribució dels docents 
enquestats

14 2 2

0

5

10

15

Distribució dels docents enquestats

Mallorca

Nombre de docents 16

0

5

10

15

20

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

Nombre de docents



24 
 

5.2 Variables de l’estudi 
 

- Localització 

- Nivell econòmic 

- Nombre d’alumnes a les aules. 

Variables controladores: 

- Docents d’Educació Física en Educació Secundària Obligatòria. 

- Docents en Educació Secundària Obligatòria. 

Variables de producte: El coneixement dels estils 

d’ensenyament/aprenentatge i del clima de l’aula dels docent que han contestat 

els qüestionaris. 

5.3 Recollida de dades 
 

L’instrument de recollida de dades utilitzat és el qüestionari. Tal i com ens 

comenta Martínez (2002), el qüestionari pot ser útil quan necessitem saber el 

com o perquè està succeint un fet social. Això és el que cerquem en aquesta 

investigació, en la que es pretén conèixer quin estil 

d’ensenyament/aprenentatge seleccionen per a les seves sessions. 

A l’hora de redactar els qüestionaris haurem de tenir en compte una sèrie de 

punts: 

- En primer lloc, establirem a quina població van destinats. Respecte a la forma 

d’administració, es realitzarà principalment per correu electrònic als diferents 

centres escolars, posteriorment a l’acceptació del centre per enviar-los.  

- Els qüestionaris seran el més clars i senzills possibles, combinant preguntes 

obertes, on els docents podran aportar informació addicional, amb preguntes 

tancades, on únicament hauran de respondre segons les opcions presentades. 

Finalment, en l’estudi es realitzaran dos qüestionaris, el primer de catorze 

preguntes i el segona d’una pregunta, que ens permetran obtenir la informació 
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necessària per donar resposta a la pregunta plantejada inicialment a la 

realització de la investigació. 

5.4 Tasques específiques per aconseguir els resultats, 

recol·lecció de dades i altres 
 

- Sol·licitud als diferents centres escolars per tramitar els qüestionaris. 

- Tramitació dels qüestionaris als centres escolars que han donat el seu permís. 

- Revisió i correcció de les dades obtingudes a partir dels qüestionaris. 

- Elaboració de la base de dades. 

- Explicació dels resultats. 

5.5 Processament i anàlisi de dades. 

- La base de dades ha estat elaborada utilitzant el programa “Excel”. 

- Per agrupar els resultats obtinguts s’ha utilitzat la tècnica del recompte a mà, 

degut a que el nombre de qüestionaris realitzats no és massa elevat.  
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6. Resultats 
 

En primer lloc, trobem que 16 (80%) dels docents que han realitzat l’enquesta, 

han seleccionat de manera personal l’estil d’ensenyament/aprenentatge que 

utilitzen en les seves classes. Mentre que únicament 4 (20%) dels docents l’han 

seleccionat a partir d’un consens comú o per majoria mitjançant el departament 

d’Educació Física.  

 

Gràfic 1. Elecció de l’estil d’ensenyament/aprenentatge personalment o departament d’Educació 

Respecte als docents que han seleccionat aquests estils 

d’ensenyament/aprenentatge de manera personal, trobem que, 13 (72%), és 

degut a que són els que més s’adapten als alumnes que tenen. A més, 3 (16%) 

l’han seleccionat segons els recursos que presenta  l’escola. Així mateix, 1 

(6%), l’han escollit segons els objectius i continguts que volen complir. 

Finalment, 1 (6%), l’ha escollit segons el nombre d’alumnes. 

 

 

Gràfic 2. Motiu de l’elecció de l’estil d’ensenyament 

Per altra banda, els 4 docents que han escollit el seu estil 

d’ensenyament/aprenentatge a partir del departament d’Educació, els 4 (100%) 
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és pel fet de que són els que més s’adapten als alumnes. No obstant això, 

trobem que 1 d’aquests docents (25%) no es troba d’acord amb la metodologia 

utilitzada, ja que creu que és complicada de realitzar. Mentre que els altres 3 

(75%), creuen que és l’adequada, ja que és la que més s’adapta als alumnes.  

 

                      

Gràfic 3. Motiu de l’elecció per part del departament.                        Gràfic 4: Conformitat amb l’elecció de l’estil. 

 

Respecte a la pregunta sobre la llibertat que reben els alumnes a l’hora de 

realitzar les tasques, trobem que 8 (44%) docents presenten la informació a 

realitzar i els alumnes l’han de complir sense variació. Mentre que 10 (56%) 

permeten variacions de les tasques, sempre que es compleixi l’objectiu final 

plantejat.  

 

 

Gràfic 5: El professor presenta les tasques donant poca llibertat als alumnes. 
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A continuació, trobem que els 18 docents (100%), donen als alumnes una sèrie 

de pautes a seguir per arribar a l’objectiu final, fent que reflexionin i pensin per 

tal d’aconseguir-ho.  

 

Gràfic 6. Els docents donen major llibertat als alumnes en la realització de les tasques. 

Seguint amb aquest tema, trobem que 16 (89%) presenten el problema als 

alumnes i adquireixen un paper secundari, fent que aquests pensin i reflexionin 

per solucionar-ho, fent poques intervencions, únicament per reconduir als 

alumnes que s’allunyin de l’obtenció d’aquest objectiu final. Mentre que 2 

(11%), no utilitza aquesta tècnica, sinó que participa amb major intensitat, ja 

que considera que es complicat de realitzat. 

 

Gràfic 7: Els alumnes tenen un gran nivell de llibertat en el seu aprenentatge. 

 

Respecte a l’actitud dels docents, trobem que 4 (22%) adquireixen una actitud 

activa, adquirint el protagonisme en un gran nombre d’ocasions, encara que no 
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sempre. Mentre que 14 (78%), no tenen una actitud protagonista durant les 

seves classes.  

 

Gràfic 8: El docent adquireix una actitud protagonista a les activitats. 

Seguint amb l’actitud, trobem que 14 (78%) adquireixen una actitud activa, però 

cedint gran part de protagonisme a l’alumne. Mentre que 4 (22%), no els hi 

donen aquest protagonisme. A més, trobem que 10 (56%), cedeixen tot el 

protagonisme als alumnes durant les seves classes, adquirint únicament una 

figura de guia i mostrant les activitats a realitzar. Mentre que 8 (44%), no els 

donen tanta llibertat i poder als alumnes a l’hora de realitzar les seves sessions. 

Finalment, trobem que els 18 (100%) docents no presenten una actitud passiva 

durant les classes, sinó que procuren estar actius i mantenir una sessió 

dinàmica en tot moment.   

      

Gràfic 9: Actitud activa, cedint part del protagonisme                   Gràfic 10: Actitud activa, cedint tot el protagonisme 

 

Pel que fa a quin pensen que és el principal motiu d’elecció d’un determinat 

estil d’ensenyament/aprenentatge, trobem que els 18 (100%) estan d’acord que 

ha de ser el que més s’adapta als alumnes, tot i que alguns recalquen el fet que 

s’ha de poder adaptar a les condicions del centre (instal·lacions, material, etc.)  
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Gràfic 11: Principal motiu d’elecció de l’estil per part dels docents 

Una vegada analitzat els resultats anteriors, mostrarem la informació extreta 

amb el segon qüestionari: 

En primer lloc, trobem que 12 (66’6%) consideren que el punt més important 

per aconseguir un bon clima d’aula és la relació entre els alumnes. 

Seguidament, trobem que 3 (16’6%) consideren que el més important és la 

relació professor/alumnes. Mentre que també 3 (16’6%) troben que la 

metodologia és el punt clau. 

 

Gràfic 12: Punts claus per establir un clima d’aula adequat. 

Els altres punts tractats, distribució d’espais, agrupament, redistribució i 

mobiliari han estat considerats com els punts menys importants per aconseguir 

un bon clima d’aula. No obstant, aquesta situació no lis resta importància. 
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7. Discussió dels resultats 
 

7.1 Discussió dels resultats referents als estils 

d’ensenyament/aprenentatge 

Pel que fa a l’elecció de l’estil d’ensenyament/aprenentatge, trobem que 13 

(72%) és perquè són els que més s’adapten als alumnes que tenen. Si 

comparem els resultats obtinguts amb la investigació realitzada per Jiménez 

(2013), podem observar que els docents escollen l’estil pels següents motius: 

control del grup d’alumnes; major facilitat per transmetre els coneixements i 

motivació per part de l’alumnat. Per tant, no es relaciona amb els resultats 

obtinguts en la nostra investigació. 

Seguint amb l’elecció, trobem que 3 dels docents (16%) l’han escollit segons 

els recursos que presenta l’escola. Això també el podem relacionar amb un 

dels criteris que proposa Mosston i Ashworth (2001) on comenta que l’elecció 

es pot produir a partir dels recursos materials de què es disposa. Aquest fet es 

produeix perquè alguns dels estils necessiten uns determinats recursos, tant 

poden ser materials, temps o espai requerits per complir-los. En molts centres, 

trobem que degut als pressuposts dels què disposen, adquirir un determinat 

material és molt complicat, fins i tot, en moltes ocasions els docents han de 

crear el seu propi material per poder realitzar les classes de manera adequada, 

dificultant molt l’aplicació d’un estil que requereixi alguns dels requisits 

anteriors.  

També trobem que 1 dels docents, (6%) l’han escollit segons els objectius i 

continguts que volen complir en aquella unitat didàctica. Aquesta resposta 

també la podem relacionar amb Mosston i Ashworth (2001) on ens comenta 

que un dels criteris de selecció de l’estil és la capacitat que es vol desenvolupar 

i la naturalesa de la tasca. Això  es pot relacionar a que hi ha certs estils 

d’ensenyament/aprenentatge que s’adapten millor segons els objectius que es 

vulguin aconseguir. Finalment, trobem que 1 dels docents (6%), l’ha escollit 

segons el nombre d’alumnes que presenta el grup classe. Aquesta resposta 

també la podem relacionar amb els criteris que ens presenten Mosston i 

Ashworth (2001) on ens comenten que un factor important és la dimensió del 
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grup. Això és pel fet de que certs estils d’ensenyament/aprenentatge són 

complicats de realitzar segons el nombre de persones que presenta el grup 

classe, ja que es necessita una major dedicació i control per tal del docent, per 

aconseguir que es compleixin els seus requisits, aconseguint un aprenentatge 

favorable. Per aquest fet, moltes vegades hem d’adaptar el nostre estil desitjat 

segons el nombre d’alumnes que presenta el curs.  

Seguint amb la discussió de les dades, tractarem el tema de les llibertats que 

donen els docents als alumnes a l’hora de realitzar les activitats: En primer lloc, 

trobem que un total de 8 dels docents (44%) presenten la informació que han 

de realitzar els alumnes i aquests l’han de complir sense variació. Aquest 

control per part del docent correspondria als estils tradicionals. Dintre 

d’aquesta, es trobaria dintre de la instrucció directa o comandament directe, ja 

que segons Sicília i Delgado (2003:252): “La filosofía que inspira es aquélla por 

la cual la respuesta de los alumnos, así como los estímulos que las motivan, 

son el resultado de las decisiones tomadas por el profesor, ya que éste dispone 

del conocimiento y las experiencias necesarias”. Aquests resultats els podem 

relacionar amb la investigació realitzada per Jiménez (2013), on 10 (64%) dels 

docents enquestats s’identifiquen amb l’estil de la instrucció directe. També 

podem seguir l’estudi realitzat per Manzano (2000), on trobem que 11 (29%)  

docents en pràctiques utilitzen l’estil del comandament directe com a 

predominant. 

Seguidament, trobem que 18 dels docents entrevistats (100%) han respost que 

donen als alumnes una sèrie de pautes a seguir per arribar a l’objectiu final, 

fent que reflexionin i pensin per tal d’aconseguir-ho, però seguint amb un paper 

important dintre d’aquest procés d’aprenentatge. Per tant, segons Mosston i 

Ashworth (2001:199) tractaríem el descobriment guiat, ja que aquest es 

caracteritza per: “desarrollar una relación precisa entre la respuesta 

descubierta por el alumno i el estímulo (pregunta) presentado por el profesor”. 

Seguint la investigació realitzada per Jiménez (2013), 1 (7%) dels docents 

enquestats s’identifiquen amb l’estil del descobriment guiat, ja que consideren 

que no motiva als alumnes. Per tant, podem observar com aquest resultat 

s’oposa totalment a les dades extretes en la nostra investigació, on aquest estil 

és el més utilitzat pels docents.  
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Per altra banda, si seguim la investigació de Manzano (2000), trobem que 18 

(47%) dels docents en pràctiques utilitzen l’estil del descobriment guiat com 

estil predominant. 

Per finalitzar el tema sobre la llibertat que donen els docents als alumnes a 

l’hora de realitzar les activitats, trobem que 16 docents (89%) presenten el 

problema als alumnes i adquireixen un paper secundari, fent que aquests 

pensin i reflexionin per solucionar-ho, fent poques intervencions, únicament per 

reconduir als alumnes que s’allunyin de l’objectiu final. Aquesta resposta, 

permet a l’alumne el major grau de llibertat possible dins de l’Educació Física, 

on trobem que és l’encarregat de trobar el seu propi camí per tal d’arribar 

aconseguir l’aprenentatge. El podem relacionar amb Mosston i Ashworth 

(2001:221): “el alumno toma las decisiones –dentro de ciertos parámetros- de 

las tareas específicas del tema elegido.  Aquests resultats els podem comparar 

amb l’estudi realitzat per Jiménez (2013) on trobem que 4 (36%) dels docents 

enquestats s’identifiquen amb l’estudi de resolució de problemes, ja que 

consideren que és el que motiva més als alumnes. Aquestes resultats són 

notablement inferiors als obtinguts a partir de les enquestes realitzades. Si 

seguim l’estudi realitzat per Manzano (2000), trobem que  9  (24%) dels 

docents en pràctiques utilitzen l’estil de resolució de problemes com a estil 

predominant en les seves classes. 

Una vegada tractat el tema de la llibertat que reben els alumnes per part dels 

docents, parlarem dels resultats obtinguts sobre l’actitud que presenten els 

docents a l’hora de realitzar les seves classes d’Educació Física.  

En primer lloc, 4 dels docents (22%) adquireixen una actitud activa durant les 

seves classes d’Educació Física, adquirint el protagonisme en un gran nombre 

d’ocasions. Aquesta resposta la podem relacionar novament amb l’estil del 

comandament directe, on Sicília i Delgado (2002:253) ens diuen que: “la 

respuesta de los alumnos, así como los estímulos que las motivan, son el 

resultado de las decisiones tomadas por el profesor”. Amb això, ens vol dir que 

el professor és el responsable de tota l’activitat que realitza l’alumnat, per tant, 

ell adquireix un actitud activa. Mentre que l’alumne té un paper reproductiu de 

les accions presentades pel docent. Seguint l’estudi realitzat per Jiménez 
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(2013), trobem que 5 (34%) dels enquestats, utilitzen aquest estil ja que 

l’adquisició de un major protagonisme a les seves classes lis dona més control 

sobre grup.  

Seguint amb l’actitud, trobem que 14 dels docents (78%) adquireixen una 

actitud activa, però cedint gran part del protagonisme als alumnes, seguint amb 

un paper molt present respecte al seu aprenentatge. Aquesta resposta, la 

podem relacionar amb l’estil cognitiu del descobriment guiat, que com Sicília i 

Delgado (2002:253) ens diuen: “intentan estimular un aprendizaje activo y 

significativo a través de la indagación y experimentación motriz”. Amb això, ens 

vol dir que el professor proporciona un major grau de llibertat a l’alumne per tal 

d’investigar per obtenir el seu propi aprenentatge, seguint les pautes 

proposades pel professor i trencant amb el model repetitiu i reproductiu 

anterior.  

Finalment, per tancar el tema de l’actitud, trobem que 8 dels docents (44%) 

cedeixen pràcticament tot el protagonisme als alumnes durant les seves 

classes, adquirint únicament una figura de guia i mostrant els problemes a 

resoldre. Aquesta resposta la podem relacionar amb Sicília i Delgado 

(2002:253) fent referència a l’estil del descobriment guiat, on trobem que: “La 

estrategia consiste fundamentalmente en la búsqueda de alternativas para la 

resolución de problemas motrices, estimulando así la creatividad del alumno, lo 

que significa para él una gran independencia con respecto al profesor”. Segons 

Jiménez (2013), l’actitud que ha d’adquirir aquest estil provoca que els alumnes 

tinguin una major motivació i avantatges en l’aprenentatge dels alumnes. Per 

aquest motiu 5 dels docents enquestats (36%) l’adquireixen.  

Podem observar que els resultats extrets de la investigació de Jiménez (2013) 

no són semblants als resultats del nostre treball. Les principals diferències són:  

- El nombre de docent que utilitzen el comandament directe com a estil prioritari 

és més elevat a l’estudi de Jiménez, 57%, pel 44% del nostre estudi. Mentre 

que és superior als resultats de l’estudi de Manzano (29%) 

- El nombre de docent que s’identifiquen amb l’estil del descobriment guiat és 

totalment oposat, ja que a l’estudi de Jiménez trobem únicament 1 docent (7%), 
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mentre que al nostre estudi és l’estil més utilitzat per tots els docents (100%). El 

resultats serien més aproximats als de l’estudi de Manzano (47%), tot i què 

encara són molt dispars. 

- El nombre de docents que s’identifiquen amb l’estil de resolució de problemes 

són bastant inferiors als estudis de Jiménez (36%) i Manzano (34%), mentre 

que al nostre estudi, trobem que un 89% dels docents l’utilitza de manera 

habitual.  

7.1 Discussió dels resultats referents al clima de l’aula 
 

En primer lloc, podem observar com un total de 6 (33’3%) docents consideren 

que el clima de l’aula és molt bo. Mentre que 12 (66’6%) dels docents 

consideren que el clima de l’aula és bo.  

El punt que els docents consideren més important per establir un bon clima 

d’aula és la relació entre els alumnes, amb un total de 12 (66’6%) dels 

enquestats. Tal i com ens diu Fernández (2004) citat a Sánchez (2009: 53): “El 

clima que existe en el aula i la relación entre los alumnos, son aspectos que no 

sólo influyen en el rendimiento académico de los alumnos sino también pueden 

facilitar o dificultar el bienestar y el desarrollo personal de todas las personas 

que conviven en el aula”. Per tant, aquesta relació es fonamental pel 

desenvolupament dels alumnes i s’ha de treballar des d’un principi per tal 

d’aconseguir que sigui el més favorable possible. Seguint la investigació 

realitzada  Sánchez (2009:194), podem trobar com el professor considera que 

el fet de que els alumnes tinguin afiliació entre ells li facilita el desenvolupament 

de les seves classes i la seva convivència: “Es un grupo bueno, existe buena 

relación entre la mayoría de las chicas y de los seis chicos, sólo dos me han 

dado algún problema de disciplina”. 

A continuació, mostrarem l’estudi de l’institut Vasc d’Avaluació e Investigació 

(2004:71) on encara que fa referència a la perspectiva de l’alumnat sobre la 

relació entre els alumnes, es pot relacionat amb el nostre estudi, ja que és 

interessant veure la relació que existeix entre les dues perspectives 

(professor/alumne). Els qüestionaris realitzats en els tres centres de la seva 

investigació, mostren que existeix una bona relació entre els alumnes, on 
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adquireixen una mitjana de 3’70 sobre 5. Els alumnes consideren que te una 

gran importància establir una bona relació amb els seus companys, ja que han 

de passar molt de temps al centre. 

El següent punt destacat és la relació professor/alumne amb un total de 3 

docents (16’6%). Tal i com ens diu Ortega i del Rey (2003), citat a Sánchez 

(2009:22) ens mostren la importància d’aquesta relació: “la comunidad 

educativa está compuesta por un sistema de redes de relaciones 

interpersonales. Con lo cual, tenemos dos agentes: alumno y profesor, que 

interactúan cooperativamente, donde el profesor actúa como un regulador que 

controla el flujo del diálogo en el aula”. Per tant, el docent ha de treballar en 

aquesta relació des dels primers contactes, no interessant-se únicament pel 

rendiment dels seus alumnes, sinó involucrar-se en major mesura, preocupant-

se pels seus problemes, intentant trobar solució i guiar-lo durant el seu procés 

d’aprenentatge. Seguint l’estudi realitzat per Sánchez (2009:192), podem 

observar com el docent considera que en primer lloc és fonamental conèixer al 

grup i establir una bona relació amb ells, on ens diu: “Lo más importante, desde 

el principio, es conocer bien al grupo”. A més, comenta que aquest 

coneixement sobre el grup ens permetrà conèixer com hem d’actuar en front a 

aquest grup, les seves característiques, metodologia a utilitzar, etc. 

El fet de conèixer als seus alumnes facilita que conegui els seus interessos, tal 

i com ens diu D.C (2008), citat a Sánchez (2009:196): “Gracias a los juegos 

puedo trabajar cualquier contenido y además tengo a los alumnos realizando 

actividades de manera motivada con lo que evito que aparezcan conductas 

disruptivas en clase”. 

L’estudi realitzat per Hernández i Sacho (2003:204) ens mostra com els 

docents enquestats consideren que un dels punts importants per crear un clima 

d’aula adequat és prestar atenció als alumnes, és a dir, conèixer-los i mantenir 

una bona relació amb ells. 

 A continuació, mostrarem l’estudi de l’institut Vasc d’Avaluació e Investigació 

(2004:71)on encara que fa referència a la perspectiva de l’alumnat sobre la 

relació amb els professors, es pot relacionat amb el nostre estudi, ja que és 

interessant veure la relació que existeix entre les dues perspectives 
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(professor/alumne). Podem observar com els alumnes dels centres enquestats 

mantenen una bona relació amb els professors del centre, on adquireixen una 

mitjana de 3’92 sobre 5 punts i el consideren un punt important pel 

desenvolupament de les classes. 

Finalment, el darrer punt destacat amb 3 docents (16’6%) és la metodologia. 

Perrenoud (2005) comenta que els docents s’han d’encarregar de la 

organització i crear situacions d’aprenentatge amb la intenció de que els 

estudiants vulguin aprendre per ells mateixos, és  a dir, que els motivi. Per 

aquest motiu, el docent no s’ha de limitar a donar les classes, sinó que ha de 

preparar activitats que siguin significatives pels alumnes, que lis serveixin 

durant la seva vida. Per això, els docent han de tenir aquesta idea des d’un 

principi, on el seu objectiu ha de ser aconseguir motivar als alumnes perquè es 

diverteixin i mostrin interès per l’aprenentatge.   

Seguint l’estudi realitzat per Sánchez (2009:196), podem observar com escull la 

metodologia segons les pautes mostrades per la programació del departament i 

també adaptades a les característiques del seus alumnes, tal i com ens diu: “En 

este grupo lo que interesa es que los alumnos estén en continuo movimiento, 

dado que me están demostrando que tienen mucha energía y muchas ganas 

de realizar juegos”. 

L’estudi realitzat per Hernández i Sancho (2004:164), també considera la 

metodologia com un factor imprescindible per aconseguir un clima d’aula 

adequat: “el profesorado considera también que para un buen clima escolar 

son importantes otros componentes como tener a los alumnos motivados, de 

manera que aprenden a pesar de los profesores”. 

Respecte als resultats extrets per l’institut Vasc d’Avaluació e Investigació 

(2004:74) en el seu estudi, podem dir que els alumnes dels tres centres 

enquestats no valoren tant positivament la forma de realitzar les classes per 

part del professor, adquirint una puntuació de 2’8 sobre 5. 
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8. Conclusions 
 

El terme estil d’ensenyament/aprenentatge i metodologia d’aprenentatge ha 

estat un terme que s’utilitzava de manera indiferent, ja que nombrosos autors 

utilitzaven aquests dues paraules donant-lis el mateix significat. Actualment, 

aquesta diferència es troba més marcada, tot i que encara dona lloc a 

confusions. Per tant, una vegada analitzat el marc teòric, podem dir que la 

diferència principal es trobaria en que la metodologia és el camí que hem de 

seguir per resoldre un determinat problema. Mentre que els estils 

d’ensenyament/aprenentatge són les formes amb les que recorrem aquest 

camí..  

Seguidament podem observar  que tots els estils s’utilitzen amb major o menor 

mesura en les classes d’Educació Física. Vinculant-lo amb el nostre estudi, 

podem dir que tant el comandament directe, el descobriment guiat i la resolució 

de problemes tenen un paper important en l’aprenentatge dels alumnes 

actualment. No obstant, l’estil més utilitzat és el descobriment guiat, ja que 

trobem que 18 dels 18 enquestats (100%), l’utilitza en les seves classes al llarg 

del curs. Aquest es trobaria seguit de l’estil de resolució de problemes on 16 

dels 18 enquestats (89%) l'utilitzant de sovint a les seves classes.  

També hem de destacar el fet de que els estils que donen major llibertat als 

alumnes, respecte als seus propis aprenentatge, han augmentant el seu 

protagonisme en les classes d’Educació Física respecte a estudis anteriors, on 

els tradicionals eren els més utilitzats pels docents.  

Un altre punt molt important, és que tot i que els docents poden considerar que 

un estil pot afavorir amb major mesura l’aprenentatge dels alumnes, no sempre 

el poden aplicar, sinó que s’han d’adaptar a una sèrie de requisits o necessitats 

com: el material que presenta el centre, el nivell del grup d’alumnes, el nombre 

d’alumnes que hi ha la classe, l’objectiu que es vol aconseguir, quins aspectes 

vol potenciar el professor sobre els seus alumnes o com volen que aprenguin.  

Seguint amb el tema anterior, destacar que els professors consideren 

imprescindible l’aplicació de diferents estils d’ensenyament/aprenentatge durant 
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el curs acadèmic (100%), ja que com hem pogut observar al marc teòric, cada 

estil té unes característiques diferents que potencien diversos aspectes sobre 

els aprenentatges dels alumnes 

Per tant, arribam a la conclusió que les classes d'Educació Física han 

evolucionat afavorint uns aprenentatges per part dels alumnes, on adquireixen 

un grau elevat de protagonisme. 

Finalment, mencionar que els docents enquestats consideren que el més 

important per establir un bon clima d’aula és la relació entre els estudiants 

(66’6%), ja que consideren aquesta relació com un fet fonamental tant en la 

convivència dels alumnes, com en el seu propi nivell acadèmic. En segon lloc, 

trobem la relació entre els professors i els alumnes (16’7%), ja que consideren 

que un professor no s’ha de preocupar únicament pels seus rendiments, sinó 

que també ha de tenir en compte altres aspectes com: el seus problemes, 

dubtes, metes, etc. Finalment, també destaca la metodologia que utilitza el 

docent (16’7%), ja que el professor ha de cercar la forma de que els alumnes 

es diverteixin, a la vegada que aprenen, fent que així, que la seva predisposició 

a l’estudi augmenti, millorant els seus aprenentatges. 

8.1 Limitacions  
 

La principal limitació la veig reflectida amb el nombre d’enquestes, sobretot 

amb les que fan referència al clima de l’aula, on es troba composta per 18 

docents de diferents matèries. Per tant, si aquest nombre fos major, es 

guanyaria en fiabilitat. 

Una altra limitació és el fet de que algunes preguntes de les enquestes no eren 

del tot tancades, fet que ha donat lloc a que hi haguessin diverses respostes. 

Per tant, s’haurien de modificar i ens facilitaria una informació més concreta. 

Finalment, hem tingut problemes per trobar estudis previs relacionats amb els 

motius de l’elecció d’un determinat estil d’ensenyament/aprenentatge per part 

del docent. 

8.2 Aportacions de la investigació 
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Una vegada finalitzat el treball, puc concloure dient que m’ha aportat un majors 

coneixements que seran molt útil en la meva futura feina com a docent 

d’Educació Física, ja que seran molt útils en el moment de decidir quin estil és 

el més indicat pels meus alumnes tenint en compte tots els aspectes que s’han 

de considerar alhora de seleccionar-ho. A més, també m’ha permès conèixer 

quins aspectes consideren, altres docents, que són els més importants per 

establir un bon clima d’aula, que seran molt útils alhora d’iniciar la meva futura 

feina i trobar-me davant d’un grup classe determinat.  

A nivell d’investigació, considero que aquest treball pot servir a altres per 

conèixer l’evolució que estan tenint els estils d’ensenyament/aprenentatge amb 

el pas del temps i determinar si aquest canvi en el protagonisme dels estils 

cognitius per sobre els estils tradicionals segueixi augmentant, aconseguint així 

una Educació Física que permeti a l’alumne treballar amb major responsabilitat 

en els seus propis aprenentatges, deixant de banda l’aprenentatge per 

reproducció que es treballava antigament. 
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11 Annex 

11.1 Annex 1: Enquestes Estils d’ensenyament/aprenentatge 
 

Qüestionari 1. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( X) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat  

per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si ( ) • No (X)  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si ( X) • No ( )  
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7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X) • No ( )  

8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si (X) • No ( )  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si ( ) • No (X)  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X )  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X )  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X ) • No ( )  
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Qüestionari 2. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X ) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes (X ) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si ( ) • No (X)  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X ) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X ) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X)  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X )  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X ) • No ( )  
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Qüestionari 3. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes (X ) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si ( ) • No (X)  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X ) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X ) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X )  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si ( ) • No (X )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X )  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X )  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X ) • No ( )  
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Qüestionari 4. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes (X) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si (X ) • No ( )  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X ) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X )  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X )  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X ) • No ( )  
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Qüestionari 5. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes (X) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si (X) • No ( )  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si ( ) • No (X )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X )  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes ( X)  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X) • No ( )  
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Qüestionari 6. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes (X) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si (X ) • No ( )  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X ) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X ) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si ( X) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si ( ) • No (X )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X )  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X )  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X ) • No ( )  
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Qüestionari 7.  

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X ) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes (X ) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si (X ) • No ( )  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X ) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X ) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X )  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X )  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si ( X) • No ( )  
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Qüestionari 8. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres: Els objectius que es treballin (X)  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si ( ) • No (X )  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X ) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X )  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X )  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X )  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X ) • No ( )  
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Qüestionari 9. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X ) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes (X) • Altres:    

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si (X ) • No ( )  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X ) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X ) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X )  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X )  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si ( X) • No ( )  
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Qüestionari 10. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  Recursos del centre (X)  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si ( ) • No (X)  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si (X) • No ( )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X)  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X)  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si ( ) • No (X) 
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Qüestionari 11. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment ( ) Departament d’Educació Física (X )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes (X ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si (X ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si (X ) • No ( )  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X ) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si ( ) • No (X )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X )  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X)  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X ) • No ()  
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Qüestionari 12. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment ( ) Departament d’Educació Física (X )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes () • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut (X) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si (X) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si (X) • No ( )  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si (X ) • No ( )  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X ) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si ( ) • No (X)  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X)  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X)  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X) • No ( )  
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Qüestionari 13. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment ( ) Departament d’Educació Física (X)  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat  

per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes (X) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si (X) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si (X) • No ( )  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  
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• Si (X) • No ( )  

8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si (X) • No ( )  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si (X) • No ( )  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X)  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X)  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X) • No ( )  

 

  

 

 

 

 



76 
 

Qüestionari 14. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes (X) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat  

per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si ( ) • No (X)  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  
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• Si ( ) • No (X)  

8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si ( ) • No (X)  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X)  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X)  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X) • No ( )  
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Qüestionari 15. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes () • Altres:  Segons el nombre d’alumnes (X) 

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat  

per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si ( ) • No (X)  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  
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• Si ( ) • No (X)  

8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si ( ) • No (X)  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X)  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X)  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X) • No ( )  
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Qüestionari 16. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment (X) Departament d’Educació Física ( )  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  Recursos del centre (X)  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat  

per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si ( ) • No (X)  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  
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• Si ( ) • No (X)  

8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si ( ) • No (X)  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X)  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X)  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si (X) • No ( )  
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Qüestionari 17. 

1- L’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat ha estat escollit 

personalment o ha estat l’assignat pel departament d’Educació Física?  

• Personalment ( ) Departament d’Educació Física (X)  

2 - En el cas d’haver contestat (Personalment), en que t’has basat per a 

aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

3- En el cas d’haver contestat (Departament d’Educació Física), en que 

s’han basat per a aquesta elecció?  

• El més conegut ( ) • El més fàcil d’utilitzar ( ) • El que més s’adapta als 

alumnes ( ) • Altres:  

4- En cas d’haver contestat (Departament D’educació Física), creus que 

aquesta elecció ha estat l’adequada? Si la resposta és (No), quin és el 

motiu i quins canvis realitzaries?  

• Si ( ) • No ( )  

5- Durant les teves classes els alumnes reben la informació de la tasca a 

realitzar i l’han de complir sense variació.  

• Si ( ) • No (X)  

6- A l’hora de realitzar una activitat, els alumnes reben una sèrie de 

pautes per arribar a l’objectiu final, però han de reflexionar i pensar per tal 

d’aconseguir-ho.  

• Si (X) • No ( )  

7- A l’hora de realitzar una activitat, el professor lis mostra el problema als 

alumnes i aquests han de reflexionar i pensar per tal d’aconseguir 

solucionar-ho.  

• Si (X) • No ( )  
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8- La teva actitud durant les classes és activa i adquirint tot el 

protagonisme a l’hora de realitzar les activitats?  

• Si ( ) • No (X)  

9- La teva actitud durant les classes és activa, però donant protagonisme 

als alumnes?  

• Si (X) • No ( )  

10- La teva actitud durant les classes és activa i donant tot el 

protagonisme als alumnes?  

• Si ( ) • No (X)  

11- La teva actitud durant les classes és passiva?  

• Si ( ) • No (X)  

12- Quin és el motiu principal de la utilització d’un determinat estil 

d’aprenentatge en vers d’un altre?  

• Més fàcil d’aplicar ( ) • Més conegut ( ) • Millor pels alumnes (X)  

13- Penses que l’estil d’ensenyament/aprenentatge utilitzat és el més 

idoni per a l’aprenentatge dels alumnes? Perquè?  

• Si ( ) • No (X) 
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11.2 Annex 2: Enquestes clima de l’aula 

Qüestionari 1. 

1. Distribució de l’espai                   [  4  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs       [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  7  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  5  ] 

5. Metodologia                                     [  3  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  2  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 

Qüestionari 2. 

8. Distribució de l’espai                   [  4  ] 

9. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs       [  7  ] 

10. Mobiliari de l’aula                               [  6  ] 

11. Agrupació dels alumnes.                [  5  ] 

12. Metodologia                                     [  3  ] 

13. Relació professor /estudiants:      [  1  ] 

14. Relació entre els estudiants:      [  2  ] 

Qüestionari 3. 

1. Distribució de l’espai                   [  6  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs      [  4  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  5 ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  7  ] 

5. Metodologia                                     [  2  ] 

6. Relació professor /estudiants:               [  3  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 

Qüestionari 4. 

1. Distribució de l’espai                   [  4  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  7  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  5  ] 

5. Metodologia                                     [  1  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  3  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  2  ] 
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Qüestionari 5. 

1. Distribució de l’espai                   [  5  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  7  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  4  ] 

5. Metodologia                                     [  3  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  2  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 

Qüestionari 6. 

1. Distribució de l’espai                   [  5  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  7  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  6  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  4  ] 

5. Metodologia                                     [  2  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  3  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 

Qüestionari 7. 

1. Distribució de l’espai                   [  5  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  7  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  4  ] 

5. Metodologia                                     [  3  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  1  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  2  ] 

Qüestionari 8. 

1. Distribució de l’espai                   [  4  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  5  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  6  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  7  ] 

5. Metodologia                                     [  2  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  3  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 
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Qüestionari 9. 

1. Distribució de l’espai                  [  5  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  7  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  6  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  4  ] 

5. Metodologia                                     [  2  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  3  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 

Qüestionari. 

1. Distribució de l’espai                  [  7  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  4  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  5  ] 

5. Metodologia                                     [  1  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  3  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  2  ] 

Qüestionari. 

1. Distribució de l’espai                   [  5  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  7  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  6  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  4  ] 

5. Metodologia                                     [  2  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  3  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 

Qüestionari. 

1. Distribució de l’espai                   [  6  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  7  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  5  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  4  ] 

5. Metodologia                                     [  3  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  2  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 
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Qüestionari 13. 

1. Distribució de l’espai                   [  5  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  7  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  4  ] 

5. Metodologia                                     [  1  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  3  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  2  ] 

Qüestionari 14. 

1. Distribució de l’espai                  [  5 ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  7  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  4  ] 

5. Metodologia                                     [  3  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  1  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  2  ] 

Qüestionari 15. 

1. Distribució de l’espai                   [  4  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  7  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  5  ] 

5. Metodologia                                     [  3  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  2  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 

Qüestionari 16. 

1. Distribució de l’espai                   [  5  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  7  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  4  ] 

5. Metodologia                                     [  2  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  3  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 

 

 

 

 



88 
 

Qüestionari 17. 

1. Distribució de l’espai                   [  5  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  7  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  4  ] 

5. Metodologia                                     [  3  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  2  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 

Qüestionari 18. 

1. Distribució de l’espai                   [  4  ] 

2. Redistribució en la distribució de l’aula durant el curs        [  6  ] 

3. Mobiliari de l’aula                               [  7  ] 

4. Agrupació dels alumnes.                [  5  ] 

5. Metodologia                                     [  3  ] 

6. Relació professor /estudiants:      [  2  ] 

7. Relació entre els estudiants:      [  1  ] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


