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Resum 
L'aprenentatge de l'estudiant i la seva formació com a professional i com a persona han de ser 
els objectius fonamentals de tot ensenyament. Sovint el professorat capficat en la transmissió 
de coneixements i en l'assoliment del programa, descuida, inconscientment, una part 
fonamental del paper que ha de jugar en la formació dels seus estudiants. La reflexió sobre un 
mateix, sobre la societat que l'envolta i sobre el seu futur com a professional és una eina 
formativa que sovint no s'utilitza a les aules. En aquest treball es presenten diferents formes de 
promoure la reflexió com a eina d'aprenentatge i els resultats obtinguts en assignatures de 
llicenciatura, de grau i de màster. 

 

 
Introducció 
 
La docència universitària es una tasca complexa que demana cada dia noves eines 
conceptuals i metodològiques per poder realitzar-la amb idoneïtat i compromís social. La 
producció d’idees i l’avaluació d’arguments afavoreix la presa de decisions i la resolució de 
problemes del individus en un context real. En això recau la importància del pensament reflexiu 
a la societat. 

Per altra banda, la innovació docent es concep com una capacitat per respondre a un entorn 
canviant, realitzant bones pràctiques amb persones emprenedores, que operen el procés de 
transformació utilitzant estratègies metodològiques que afavoreixin l’aprenentatge actiu i 
autònom dels estudiants. 

L’aprenentatge per competències porta al docent a un canvi ineludible en la forma de planificar 
i desenvolupar la classe i per tant a un canvi d’actitud que el mou a buscar noves formes de 
portar el procés d’ensenyament i aprenentatge. 
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Els docents reflexionen i sovint dubten al moment de provar noves metodologies i per això és 
important el poder contar amb companys amb qui compartir les noves experiències i també les 
pors i els dubtes que sovint es presenten davant d’un canvi. 

Per això, és tant important la formació continuada del docent com a desencadenat d’un procés 
reflexiu entre iguals, que li permeti experimentar i trencar les rutines a l’aula, aplicant noves 
eines metodològiques, encara que no sempre tingui la certesa de la seva efectivitat. Si el 
docent es sent part d’un col·lectiu que el possibilita a socialitzar la seva pràctica, dialogar amb 
iguals i sentir-se acompanyat en el procés, es tindran les condicions òptimes per portar 
endavant un nou sistema d’aprenentatge. 

De ben segur què amb el foment del pensament reflexiu, els estudiants, que aviat es 
convertiran en professionals, podran ser capaços de prendre les decisions més encertades. Un 
pensador reflexiu posseeix un ampli criteri que li permet avaluar i analitzar les situacions que se 
li presenten i prendre decisions tan en l’aspecte professional com en la vida diària. 

Pensar de forma reflexiva permet a l’individu fer-se càrrec de les seves idees i li dona eines per 
lluitar contra la homogeneïtat del pensament únic. Reflexionar sobre el que pensem, diem i fem 
afavoreix la presa de decisions i el desenvolupament del nostre paper en societat. 

Per tal de que una societat pugui desenvolupar-se cal que els seus individus tinguin una actitud 
analítica, reflexiva i crítica que els permeti saber escoltar i proposar alternatives a problemes 
concrets. 

El pensament reflexiu no és una capacitat innata de l’ésser humà i per això és necessari que 
tant professors com estudiants s’exercitin degudament. 

 

Diagnosi 
 

Quan un estudiant accedeix a la universitat, en la majoria de casos, ho fa amb la il·lusió de que 
aquests anys de formació li serviran per convertir-se en un bon professional. Molt sovint ha 
escollit un ensenyament sota la influència de l'entorn, ja sigui familiar o mediàtic, d’algun 
professor del període formatiu anterior o per seguir l'exemple d’algun personatge que en un 
moment donat ha despertat la seva admiració. 

Alguns d'ells han buscat informació sobre el pla d'estudis que seguiran en l'ensenyament 
escollit, però pocs han comparat l'oferta de les diferents universitats. Al consultar el pla 
d'estudis (Fig.1) s'han trobat amb un conjunt de matèries que hauran de cursar en els propers 
quatre anys de la seva vida, amb títols sovint poc clars o engrescadors. És únicament quan 
accedeixen als plans docents de les assignatures quan veritablement podran conèixer els seus 
continguts. Tanmateix, és un fet, que el primer dia de classe la majoria d'estudiants no ha mirat 
el pla docent de l'assignatura i desconeix, doncs, quins objectius d'aprenentatge té, quins 
continguts dels blocs temàtics i conceptes bàsics li mancaran per poder desenvolupar un bon 
aprenentatge, i quins haurà d'adquirir durant el desenvolupament del curs. 

Alguns professors, conscients d'aquesta circumstància dediquen part de la primera classe a 
presentar el pla docent, el qual hauria de contenir com a mínim els següents punts: 

• Els objectius de l'aprenentatge referits a:  
- coneixements,  
- activitats i destreses,  
- actituds, valors i normes.  
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• Els blocs temàtics. 
• La metodologia i activitats formatives. 
• L’avaluació acreditativa dels aprenentatges: 

- avaluació continuada,  
- avaluació única. 

• Les fonts d'informació. 

 
 

Assignatures 

 
 

Fig.1 Pla d’estudis del grau de Química de la Universitat de Barcelona 
 

Arribat a aquest punt, molts dels estudiants que han escoltat s'han limitat com a molt a prendre 
nota del sistema d'avaluació, essent aquest en la majoria d’estudiants l’únic punt d’interés 
descrit en el pla docent de l’assignatura. És important per tant, que el professor dediqui uns 
moments a fer reflexionar l'estudiant sobre altres aspectes a considerar i que de ben segur 
s’hauran de desenvolupar i/o adquirir en el desenvolupament de l’assignatura.  

 

Desenvolupament 
 
Amb la finalitat de promoure aquesta reflexió inicial, el nostre grup d’innovacio docent ha 
instaurat en algunes de les assignatures un qüestionari sobre el coneixement inicial que 
l'estudiant creu tenir sobre els temes que configuren el curs (Fig.2). L'estudiant, el primer dia de 
classe, reflexiona sobre els seus coneixements previs i el professor té una evidència dels punts 
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forts i febles dels seus estudiants. Al finalitzar el curs, es torna a dedicar un breu espai de 
temps a la reflexió de com han millorat els seus coneixements al llarg del curs.  

 

CM 
Nom i Cognoms 

Curs                                   Semestre 
Grup 

A inici de curs  els 
meus 

coneixements           
són: 

Molt 
bons Bons Regulars Nuls Ns/Nc  

1.Enllaç i estructura      

2.Difusió i 
solidificació      

etc. etc      

Observacions 

Els meus 
coneixements han 

millorat en.. 
Molt Bastant Poc Gens Ns/Nc 

1.Enllaç i estructura      

2.Difusió i 
solidificació      

etc. etc      

Observacions 

 

Fig.2 Model d’enquesta per reflexionar sobre el grau de coneixements 

 

Amb aquesta informació el professor rep una evidència de quins són els temes en els quals la 
sensació de millora per als seus estudiants ha estat bona, regular o nul·la, i li permet reflexionar 
sobre les causes que han donat lloc a aquesta percepció i, per tant, prendre mesures 
correctives per cursos posteriors. 

A la figura 3 es presenten els resultats obtinguts en una assignatura obligatòria del semestre de 
tardor, grups de matí i tarda. En general, s'observa que alguns dels estudiants del grup de tarda 
creuen tenir un coneixement bo de la majoria de temes tractats, mentre que els estudiants de 
matí tant sols creuen tenir un coneixement bo de pocs temes. 
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CM 2011-12 tarda
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Fig. 3 Resultats d’una assignatura obligatòria en grups de matí i tarda 

 

Tots els estudiants, tant de matí com de tarda, estimen que en la majoria de temes els seus 
coneixements inicials són regulars o nuls. Cal destacar el tema 1, tema que constitueix l'eix 
fonamental d'una assignatura prèvia, en que quasi dues terceres parts diuen tenir un 
coneixement bo o molt bo. Tot i això, en quant a la millora de coneixements, tant els estudiants 
de matí com els de tarda creuen haver millorat molt o bastant els seus coneixements en tots els 
temes.  

En algunes assignatures impartides per més d'un professor, s'ha posat de manifest que en 
algun temes, estudiants que en la majoria de casos tenien la percepció d'haver millorat bastant 
o molt, en altres, la seva percepció de millora era nul·la. Això ha portat al professorat a revisar 
conjuntament el temari o la seva pròpia actitud. 

En altres assignatures els professors han optat per una prova tipus test sobre conceptes 
fonamentals que els estudiants haurien d'haver adquirit en cursos anteriors, juntament amb 
alguns sobre la matèria pròpia de l’assignatura, (Fig.4).  

A la Figura 5 es presenten els resultats corresponents a una assignatura obligatòria amb 
qüestionari sobre conceptes fonamentals. En aquests gràfics es comparen els resultats 
obtinguts al passar el qüestionari a dues assignatures diferents, una de la llicenciatura 
d’Enginyeria Química (DEI) i l'altre del grau d’Enginyeria Química (DME) i es representa el 
percentatge d'estudiants en funció del nombre de respostes encertades. El percentatge 
d'estudiants que contesten encertadament entre 5 i 7 preguntes sobre 10 és d'un 4% a DME i 
d'un 24% a DEI. A final de curs s'observa una millora substancial en el nombre de respostes 
encertades, el percentatge d'estudiants que responen entre cinc i set preguntes és d'un 54% a 
DME i d'un 60% a DEI.  
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DME/ DEI Nom i Cognoms 

Curs 

1. A quin tipus d'esforç està sotmesa una biga en el sostre d'un edifici? 

2. Com és un material que no és fràgil? 

3. Quina diferència hi ha entre conductivitat tèrmica i difusivitat tèrmica? 

 

Fig. 4 Model de qüestionari de conceptes fonamentals 
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Fig .5 Resultats comparat d'una assignatura obligatòria de llicenciatura i grau 

 

A la figura 6 es presenten els resultats corresponents a l'enquesta sobre coneixements inicials i 
millora de coneixements d'una assignatura de màster impartida per diferents professors a 
estudiants de diferents procedències acadèmiques. A grans trets és podria dir que en la majoria 
de temes els estudiants creuen tenir uns coneixements regulars i que ha final de curs 
consideren que en general els tenen bons, excepte en els temes 4, 5, 8, 11 en que el 
percentatge d'estudiants que consideren que els seus coneixements continuen sent regulars és 
superior als que consideren que són bons. 
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Fig. 6 Resultats d'una assignatura de màster impartida per diferents professors 

 

També s'ha intentat promoure la reflexió dels estudiants, principalment en els cursos inicials, a 
partir de noticies aparegudes a la premsa o televisió com són la concessió del Premis Nobel o 
fets relacionats amb l'avenç científic o tècnic per tal de que vagin incorporant en el seu 
pensament el fet diferencial de ser químics o enginyers respecte als seu companys d'altres 
ensenyaments. 

Com exemple, una enquesta passada a estudiants de tercer curs de llicenciatura havia donat 
com a resultat que un 95% dels estudiants volien dedicar-se a la recerca una vegada finalitzats 
els seus estudis. Preguntats sobre la concessió dels Premis Nobel de Física i de Química, la 
majoria desconeixien a quins estudis s'havien concedit, cap professor els en hi havia parlat i 
cap estudiant havia pensat que en un futur ells podien ser aspirants al Nobel. 

Es va proposar als estudiant que en un terme de vuit dies busquessin informació i redactessin 
un informe de mitja pàgina sobre el Premi Nobel d'aquell any que més els interessés. Als tres 
dies, la majoria d'estudiants havia buscat la informació i redactat l'informe. Aquest petit fet va 
despertar l' interès de molts i va fomentar la discussió entre iguals. Es va redactar una nota per 
penjar a la cartellera i informar a la resta d'estudiants que compartien l'aula. 

Una altre notícia que va despertar l' interès dels estudiants va ser un desastre ecològic produït 
per un vessament d'una empresa relacionada amb el sector químic. El professor va comentar la 
notícia i els estudiants varen buscar informació, que va ser resumida en una pàgina, sobre el 
procés industrial desenvolupat per l'empresa. Aquesta informació es va redactar també per ser 
penjada a la cartellera. 

Els millors resums tant del Nobel com del procés industrial és van penjar al campus virtual i és 
van editar uns pòsters fets pels estudiants també per penjar a l'aula. 

Un altre exemple el tenim en una assignatura de 5è semestre de l’ensenyament de segon cicle 
d’Enginyeria de Materials. En aquesta assignatura s’ha optat per utilitzar un fòrum de debat a 
través del campus virtual de l’assignatura. L’alumne d’aquest ensenyament s’ajusta millor al 
perfil d’una persona madura i més raonada, molts dels qual ja tenen una titulació prèvia i, fins i 
tot, es troben en el mon laboral. Així mateix, en el desenvolupament de l’assignatura es tracten 
temes què, a banda dels aspectes més tecnològics i científics, també tenen interès social i es 
difonen en la premsa no especialitzada i de divulgació general. El reciclatge dels materials fora 
d’ús, la revalorització dels residus, la sostenibilitat dels recursos, l’estalvi energètic, etc... són 
alguns dels aspectes que es consideren al llarg de l’assignatura i que poden servir de focus de 
discussió e intercanvi d’opinions i punts de vista oposats entre l’alumnat. En aquest cas, el 
professor proposa la lectura d’un article de la premsa o noticia relacionada amb aspectes 
propis del curs o visites realitzades a instal·lacions industrials del sector del reciclatge. A partir 
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d’aquesta lectura, i durant un temps prudencial, s’obre en el campus virtual de l’assignatura un 
fòrum de debat, on els alumnes discuteixen, exposen la seva opinió i comparteixen nova 
informació sobre el tema proposat. El professor actua com a moderador i, si s’escau, aporta 
nous punts de vista per tal de dinamitzar el fòrum i reconduir el tema. Finalment, quan l’interès 
en el fòrum decau, el professor trasllada la discussió a l’aula durant una sessió presencial, on 
novament es reprèn el fil del debat. En aquest punt, el professor introdueix al debat aspectes 
científics i tecnològics desenvolupats durant el curs, que recolzin o rebatin els punts de vista 
exposats. L’activitat desperta molt d’interès, tan per la temàtica desenvolupada com per la 
forma de dur-la a terme. A la Figura 7 es mostra un exemple de participació en el fòrum de 
l’assignatura. Es pot observa com a partir de la intervenció d’un estudiant sobre el tema de 
debat, “El reciclatge dels materials, sostenibilitat i medi ambient?”, es genera un total de 29 
noves intervencions d’altres estudiants. 

 

Fig. 7. Fòrum de debat en el campus virtual de l’assignatura de Reciclatge en el 5è semestre 
de l’ensenyament de segon cicle d’Enginyeria de Materials 

 

Amb aquestes accions els estudiants van poder reflexionar sobre fets que, relacionats amb la 
seva vida professional, els havien passat pràcticament inadvertits, van contrastar les seves 
idees amb les dels companys i van prendre consciència que la seva formació els portava a ser i 
pensar en termes diferents. 

 

Conclusions 
La reflexió com a eina d'aprenentatge, aconsegueix que els estudiants no es mostrin com 
essers passius en front de les matèries que formen part del seu currículum. 



  Girona, Juliol de 2013 
 
 
 
 
 

Els qüestionaris sobre coneixements a l’inici de curs obliguen a l'estudiant a reflexionar sobre 
els coneixements i permeten al professorat prendre consciència de la formació de l’estudiantat 
a qui impartirà una determinada matèria. 

La reflexió a final de curs sobre la millora de coneixements és una autoavaluació per l'estudiant 
i una evidència que permet al docent detectar els punts forts i febles de la seva tasca. 

Cal que els docents estiguin atents al temes d'actualitat que poden despertar l’ interès dels 
estudiants i promoure breument a l'aula la reflexió i el debat sobre els mateixos. 
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Qüestions i/o consideracions per al debat 
 
És necessari un examen parcial per conèixer el grau d’aprenentatge dels estudiants? 

Cal impartir el temari independentment dels coneixements previs dels estudiants? 

Com establim una “mesura” per tal de poder avaluar la reflexió no només dels conceptes  
implícits en el temari ? 

La reflexió és independent del grau de coneixements previs de l’alumne.  

Promoure la reflexió està lligat a la discussió activa a classe. 

Els errors formen part de l’aprenentatge o cal evitar-los? 
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