
MEVA-AMBIENTAL

Universitat Autònoma de Barcelona

Llicenciatura de Ciències Ambientals

Projecte de fi de carrera

Curs: 2011-2012

Carles Arias Gómez

Tutor: Louis Lemkow, ICTA - UAB

Cotutora: Juana Fullana, OBSAM

MEtodologia per a la Valoració de l’Aprenentatge ambiental



ÍNDEX

1. Introducció: Què fem i perquè ?

2. Metodologia: Com ho farem?

3. Resultats:  Fins on hem arribat?

4. Conclusions: Com acabem?

5. Següents passes: Continuem?

2



1. INTRODUCCIÓ

JUSTIFICACIÓ I CONTEXT HIPÒTESI I OBJECTIUS

 Menorca.

 Educació ambiental.

 Noves tecnologies a les aules.

 Ontologia.

 Anàlisi i representació del 

coneixement.

 Constructivisme i educació.

 Abast.

 Públic destinatari.

 “Alguns exercicis educatius 

que tracten qüestions 

ambientals són ineficients 

des del punt de vista 

educatiu, això es deu a que 

durant el procés d’adquisició 

de nova informació per part 

de l’estudiant, no es produeix 

aprenentatge cert, és a dir 

que el nou coneixement no 

queda ancorat a l’estructura 

cognitiva de l’aprenent”.
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2. METODOLOGIA

EN QUÈ CONSITEIX?
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Figura 1: Entorn de producció de MEVA-Ambiental



2. METODOLOGIA

FONAMENTS: 
CPP-1,2,3
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Figura 2: Sintesi CPP & 1,2,3



2. METODOLOGIA

ESTRUCTURA
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Figura 3: Arquitectura metodològica



2. METODOLOGIA

FASES DE LA VALORACIÓ SENZILLA
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Figura 4: Etapes i fases de la valoració senzillaen fucnió del nivell d’abstracció



2. METODOLOGIA

APLICACIÓNS DE LA VALORACIÓ

SENZILLA

FASES DE LA VALORACIÓ

COMPLEMENTÀRIA

 Aplicació Conceptual

 Aplicació Simbòlica
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Figura 5: Imatge de mots
Font:http://zillahh.wordpress.com/2010/0

3/31/la-vida-de-les-paraules/

Figura:  6, 7, 8, 9, 10, 11
Font: Elaboració pròpia

Figura 12: Etapes i fases de la valoració complementària en fucnió del 

nivell d’abstracció



2. METODOLOGIA

SOLUCIÓ TÈCNICA: MEVA-TOOL
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Figura 13: Solución conceptual de MEVATool



2. METODOLOGIA

APLICACIÓ WEB-MEVA LLIBRE EXCEL 2007

 Qüestionaris web.

 Bases de dades.

 Tractament de dades.

 Calcul de l’IC.

 Representació gràfica.
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Figura 15: Imatges del Llibre Excel

Figura 14: Imatges l’Aplicació WEB-MEVA



2. METODOLOGIA

IC I FALDILLES DE COBERTURA INFORME PER IMPRIMIR
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Figura 17: Informe per IMPRIMIR

Figura 17: Faldilles de cobertura - 2

Figura 16: Faldilles de cobertura - 1



2. METODOLOGIA

CASOS D’ESTUDI

 Tallers ambientals del GOB:

 “Visitam un lloc”

 “El repte de l’aigua a 
Menorca”

 Població d’estudi:

 2 grups de 3er de Primària.

 1 grup d’ESO

12Figurer: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26: Imatges del treball de camp



3. RESULTATS

MEVA / MEVA-Ambiental

 MEVA-Tool

 IC / Representacions

gràfiques

* Prototip.
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4. CONCLUSIONS

 Tot i no poder fer front a la hipòtesi

inicial s’ha elaborat una Metodologia i

s’ha dissenyat un eina amb la que

podrem fer-ho.

 Gràcies a l’apropament que s’ha fet amb

els principals actors que es dediquen a

l’EA hem:

 adequat aquesta proposta metodològica

a les necessitats reals d’aquests

organismes (amb l’automatització de la

recollida i i tractament de dades); i hem

 fet propostes didàctiques incorporables a

l’estratègia pedagògica dels educadors.
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Figura 27: Conclusions



4. CONCLUSIONS

 S’han establert les bases per a poder estudiar el
procés d’aprenentatge des d’una persectiva
pedagògica.

 S’ha ofert una nova visió sobre les indicadors de
qualitat als que estem abasats. S’ha anat més enllà
dels indicadors púrament físics per a cercar
aproximacions més “representatives” de realitats
poc “tangibles” com el “procés d’aprenentatge” o
l’”estructura cognitiva”.

 Aquest nou indicador, l’”IC”, no només valora la
qualitat de l’educació sinó que permet fer propostes
de millora per a cada cas en concret a fi depoder
millorar la qualitat de l’EA a Menorca.
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5. SEGÜENTS PASSES

PEL DESENVOLUPAMENT UN COP CONSOLIDADA

1. Donar a conèixer aquesta
eina.

2. Valorar la capacitat de 
seguir desenvolupant
aquest projecte. (Interessats, 

disposició de personal i recursos 
econòmics).

3. Desenvolupar el prototip
proposat.

4. Implementar la metodologia
proposada.

1. Aprofitar les dades i 
informació per a implantar 
mesures pal·liatives i 
correctives.

2. Dissenyar un Sistema 
d'Aprenentatge "ad hoc" i molt 
integrat amb els mètodes aquí 
descrits.

3. Plantejar un mètode 
d'integració de la informació 
produïda amb un Sistema 
d'Aprenentatge ja existent.
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GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!

Contacte: carlesarias@hotmail.es
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