
1.IDEA INICIAL

 

    La primera idea va ser la següent:  si el docent  fomenta 

el procés en quant a la tasca i intenta que  els seus 

alumnes es motivin en aquesta direcció, aquests 

aconseguiran millor rendiment.

4.OBJECTIU GENERAL DEL TREBALL 

Els docents hauran de tenir cura a l’hora de tractar als 

adolescents, fomentar el procés i traure importància a 

l’avaluació final per a  que els alumnes estiguin més 

motivats i  aprenguin de forma més profunda.

4.1OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL TREBALL

OBJECTIU 1: Resum dels punts claus de la nostra proposta
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3.IDEA MODIFICADA A PARTIR DEL 
MARC TEÒRIC

6.PROPOSTA D’UNITAT DIDÀCTICA

Referències

2.PUNTS CLAUS DEL MARC TEÒRIC

5.CONCLUSIONS

L’adolescència, la motivació dels alumnes en 

l’educació secundària i els estils d’ensenyament i tipus 

de tasques que podem utilitzar.

L’adolescència: En aquest apartat hem buscat les 

principals característiques i necessitats dels 

adolescents.

La motivació: Pel que fa a l’apartat de motivació, ens 

hem informat sobre com orientar les programacions i 

en concret, les unitats didàctiques, per tenir als 

alumnes motivats.

Estils d’ensenyament i Tipus de tasques:  Aquí hem 

parlat dels diferents estils i tasques que hi ha i que 

poden afavorir  el que busquem en la nostra proposta.

Els professors haurien de potenciar el procés donant 

importància a la implicació, les estratègies 

d’aprenentatge i la millora personal. És a dir, fomentar 

el procés i treure importància al resultat final. Així, els 

alumnes estarien mes motivats, com a conseqüència 

aprendrien de forma més profunda.

Objectiu 1: Elaborar un resum dels punts claus de 

la nostra proposta d’unitat didàctica.

Objectiu 2: Analitzar els avantatges i inconvenients 

d’aquesta proposta comparant-ho amb una unitat 

didàctica tradicional.

Objectiu 3: Portar a terme la unitat didàctica en 

quan tingui l’oportunitat sempre que els resultats 

de la comparació siguin favorables

Els punts claus son els següents:

1.Els adolescents tenen l’estat d’ànim molt revolucionat 

(Erickson,1986), pateixen desconfiança en si mateixos 

(Eccles i Templeton, 2002), i necessiten activitats 

desafiants (Massimini i Delle Fave, 2000).

-PROPOSTA: Activitats per rebaixar l’estat d’ànim, 

tracte personalitzat, adequar el nivell de les tasques i  

activitats menys guiades.

2.Hem d’intentar que els alumnes centrin l’atenció en 

les tasques (García Calvo,2002).

-PROPOSTA: Tasques que suposin reptes personals i 

utilitzar diferents estils d’ensenyament.

3..Els alumnes tendeixen a  avorrir-se o a frustrar-se 

(Pintrich,2000).

-PROPOSTA: Utilitzar tasques obertes per adequar el 

nivell a tots els alumnes.

4.Els alumnes estaran mes motivats si li traiem 

importància a l’avaluació final (Church, Elliot i 

Gable,2001).

-PROPOSTA; Avaluació del procés i de la participació.

OBJECTIU 2: Anàlisi dels avantatges I inconvenients

OBJECTIU 3: Anàlisi dels avantatges I inconvenients

Portar a terme la proposta si els resultats son favorables.
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