
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONES PRÀCTIQUES DE VISITA 
Comunicació a congrés de didàctica, 2005 

 
Els professors de qualsevol matèria, i els d'enginyeria química no en som una excepció, ens 
trobem periòdicament en congressos, simposis i trobades informals per parlar de la didàctica 
de les nostres assignatures. I això ho fem a nivell català, espanyol, europeu i mundial. El text 
que segueix és una reflexió sobre una de les activitats a la que he dedicat més temps, que els 
alumnes apreciaven més, deien, i que eren més divertides i formatives, de les que no cal 
estudiar però sí treballar: les visites a indústries i a centres de recerca externs. En dec haver 
visitat més de quaranta de diferents, i com que cada any en repetiem diverses, hi hauré anat 
més de 300 vegades.  Alguna visita especialment interessant l'hauré fet més de trenta vegades. 
 
Una llista no exhaustiva seria, per ordre alfabètic: 
AC Marca, Acordis, Aigües de Barcelona S.Joan Despí, Air Liquide, Alkor-Draka, Antonio Puig, 
Artenius, ASESA, Asland, Basell, Basf Curtex, Basf Sonatrach, Bayer, Bodegas Torres, Carburos 
Metálicos, Catalana de Polímers, Cementos Molins, Centre Català del Plàstic, Chartreuse, 
Clariant Tarragona,Cognis, Covestro, Croda-Uniqema, Cros Badalona, Damm, Decal, 
Depuradora del Besòs, Depuradora del Llobregat, Dow, DuPont-Herberts, Energía e Industrias 
Aragonesas, Ercros Erkimia, Ercros Flix, Expoquimia, Freixenet, Gas Natural-Enagas, GMB, 
Guarro Casas, Henkel, Hoechst, ICI, Incineradora del Besòs, IQA, Kao Barberà, Kao Olesa, La 
Seda de Barcelona, LGAI, Lipotec, Novartis, Pirelli, REPSOL refineria, Sandoz, Solvay Martorell, 
Titán, Torras Hostench, Unión Explosivos Riotinto (Cardona), Urquima. 
 
Diverses d'aquestes empreses ja no existeixen, altres s'han fusionat, o han canviat de nom 
perquè les han comprat altres grups. Aquests són els noms que tenien quan les vaig visitar amb 
alumnes. 
 
La comunicació que s'adjunta va ser presentada a les "Segones Jornades sobre Didàctica i 
Organització d'Assignatures basades en l'Experimentació", fetes a Barcelona el 10 de febrer de 
2005. 
 

Alumnes durant una visita a una indústria petroquímica. La foto és de finals dels anys 
90, i no era obligatori encara portar casc. 
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RESUM INTRODUCTORI 
 

 En molts ensenyaments més o menys vinculats a la realitat industrial, i a molts altres 
també, és habitual la programació, de forma sistemàtica o esporàdica, de visites a fàbriques, 
indústries o centres externs a la pròpia universitat.  A aquesta activitat se li atribueix la virtut de 
posar l'alumne en contacte "amb el món real", superant els conceptes teòrics que se'ls expliquen 
a l'aula i veient la "realitat" de primera mà.  
 
 El propòsit d'aquesta comunicació és analitzar aquest tipus d'activitat amb la perspectiva 
moderna d'aprenentatge i adquisició de competències per part de l'alumne. Es descriu de quina 
forma caldria organitzar-la, treballar-la i avaluar-la. La reflexió es centra en alguns 
ensenyaments de tipus tècnic que pretenen preparar els seus graduats per a ocupar llocs de 
treball en el món industrial, però moltes components de la reflexió són també vàlides per a altres 
camps.  
 

Evidentment que no es tracta de cap novetat absoluta, ja que de visites se'n venen fent 
des de sempre. Però pot ser oportú, en un moment de replantejament dels ensenyaments i de la 
necessitat de metodologies apropiades, de replantejar les pràctiques docents, contextualitzar-les 
novament i re-valorizarles. En una paraula, es tracta de practicar el reengineering en les nostres 
pràctiques docents. 
 

 
QUINES COMPETÈNCIES S'ADQUIREIXEN EN LES VISITES 

  
Una de les principals sortides professionals dels titulats en ensenyaments científico-

tècnics és l'activitat industrial, en qualsevol de les seves múltiples formes. S'ha superat fa anys 
l'etapa en que hi havia una pràctica identificació entre la titulació i la professió, situació 
explicable en un tipus d'indústria petita, relativament tancada i poc evolutiva ("faig de químic a 
Pintures X"). Actualment el procés de recrutament d'una persona per a un lloc de treball es fa 
sobre la descripció del tipus d'activitat a portar a terme, el tipus de formació que s'espera que 
tingui el candidat, i el perfil del candidat. Aquest perfil consta d'un conjunt de requisits, algunes 
característiques personals i un conjunt de competències requerides que el candidat ha de posseir 
per desenvolupar la tasca que s'espera d'ell.  

 
En termes generals, i idealment, s'espera del graduat que conegui de forma prou àmplia 

la realitat industrial de l'entorn i global, les seves característiques, el seu llenguatge i el seu estil. 



Aquests no són temes de fàcil impartició en una estructura d'ensenyaments reglats. Algunes 
assignatures descriptives generals permeten fer veure l''estructura del món industrial, la seva 
relació amb altres activitats productives i amb el món econòmic i social general. Però a més del 
coneixement tècnic específic propi de l'empresa concreta, hi ha aspectes que són molt difícils 
d'adquirir des del món acadèmic, com el llenguatge industrial real, l'estil de funcionament d'un 
centre industrial, o la cultura empresarial.  

Sota aquest concepte de cultura empresarial s'inclouen dos aspectes ben diferents: per un 
costat, la cultura del món de l'empresa en termes generals,  amb integració de totes les 
activitats que l'alumne ha estudiat per separat (el procés específic, els productes, la gestió de 
l'energia,  la seguretat, el tractament i depuració de l'aigua, la gestió dels residus sòlids, l'higiene 
i la salut laboral, la qualitat, les normatives generals i específiques, etc.); també el conèixer 
quines característiques té treballar per altri, manar i ser manat, integrar-se a un equip de treball, 
responsabilitzar-se de les decisions preses, adaptar-se al ritme de la producció, o dependre de 
decisions d'altres amb les que no necessàriament s'hi està d'acord. I, per altra banda, la cultura 
específica d'una empresa concreta, amb les seves jerarquitzacions, la seva cadena específica 
de comanament, el tipus de relacions internes, de gestió de la informació, de rituals i normatives, 
aspectes tots que requereixen un aprenentatge i una acceptació per part del postulant a un lloc de 
treball.  

 
Des del món acadèmic es pretén paliar la dificultat d'adquisició de competències en 

aquests camps mitjançant diferents mecanismes, que podem qualificar de simulacions d'activitat 
indstrial: la resolució de problemes i projectes en equip, els treballs de final de carrera sota la 
tutela d'un professor intern o extern; les estades en pràctiques en indústries o centres de recerca; 
i les visites a instal·lacions i centres industrials, que és l'objecte d'aquesta comunicació.  

 
Les visites a indústries i centres industrials poden ser útils en diferents aspectes. Se'n 

poden destacar els següents, que no requereixen comentaris addicionals: 
 

• Ajuden a aprendre a llegir i a interpretar la realitat industrial. Es tracta de fer el que els 
"Centres d'Interpretació de la Natura" fan en el camp de les ciències naturals. En 
essència, es tracta de saber identificar el que es veu, captar-ne'n els detalls, i comprendre 
quina funció té.   

• Permeten veure la dimensió real dels equips i processos estudiats de forma acadèmica 
• Permeten a l'alumne constatar que una part del llenguatge industrial el té ja assumit, i 

que hi ha termes, expressions, conceptes i valoracions que no, però que estan al seu abast 
• Permeten veure funcions i tasques dels graduats en les seves funcions professionals. 
• Permeten la realització d'informes escrits o reportatge de la visita, amb la posada en joc i 

l'exercitació dels recursos de comunicació escrita, gràfica i de cerca d'informació 
• Permeten exercitar la captació d'informació - no només oral - en condicions precàries  
 

Aquest conjunt de possibilitats fan que les visites a indústries i centres externs siguin 
eines valuoses per a l'aprenentatge. Però, com en totes les activitats, el rendiment que se'n 
obtindrà dependrà del grau d'integraci´de l'activitat en la planificació global de les activitats 
formatives, de la correcta definició d'objectius perseguits, i de la acurada planificació tècnica. 

 
  

CAP A UN PROCEDIMENT NORMALITZAT DE TREBALL  
PLANIFICACIÓ, ORGANITZACIÓ I AVALUACIÓ DE VISITES 

 



 Tota activitat d'aprenentatge que es proposi ha de ser avaluable i acreditable en una o 
altra forma. L'objectiu del procés d'avaluació és doble: en primer lloc, aconseguir que el sistema 
-via el centre i el professorat- acrediti  l'aptitud i la capacitat de l'alumne en determinada 
competència; i, en segon lloc, ajudar l'alumne a constatar el seu progrés, i es faci així 
responsable del seu procés d'aprenentatge, entrenament imprescindible en el futur procés 
d'aprenentatge al llarg de la vida.  
 

Les visites a  indústries i centres externs no és una activitat voluntarista desenvolupada 
per un professor especialment motivat, sinó una activitat planificada com unes classes pràctiques 
de laboratori o unes pràctiques de camp.La planificació de les visites a centres externs, com 
qualsevol altra activitat, cal fer-la  superant tradicions i rutines arrelades al llarg dels anys, i 
basant-se en els objectius genèrics i específics que s'hagin traçat, com a conseqüència de l'anàlisi 
de les competències a formar en el pla d'estudis i en la matèria de la qual formi part l'activitat de 
visita.  
 
 Caldrà doncs, com en tota activitat docent, una definició d'objectius, una planificació 
prèvia, una organització i un sistema d'avaluació. I, com en altres activitats pràctiques, el millor 
procediment global d'actuació és l'elaboració de l'equivalent a un Procediment Normalitzat de 
Treball, adaptat a les característiques de l'activitat. En concret, es proposa aquí un procediment 
sistematitzat en diverses etapes i nivells., que s'ha d'integrar a la planificació global d'un 
ensenyament (centre) i d'una assignatura o grup d'assignatures (departament i grup de 
professors). A continuació se'n dóna l'esquema bàsic. 
 
 
1. Implicacions en el pla d'estudis de l'ensenyament 
 

És responsabilitat del centre, que hi intervindrà bàsicament en la definició inicial i en 
l'avaluació final. Els principals moments d'intervenció són: 
 
• Decisió sobre la diferent tipologia de visites i les funcions que tindran en el procés 

d'aprenentatge 
• Decisió sobre el nombre mínim i tipus de visites que un alumne ha d'haver fet a l'acabar els 

seus estudis. 
• Assignació de nombre i tipus de visites per a les diferents assignatures i matèries.  
• Decisió sobre els criteris d'avaluació de les visites 
• Planificació general de les visites, evitant-ne solapaments 
• Planificació econòmica general 
• Avaluació general anual dels resultats de les visites, a la llum d'informes de professors i 

enquestes d'alumnes, i de l'opinió dels centres i idústries amfitriones. 
 
2. Implicacions en el pla docent de les assignatures o matèries 
 

És responsabilitat del departament i dels seus professors. 
 
• Decisió del pes relatiu de les activitats de visites en el pes total de l'assignatura 
• Planificació del calendari detallat, amb el ritme oportú.  
• Planificació econòmica detallada. 
• Manteniment actualitzar d'un calendari detallat, consultable on-line pes alumnes 



• Sistema de comunicació permanent i d'avís entre alumnes i professor, via llista de 
distribució de missatges, dossiers electrònics, etc. 

• Avaluació anual del sistema d'organització de les visites a indústres i centres externs.  
 

3. Planificació detallada de la visita 
 

És responsabilitat del professor 
 
• Visita prèvia per part del professor. Si és possible, organització de la visita amb els 

responsables de la indústria o lloc visitat. Notificació a l'empresa del tipus d'alumnat que 
compon el grup, i dels objectius i expectatives de la visita. 

• Previsió de facilitar la visita a estudiants amb alguna limitació física 
• Redacció de la documentació prèvia destinada als alumnes. Guió de la visita, amb el detall 

que es consideri oportú 
• Documentació addicional, pàgines web adequades per preparar la visita, on s'emmarca del 

programa de l'assignatura. Mecanismes per facilitar que els assistents preparin preguntes 
• Planificació de llista d'assistents.  
• Horari detallat 
 
4. Execució de la visita 
 
• Control d'assistència. 
• Presentació. Intervenció amb preguntes oportunes per part del professor. Facilitar les 

preguntes prèvies dels alumnes ams tècnics de l'empresa. 
• Vetllar per tal que la informació oral durant la visita arribi a tothom (soroll, nivell dels 

continguts, explicació de terminologia nova) 
• Facilitar un col·loqui final fluid, fer aflorar qüestions latents 
 
5. Després de la visita.  
• Explotar-ne allò vist.  
• Fer que els alumnes facin informes, cerca a Intenret. "El típic informe" o aprenentatge més 

dirigit. 
• Agraiment 
• Informes, preguntes,  
• esquema, diagrama 
• Llenguatge, nomenclatura específic de l'empresa o del sector. 
• El típic informe de visita 
• Valoració personal de la visita (de què m'ha servit, què he après, cal mantenir-la per altres 

anys?.n el meu cas: 30% de la nota,  
 
 

PROBLEMES DE LES VISITES A INDÚSTRIES 
 
Són cares 
requereixen organitació 
no depenen només de tu 
no permeten visió històrica 
heterogeneïtat de les experiències de diferents alumnes, si el grup és nombrós 



Tenint en compte la impossibilitat d'adaptar el ritme de visites a la planifiació de l'assignatura, 
cal tenir-ho en compte intentant evitar utopies de paral·lelismes estrictes amb el programa de 
l'assignatura 
 

CONCLUSIONS 
 

 Les universitats que financien aquesta activitat (autocars, potser dietes als professors) a 
cataloguen en l'epígraf de pràctiques de camp, per analogia amb les tradicionals sortides 
d'observació de la natura i de recollida d'especímens de biòlegs i geòlegs. 
 
L'eficàcia en l'organització de visites d'indústries no és només satisfactòria per al professor, sinó 
una matge per a l'alumne de com organitzar una activitat -l'alumne serà un líder d'equips, i el 
professor n'és un model, el més proper que té- snó també com a imatge que la unviersitat i el 
centre donen a l'exterior i al món industrial.  
 
Cal no oblidar tampoc, que la presència d'un grup d'alumnes a un centre extern és una mostra de 
la ualitat del centre. En aquest sentit, la puntualitat, el demostrar interés, el fer reguntes 
pertinents, el subministrament d'informació prèvia al a visita, i la carta d'agraiment un cop fet al 
avisita,  
 
No és el matex que vingui el tècnic a la universitat que que anem a veure'ls allà. No és la 
informació pura i dura la que es busca, sinó l'ambient. En aquest sentit, uncartell de l'entrada a la 
fàbrica on diu elnombre de dies que fa que aquella fàbrica no té cap accident és tan eficaç per a 
la constatació de la seguretat com mil classes. 
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