


Resum 
Aquest treball estudia la necessitat d’aplicar noves metodologies 

d’ensenyament als centres educatius, per tal d’afavorir l’aprenentatge de 

l’alumnat i augmentar-ne els resultats acadèmics. Per altra part, també 

reflexiona sobre la realció dels centres educatius i el seu entorn inmediat. 

A través d’un cas pràctic, es fa una proposta de modificació de l’entorn construit 

de l’IES Josep Sureda i Blanes, on els alumnes són els protagonistes del 

procés de transformació. Un projecte didàctic basat en el treball per projectes i 

la coordinació interdepartamental són la base per fer realitat aquest projecte. 

 

Paraules clau del treball 
• Treball per projectes 

• Aprenentatge significatiu 

• Treball interdepartamental 

• Entorn construit 

• Educació i ofici 
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Introducció 
 

Aquest treball és un exercici per millorar l'entorn de l'IES Josep Sureda i Blanes 

a  través d'un projecte educatiu del centre. La voluntat és establir un guió 

perquè siguin els mateixos alumnes del centre els autors de la millora d'aquest. 

 

L’origen del projecte fou la meva estança de dos mesos com a professor en 

pràctiques al centre. Vaig poder observar com la pantalla acústica era un 

element totalment aliè al centre. D’aquesta manera he volgut plasmar en forma 

de projetce un exercici que busca millorarar l'entorn inmediat del centre i incidir 

de manera directa sobre l'aprenentatge dels seus alumnes. 

 

La proposta de realitzar una activitat coordinada entre diversos departaments, 

amb una gran vessant pràctica respon a la necessitat d'introduir millores en la 

manera en que s'apropen els alumnes als continguts acadèmics.  

 

Davant una molt elevada taxa de fracàs escolar, es proposa una manera 

alternativa d'impartir el currículum, basada en les vivències dels alumnes i 

sobretot basada en incidir sobre la utilitat i practicitat dels continguts apresos.  

 

Aquest projecte s'allunya de la manera tradicional d'impartir les sessions, 

basada en la passiviat de l'alumne, que com a única tasca té la memorització 

gairebé total dels continguts. Mitjançant aquest projecte l'alumne haurà de 

realitzar la seva pròpia selecció de material i elaboració de continguts per poder 

arribar a una proposta final. 

 

Aquest treball vol ser una eina que serveixi per millorar el procés 

d’ensenyament-aprenetatge del centre, i que a la vegada serveixi per millorar 

l’entorn construit i les realcions humanes del centre.  
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1. Objectius del treball 
1.1Descripció de la proposta 

 
Imatge 1. Franja que separa el pati de l’IES Josep Sureda i Blanes i la Via de Cintura 

Imatge recuperada de https://www.google.es/maps 

 

Aquest treball marca les pautes per a un projecte educatiu a través de la 

intervenció puntual i localizada sobre la pantalla acústica que separa la Via de 

Cintura i l’IES Sureda i Blanes de Palma. El projecte cerca solucions per fer la 

pantalla “amable”, ja que l’alçada excessiva i la duresa d’aquesta són dos 

factors que la converteixen en un símbol atribuible a una presó i no a un centre 

docent.  

 

La proposta vol buscar utilitats al mur per minimitzar-ne l’ impacte, i així crear 

un nou espai d’usos variats, com si es tractés d’un paviment pla, o d’un terreny 

per urbanitzar. Per tant, agafant com a punt de partida un problema 

arquitectònic es pretén incidir de forma directa en l’aprenentge de l’alumnat. La 

finalitat del treball és que els propis alumnes plantegin les solucions o millores 

per minimitzar l’impacte del mur i, a més a més, siguin els autors materials de 

les millores proposades. D’aquesta manera, el projecte busca la incidència 
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directa sobre el centre, el seu entorn immediat,  i sobretot sobre l’aprenentatge 

dels seus alumnes. 

 

El punt de partida del treball és un element que fins avui ha suposat una 

barrera, una construccó clarament aliena a l’escola i als seus alumnes. És per 

això que es busca modificar-la, creant un futur espai d’ús per als alumnes i el 

professorat. 

 

Una altra finalitat del projecte és que aquesta transformació i millora del centre 

per part dels alumnes serveixi perquè els alumnes se’l sentin seu, com un lloc 

proper, que ells mateixos han ajudat a construir. Treballar els aspectes com el 

respecte per l’entorn i la participació en la millora del medi són dos dels valors 

que clarament es veuran reforçats. 

 

Per fer realitat aquesta transformació quatre matèries desenvoluparan el 

projecte de manera coordinada, fomentant el treball cooperatiu i 

interdepartamental. Aquesta manera de treballar implica parlar d’un projecte de 

conjunt, és a dir, d’un treball en equip. Aquesta manera d’enfocar 

l’aprenentatge, on els alumnes deixen de ser simples espectadors per 

convertir-se en part activa de la transformació del centre, és la base del 

projecte.  

 

Per altra part, que els alumnes vegin com les matèries que cursen els són 

d’utilitat respon a la voluntat d’introduir el concepte d’aprenentatge significatiu. 

Demostrar que els continguts teòrics són aplicables a casos pràctics de la vida 

despertaran l’interés i la motivació per seguir aprenent. Dit d’altra manera, la 

motivació es troba en el fet de veure una clara utilitat en el contingut après. 

Amb el treball per projectes els alumnes tenen la possibilitat de veure i 

experimentar com es passa de la teoria a la pràctica.   

 

El darrer punt que reforçarà aquesta aprenetatge significatiu és la colaboració 

de professionals externs per ajudar als alumnes en les seves tasques. Tant en 

la fase de disseny o desenvolupament del projecte com en la fase pràctica es 

busca comptar amb l’ajuda d’experts que aportin els seus coneixements. 
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Imatge 2. Pati de l’IES Josep Sureda i Blanes, amb el pati i la pantalla acútica 

Imatge de l’autor. 

 

Els tres objectius pedagògics principals del projecte d’intervenció i millora de la 

pantalla acústica que separa el centre de la Via de Cintura són: 

 

1. Implicar els alumnes en la millora del seu entorn proper. El projecte està 

pensat per involucrar els alumnes i que s’apropiïn del centre docent. 

Permet reflexionar sobre les característiques necessàries d’un entorn de 

qualitat. 

 

2. El treball per projectes fa que els alumnes hagin d’aprendre noves 

habilitats per portar endavant una idea. Implica generar consens, 

discussió, planejament, distribució de tasques, valoració de riscs, etc. 

 

3. Coneixement de les tasques de professionals i implicar-s’hi. Veure que 

els coneixements tenen una aplicació i que darrera la teoria podem 

trobar una part pràctica o professional. 
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1.2 Objectiu 1: Millora de l’entorn de l’IES a través d’un projecte educatiu 
de centre 
Per explicar la necessitat de millora l’entorn de l’IES ens haurem de centrar en 

la situació geogràfica del centre. L’IES Josep Sureda i Blanes es troba al límit 

est de la ciutat de Palma, a l’últim solar abans de la via de cintura, entre el 

carrer d’Indalecio Prieto i la carretera de Manacor. L’edifici està situat en 

paral·lel a la Via de Cintura, de manera que gairebé la meiat de les aules estan 

orientades cap al tràfic intens. Entre l’edifici i la Via de Cintura hi tobam el pati 

de l’escola.  

 
Imatge 3: Plànol situació de Palma  

Imatge recuperada de http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp 

 

Per minimitzar l’impacte visual dels cotxes i sobretot l’impacte acústic es va 

construir una barrera acústica de pantalles de formigó. Tot i resoldre en gran 

part la problemàtica de sorolls provinents del transit rodat, la imatge del pati des 

de l’interior de l’institut és quelcom més proper a una presó que a un centre 

docent. 

 

El projecte neix de la necessitat de minimitzar el fort impacte visual que crea la 

barrera acústica del pati del centre. La pantalla esdevé un mur que representa 

una barrera freda i dura que incrementa el sentiment de reclusió. 
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Es proposa un projecte educatiu impulsat des del propi centre amb l’objectiu de 

reduir l’impacte visual, l’esterilitat i la duresa (per material, altura i continuïtat) 

de la pantalla. Pretenc que els propis alumnes portin el pes de la intervenció i 

del projecte a fi de que siguin ells qui millorin el seu entorn més immediat.  

Realitzar aquest projecte implicarà entre molts altres factors augmentar el sentit 

de pertinença i responsabilitat per part dels alumnes cap al centre. 

 

1.3 Objectiu 2: Introduir el treball per projectes al centre 
El projecte està plantejat des de la perspectiva dels alumnes, a fi de que siguin 

ells mateixos els que s’impliquin en la transformació del centre. La construcció i 

millora de l’entorn proper o d’ús habitual pels mateixos alumnes té la finalitat 

d’implicar-los de manera directa en els processos de canvi de l’entorn. 

 

Això es farà realitat a través del treball per projectes. Els alumnes aprendran a 

treballar des d’una nova perspectiva, on deixarà de ser un subjecte passiu que 

rep la informació que li transmet el professor.  

 

1.4 Objectiu 3: Apropar els oficis i plantejar un aprenentatge significatiu 
El tercer dels objectius introduïts és la voluntat d’apropar l’aprenetatge a 

situacions properes a la vida dels alumnes. Estudis com el realitzat pel 

professor Antoni Ballester Vallori (2010) descriuen com un dels motius de 

desafecció o desinterès pels estudis és la vessant abstracta dels continguts. 

Els alumnes tot sovint no saben per què han d’estudiar o aprendre allò que els 

ensenyen a l’escola. Aquest fet crea una sensació de desmotivació o apatia 

davant la matèria.  
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2 Estat de la qüestió 
Com hem vist al capítol anterior, aquest treball busca per una part trobar 

maneres per millorar l’entorn immediat dels alumnes i per altra cercar formes 

alternatives a les tradicionals classes magistrals a l’hora d’impartir els 

continguts curriculars.  

 

Analitzar com la situació i l’entorn dels centres docents influeix en l’aprenetatge 

dels seus alumnes ajudarà a entendre com són o haurien de ser els espais on 

aquests desenvolupen gran part de la seva activitat diària.  

 

Per altra part, l’anàlisis de metodologies que puguin millorar el procés 

d’ensenyament-aprenetatge servirà per programar maneres més eficients per 

garantir un bon procés d’ensenyament-aprenentatge.  

Encara que els continguts que han d’impartir els centres venen establerts per 

llei per un currículum que els propis centres no poden modificar, els centres 

tenen la capacitat per decidir de quina manera imparteixen aquests continguts. 

 
2.1 La relació entre la docència i l’entorn físic 
Com indica Ángela Torija Vivar (2013) a la revista digital El Recreo els alumnes 

necessiten d’un entorn que garanteixi i estimuli els hàbits d’estudi i a la vegada 

se’l sentin seu. A diferència dels adults, els nins tenen una noció de l’entorn 

molt acotat, de manera que el centre docent esdevé un dels llocs principals on 

es desenvolupa la seva vida diària. 

 

Les condicions físiques de l’entorn es poden classificar des de dues 

perspectives. En primer lloc les condicions natural inalterades per l’acció de 

l’ésser humà, és a dir, al paisatge, clima, etc. Per altra part  per l’ambient format 

per tot allò creat o modificat pel pas de les persones: pels carrers, edificis, 

mobiliari, decoració de les estances. 

 

Han sigut molts els casos en que el medi ha sigut simplement considerat com 

el lloc on es desenvolupa l’ensenyament-aprenentatge sense tenir en compte la 

importància de diversos elements de l’entorn. En paraules de l’autora 
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esmentada, aquesta visió ha canviat, i actualment el procés educatiu té molt en 

compte l’entorn físic on es desenvolupa. 

 

El medi on es desenvolupa l’alumne és de gran rellevància ja que interactua 

amb ell constantment, s’hi forma i, en funció de les seves característiques, 

aprèn i construeix una imatge del món que l’envolta. 

 

Les condicions ambientals faciliten o dificulten les relacions dels alumnes, tant 

amb les persones com amb el propi medi, i determinen el típus i nombre 

d’experiències que poden dur a terme. D’aquesta manera, si posem com a 

exemple de medi més inmediat -la pròpia aula on realitzen les sessions- podem 

veure com la disposició de taules individuals en files paral·leles dificulta 

moltíssim la comunicació entre els alumnes, mentre que si es formen grups 

poden permetre activitats col·lectives. 

 

D’aquesta manera, s’ha de tenir present que les característiques dels nins i 

dels adults són distintes, realitzen diferents activitats, i per tant la percepció de 

l’espai és diferent per cada un d’ells. D’aquí podem deduir que el nin i l’adult 

necessiten d’espais adequats per a cada un d’ells i que l’educador s’ha de 

poder posar en el lloc de l’alumne per poder analitzar i dissenyar els diferents 

espais. 

 
2.1.1 L’entorn físic i els aspectes humans de l’IES Sureda i Blanes 
L’entorn físic 

Les condicions físiques i l’entorn inmediat on es situa l’Institut en cap cas són 

favorables per al bon aprenentge dels seus alumnes. Com s’ha analitzat al punt 

anterior, on es descriu la situació del centre, l’IES es troba en un entorn 

altament poblat i a les proximitats d’una de les principals vies de circulació de la 

ciutat de Palma. Si bé la pantalla acústica que s’ha instal·lat per separar els 

alumnes del trànsit ha minorat en gran part l’impacte acústic, representa un 

element més que es troba a una escala totalment llunyana dels alumnes. 
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Per altra part, analitzant el projecte de direcció de l’IES (2012-2016) s’hi pot 

trobar un balanç dels elements positius i negatius que afecten al centre. Aquest  

senyala que l’edifici té una antiguitat de més de 20 anys, la qual cosa suposa 

que en l’actualitat es trobi en una situació de deteriorament important i apunta 

que calen un seguit d’intervencions urgents. Entre tots els punts a intervenir, un 

dels aspectes més destacats, i que finalment s’ha duit a terme, és el d’instal·lar 

la pantalla acústica per pal·liar el renou que prové de la Via de Cintura, objecte 

precisament d’aquest treball. 

  

Els aspectes humans 
Per altra part, el projecte de direcció del centre fa especial èmfasi en els 

aspectes humans que cal millorar per incrementar la qualitat de l’educació. 

Aquest document marca una sèrie d’objectius generals de l’equip directiu actual 

enfocats a millorar o modificar aquells aspectes de la docència que actualment 

no funcionen o que ni tan sols  hi són presents. 

 

La següent taula descriu els àmbits d’actuació i els objectius generals que es 

volen assolir: 

 
Àmbit d’actuació Objectius generals 

Ensenyament / Aprenentatge Millorar l’atenció a l’alumnat, atenent a la seva diversitat 

introduint noves metodologies d’apenentatge. 

Millorar la coordinació del professorat 

Convivència i clima del centre Millorar la convivència del centre 

Augmentar el sentit de pertinença i responsabilitat cap al 

centre 

Comunicació i difusió Millorar la comunicació interna 

Innovació i millora Impulsar o consolidar projectes 

Promoure activitats de formació 

 

Dos dels aspectes que cal millorar segons l’equip directiu són la metodologia i 

el treball cooperatiu. A continuació es descriu la manera i les vies que caldrà 

aplicar segons el projecte de direcció del centre 

 

Millorar la metodologia 



10 
 

Citant el document esmentat anteriorment, un dels principals aspectes que 

destaca a l’hora de millorar la metodologia es el fet de fomentar els projectes 

interdepartamentals que treballin conjuntament les competències bàsiques, 

amb el reconeixement dins el grup del treball ben fet i l’esforç.  

Aixi mateix apunta a la necessitat d’introduir metodologies més participatives i 

significatives: treball cooperatiu, treball per projectes, etc. 

 

Treball cooperatiu 

Per altra part, per donar continuïtat a la feina i a la formació es fomentarà el 

treball cooperatiu com a metodologia didàctica, especialment a 1r i 2n d’ESO, 

aportant els recursos humans i l’organització bàsica necessària per donar 

suport a aquesta i altres innovacions en matèria de metodologia didàctica.  

 

El projecte de direcció del centre apunta com la introducció de treball 

cooperatiu dins l’aula s’haurà de reflectir a les programacions de cada 

departament. Tot i així deixa en mans dels respectius departaments les 

decisions sobre la introducció d’aquesta metodologia. D’aquesta manera el 

professorat responsable d’ una matèria podrà optar pel grau d’implantació en 

funció de la tipologia d’alumnat a la que va dirigida, entenet que no tots els 

grups o alumnes tenen les mateixes característiques o necessitats. 

 

Fent un anàlsis del projecte de direcció, i en concret centrant el fòcus d’atenció 

en la millora de la metodologia de l’aprenentatge i el treball cooperatiu, podem 

extreure tot un seguit d’arguments que justifiquen la necessitat d’implantar 

projectes com el de l’intervenció sobre la pantalla acústica motiu d’aquest 

treball. 

 

2.2. Educació per projectes i aprenentatge significatiu 
L’educació basada en projectes és una metodologia d’aprenentatge on 

l’estudiant es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge. A 

diferència de l’aprenetatge tradicional o clàssic, l’educació per projectes no 

contempla únicament els continguts assimilats per l’alumne sinó que valora per 

igual les habilitats o aptituts d’aquests. En aquest tipus d’aprenentatge la part 

pràctica adquireix molta importància.  
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Els avanços tecnològics han fet que la font principal d’adquirir nova informació i 

nous continguts ja no sigui l’escola. D’aquesta manera, els centres educatius 

únicament poden fer de guia per faciliatar nous aprenentetges.  

 

El treball per projectes té la finalitat de potenciar i incidir sobre els seguents 

aspectes: 

• Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, escollir 

• Tractar l’informació: buscar-la, organitzar-la,  

• Trasmetre la informació: comunicar-la, fer-la visible, elaborar-la 

• Avaluar els aprenetatges: ser conscients del que sabem, d’allò que 

ignoram 

 
L’aprenentatge significatiu 
Parlar en aquest treball de l’aprenetatge significatiu respon a la voluntat de 

descriure una manera d’educar que desperti la motivació i la voluntat 

d’aprendre de l’alumnat.  

 

La necessitat d’abordar el fracàs escolar, i la creixent desmotivació del 

professorat han portat a buscar alternatives als mètodes d’ensenyament 

tradicional basat en les figures de professor-orador i alumne-oient. 

 
En primer lloc podem definir l’aprenentatge significatiu com aquell capaç 

d’abordar el procés d’ensenyament des de la concepció oposada als 

aprenentatges tradicionals basats en l’aprenentatge memorístic. És així com en 

l’aprenentatge per repetició  l'estudiant rep els continguts de forma definitiva i 

els assimila memoritzant, tot sovint sense comprendre'ls o sense relacionar-los 

amb altres coneixements previs.  

 

El factor més important en que es basa l’aprenentatge significatiu és en allò 

que l’alumne ja sap. A partir dels coneixements prèvis, l’alumne crea el seu 

mapa mental de coneixements i els enllaça amb nous continguts que va 

adquirint al llarg de la seva vida. 
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L’aprenetatge significatiu parla d’aprendre de manera conectada i relacionada, 

per tant, cal saber com aprén l’alumne per tal de que vulgui aprendre i pugui 

aprendre. El professor Antoni Ballester Vallori (2010) descriu com, segons la 

teoria d’Ausbel (descrita per Novak), els humans aprenem quan relacionam els 

conceptes, quan la informació important es conecta a través de l’estructura 

cognitiva de manera coherent. 

 

Per tal de que poguem parlar d’aprenentatge significatiu, el mateix professor 

Ballester Vallori enuncia una sèrie de variables per fomentar o implantar aquest 

tipus d’aprenentatge. 

 

En primer lloc fa referència a que el treball sigui obert, ja que permetrà una 

experiència insubstituïble tant per a l’alumnat com per al professorat donada la 

seva riquesa, novetat i diversitat aportades per la seva pròpia naturalesa. 

 

La motivació serà clau per millorar el clima de l’aula i per aconseguir que 

l’aprenentatge sigui positiu. Aquesta ha de venir de la tasca mateixa, o d’imputs 

externs i juntament amb l’aprovació de l’adult, en aquest cas el professor. 

D’aquesta manera aconseguirem que l’alumnat estigui interessat en el treball. 

 

En tercer lloc el professor apunta  al propi medi. Relacionar l’aprenentatge amb 

l’entorn és un graó més en la motivació. Afirma com els alumnes estan més 

implicats si les produccions que realitzen estan relacionades amb la seva vida 

real. 

 

El següent punt és la creativitat com a factor que potencia la imaginació i la 

intel·ligència. Amb la variable de la creativitat es crea un bon clima 

d’aprenentatge a l’aula, l’alumnat està il·lusionat amb el treball. Tant l’alumne 

com el professor se senten motivats pel resultat final com pel procés. 

 

Finalment emprar el mapa conceptual com a eina de treball per relacionar i 

connectar els conceptes és una forma d’organització de continguts que el 

proces d’aprenetatge significatiu empra. És un instrument eficaç per aclarir, 
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definir i delimitar els conceptes i les seves relacions, l’alumnat sap des de l’inici 

el que ha d’aprendre. 

 

L’aprenentage significatiu també té en especial consideració l’alumnat amb 

necessitats educatives especials, i en preveu les adaptacions curriculars. És en 

aquest punt on els mapes conceptuals descrits al punt anterior agafen 

importància, ja que tenen la possibilitat de ser més o menys complexes en 

funció de les capacitats de l’alumne.  

 
Imatge 4: Atenció a la diversitat.  

Imatge recuperada de http://www.divermat.com/site/imagenes/nivells.jpg 

 

El professor Ballester Vallori fa especial èmfasis en l’aspecte de la satisfacció 

per part del professorat que aplica aquestes tècniques. El professors es 

converteix en orientador i consultor de les activitats educatives i l’alumne 

assumeix un rol molt més actiu, on es centra en el treballa i l’aprenetatge. Dit 

en altres paraules, la figura del professor passa a ser d’ajudant o de suport. Cal 

destacar que aquest tipus de treball permet incloure la heterogeneïtat i 
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diversitat de l’alumnat de manera natural, sense que suposi un esforç o un 

desgast d’energia excessiu pel professor. 

 

El treball interdepartamental 
Tot i no existir una definició exacta, coneixem com a treball interdepartamental 

la unió de professionals de diferents departament,  per compartir continguts o 

coneixements amb la finaliatat de millorar el funcionament o l’aprenentatge dels 

alumnes. 

 

He cregut convenient fer un anàlisis en detall del treball que es fa avui en dia 

als centres docents enfocat a la participació conjunta de diverses matèries en 

una mateixa activitat ja que el projecte que planteja aquest treball únicament 

serà  possible si garantim un treball en equip que integri el professorat de 

diferents departaments. A més, el projecte busca assolir uns objectius marcats 

que s'assoliran mitjançant el treball conjunt.  

 

Un dels principals problemes que trobam als centres educatius és la manca de 

coordinació entre els diferents departaments d'aquests. La falta de coordinació 

o la desconeixènça de la matèria que imparteixen  els diferents departaments 

en molts casos són l'origen de problemes com són la duplicitat de continguts o 

la descoordinació al moment d'impartir matèries de diferents assignatures. 

 

El fet que els professors d'un mateix nivell educatiu, o inclús d'etapes diferents, 

desconeguin allò que l'alumne està aprenent o ha après en altres assignatures,  

impossibilita que pugui fer esmena a continguts que no són estrictament del 

currículum que aquest imparteix. D'aquesta manera, el professor ha de fer un 

seguit de suposicions o hipòtesis dels coneixements reals que té l'alumnat en 

cada moment. Per aquest motiu tot sovint es veu abocat a impartir el màxim de 

continguts, ja que no pot fer referència a continguts que no te la certesa que els 

alumnes ja han adquirit. 

 

D'aquesta manera, la millora en el treball interdepartamental als centres 

educatius es basa en assolir un major grau de comunicació entre els diferents 

departaments del centre. Els principals objectius que es busquen són per una 
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part  la millora dels resultats acadèmics de l'alumnat i per altra donar més 

coherència al currículum cursat per aquests. 

 

Objectius i mecanismes del treball interdepartamental 
En primer lloc caldrà informar als diferents departamens dels continguts 

impartits per cada un d'ells. Els continguts comuns entre matèries s'hauran de 

posar en comú, de manera que la manera en que s'imparteixen no es 

produeixin dulplicitats o contradiccions entre aquests. 

 

En segon lloc s'haurà de preuveure una seqüenciació coherent entre els 

continguts impartits per les diferents matèries. Un acord entre departaments en 

com i quan impartir els continguts comuns facilitarà l'aprenentetge de l'alumne.  

 

De manera transversal o indirecta, el treball interdepartamental ha d'assolir un 

seguit d'objectius per tal de millorar l'atenció a l'alumnat, de manera genèrica es 

busca incrementar el grau de competivitat i sobretot incidir sobre el fracàs 

escolar. 

 

El treball interdepartamental ha de facilitar la creació dels continguts d'atenció a 

la diversitat. Un dels principals objectius és que el professorat pugui compartir 

el material elaborat per donar resposta a l'alumnat amb necessitats educatives 

especials. D'aquesta manera s'evitarà que cada departament o professor hagi 

de crear el seu propi material per cada cas particular, ja  que es preveu que 

sigui compartit. 

 

La integració dels coneixements preveu treballar de manera conjunta els 

continguts conceptuals, procedimentals i actudinals. Es prenen acords per 

seleccionar continguts i la manera d'impartir-los entre els diferents 

departaments. 

 

La funcionalitat de l'aprenentatge busca que els continguts que es treballen a 

l'aula estiguin relacionats d'una manera visible amb el mon real de l'alumne. Dit 

d'altra manera, que els continguts estiguin relacionats amb els interessos de 

l'alumne. 
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Serà esencial que les activitat es presenten en diferents graus de complexitat 

amb la finalitat de que cada alumne assoleixi els continguts segons les seves 

propies necessitats.  

 

El treball interdepartamental a l IES Josep Sureda i Blanes 
La junta directiva del centre recull en el seu pla de 4 anys, incorporar en la 

mesura que sigui possible el treball entre departaments. Si bé parla de la 

necessitat d'incidir de manera directa sobre el treball entre departaments, a dia 

d'avui aquesta tasca no s'ha portat a terme. 

 

Els esforços que podem localitzar al centre per buscar el treball entre personal 

de diferents departaments es centra únicament a la creació de les diferents 

comissions de l'IES. Tot i així, es tracta d'equips que treballen de manera molt 

puntual per millorar l'escola des de diferents perspectives. Les comissions 

disposen d'unes hores setmanals per portar endavant els projectes, però 

aquests molt poques vegades es fan en colaboració directa amb l'alumnat. Per 

altra part, a diferència del treball interdepartamental, en l'activitat de les 

comissions no hi intervé el curriculum, i per tant no cal d'una feina de posta en 

comú o organització de continguts a impartir. 

 

Diferents professors consultats del centre (p.e Francisco Cañellas del 

departament de plàstica i educació visual) atribueixen aquesta evident manca 

de coordinació entre departaments a un seguit de causes estructurals i 

personals. 

 

Abans d'entrara a analitzar els diferents motius, els professors consultats 

apunten que probablement el pitjor enemic del treball interdepartamental és la 

poc a nula voluntat per gran part del professorat a introduir mecanismes que 

puguin suposar una major implicació o càrrega de feina. 

 

En primer lloc destaquen la total falta de hores per dedicar a tasques de 

coordinació, o en el millor dels casos, elaboració d'activitats conjuntes entre 

departaments. La conjuntura econòmica ha influit de manera dràstica en les 
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hores disponibles per a activitats alternatives a la impartició de sessions 

lectives. 

 

En segon lloc, ens trobem davant uns currículums molt exigents i àmplis. Els 

professors han de garantir que s'imparteixen tots els continguts establerts, punt 

que dificulta la introducció de nous continguts. 

Finalment, en tercer lloc, la reticència a introduir noves metodologies en la 

manera d'impartir els continguts per part d'un sector del professorat. El treball 

interdepartamental requereix sobretot de consens entre professors. 

 

2.3 Una experiència a Mallorca:  
Educació per projectes a l’IES Antoni Maura de Palma 
L’IES Antoni Maura de Palma de Mallorca és un centre pioner en implantar la 

metodologia de treball per projectes a la comunitat autònoma de les Illes 

Balears.  

 

Davant el gran interés que ha generat aquest projecte en l’àmbit educatiu, el 29 

de maig de 2015 l’equip de docents que l’ha impulsat va organitzar una jornada 

per explicar-lo i donar-lo conèixer. 

 

A continuació s’expliquen els trets més importants que es van tractar durant la 

presentació del projecte, així com els motius que l’han generat i les conclusions 

després d’un any d’implantació. 

 

El punt de partida 
El punt de partida del treball fou la necessitat de combatre un model educatiu 

desfasat, que en paraules dels ponents, no té la capacitat de fer front als 

principals problemes existents al centre a dia d’avui. Es busca implantar una 

metodologia de treball que intenta combatre el facàs escolar, la desmotivació 

general de l’alumnat, l’absentisme, la desmotivació del professorat i la 

convivència del centre. 

 

Per poder iniciar el programa es va haver der fer un treball de recerca prèvi, per 

tal de buscar exemples o models que hagin donat resultats positius en 
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experiències similars. D’aquesta manera es van fer investigacions i viatges per 

tal de buscar referents fiables. Un dels instituts pioners que varen servir de 

model fou l’IES de Sils.  

 

Els primers canvis que s’han introduit al procés d’implantació de la metodologia 

per projectes han sigut al nivell de 1r d’ESO. Els professors destaquen la 

necessitat d’introduir aquesta metodologia d’una manera esgraonada i per 

etapes. Tractant-se d’una manera d’experiment, tant pels professors com per 

als alumnes, el primer any aquest projecte tan sols s’ha aplicat als alumnes 

més joves del centre. 

 

Canvis que es varen introduir a principis del curs escolar 2015-2016 
Els principals canvis que es varen introduir a principis del curs escolar 2015-

2016 són els següents: 

 

La reducció de l’equip docent i una reunió semanal d’aquest. Es busca tenir 

més proximitat amb l’alumnat, i a la vegada conèixer els alumnes a nivell 

personal.  

 

Tutors molt implicats amb els seus alumnes. Les tutories passen a ser un pilar 

fonamental per poder interactuar amb els alumnes.  

 

El canvi de les aules i la proximitat a una “nova”sala de professors. Els alumnes 

del mateix nivell es troben en una planta de l’institut i tenen una sala de 

professors molt propera, on en cada moment poden trobar un professor de 

guardia que conèixen i que tenen com a professor. D’aquesta manera els 

alumnes més joves del centre no tenen la necessitat de conviure continuament 

amb els més grans. L’alumnat de primer d’ESO té molt pocs punts en comú 

amb aquells que ja es troben en etapes de baxillerat. La prematura barreja fa 

que el desenvolupament dels alumnes no estigui d’acord amb la seva edat. 

 

El treball de les emocions i la resolució de conflictes de manea dialogada i 

reflexionada. Els càstigs i les amonestacions deixen d’existir, per donar pas a la 
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resolució dels conflictes des de la paraula i la mediació. S’incideix amb especial 

atenció sobre les emocions dels alumnes, evitant el càstig. 

 

El bon dia comunitari i la reflexió conjunta sobre un tema d’actualitat. No s’entra 

de manera directa a la matèria establerta, sinó que es dona un temps per parlar 

i reflexionar de manera conjunta sobre algún tema d’actualitat o que preocupi a 

l’alumnat. 

 

L’aprenentage cooperatiu com a eina de treball. La educació ja no es 

percebuda de manera unidireccional on el professor imparteix un temari o 

curriculum i l’alumne l’ha d’aprendre o memoritzar de manera mecànica. Amb 

l’aprenentatge cooperatiu és el propi alumne qui arriba als continguts per mitjà 

de processos d’investigació i treball grupal. 

 

Com encabir el projecte dins el curriculum i com avaluar-lo 
Un dels principals reptes dels docents que han impulsat el treball per projectes 

va ser la necessitat de donar-li pes i importància dins el global de les 

assignatures. Els professors entenien que la càrrega lectiva i el contingut dels 

projectes  són els factors clau per garantir que no s’estava davant una 

assignatura considerada “maria”o fàcil. 

 

La fòrmula que es va adoptar al centre fou treure hores d’altres assignatures, 

per poder cedir-les als projectes. Sis assignatures (català, castellà, ciències 

socials, siencies naturals, plàstica i música) cedirien una hora setmanal de les 

que tenien assignades per conseguir un total de sis hores setmanals de la nova 

matèria de projectes. D’aquesta manera la nota final que obtendrien els 

alumnes de cada una de les assignatures que han cedit una hora tendria un 

vint per cent basat en la nota de projectes. 

 

Els projectes s’avaluen mitjançant una rúbrica, on es valoren tres ítems: 

l’esforç, el dossier escrit i l’exposició oral. La nota global que s’obté del 

projecte, serà un percentatge de la nota d’aquella assignatura que ha cedit 

temps. 
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Què és i com es desenvolupa el treball per projectes a l’IES  
La manera en que els professors de l’IES Antoni Maura defineixen el treball per 

projectes és que es tracta d’un procés planificat d’activitats en grups 

cooperatius, centrats en un tema, que parteix d’un repte (motivació) amb 

l’objectiu d’arribar a un resultat en forma de producte. 

 

La manera de treball segueix una seqüència linieal i repetitiva per cada 

activitat. D’aquesta manera s’inicia el procés amb una introducció del projetce 

en forma de happening, per buscar la motivació de l’alumnat. 

 

En segon lloc es plantegen els objectius de l’activitat. És molt important, segons 

els professors implicats en el projecte, que els alumnes tenguin molt clar en 

quina direcció treballen i quines són les fites. 

 

La tercera passa és la realització de l’activitat amb totes les seves etapes, des 

de la realització d’investigacions, redacció de treball de camp o carpetat 

d’aprenentatge, construcció o elaboració del producte, etc. 

 

Finalment, un cop acabada l’activitat, es redacten les conclusions i es fa la 

presentació grupal del resultat final. Aquesta part és molt important, ja que és 

aquí on els alumnes desenvolupen la capacitat comunicativa de l’alumnat, de 

manera que aprenen a exprear-se i explicar davant una audiència. 

 

Els objectius del treball per projectes a l’IES Antoni Maura 
Sense perdre de vista el currículum acadèmic, es busca l’aproximació a la 

matèria des d’una vessant competencial. No es tracta d’aprendre per aprendre, 

o pel simple fet de memoritzar, sinó que vegin una utilitat en alló que estan 

aprenent. 

 

El professor ja no és la persona que imparteix la matèria en forma de lliçó 

magistral, on la única feina de l’alumne és escoltar, memoritzar i posteriorment 

repetir el temari après. En el treball per projectes l’alumne s’aproxima a la 

matèria en forma d’investigació i recerca, tan de fets cintífics, com ecològics o 

socials. L’alumne apren les eines que te al seu abast per trobar la informació 
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que necessita. L’ha de poder contrastar i classificar, per tal de saber quina li és 

útil i quin no. 

 

Per altra part, un dels principals objectius és que aprenguin a treballar, ja sigui 

de forma individual com col·lectiva. No es tracta d’absorvir de forma passiva 

unes lliçones preestablertes. A partir d’ara l’alumnat haurà d’aprendre a 

organitzar-se per arribar a adquirir els continguts d’una manera més autònoma. 

 

Els equips de treball en tot moment s’organitzen seguint els trets individuals de 

cada alumne. No es tracta de fer grups on tots siguin amics, o grups de nins i 

nines separats o altres organitzacions més o menys aleatories. Els grups es 

formen de manera que tot membre hi té una funció, tothom treballa i aporta, i el 

resultat final és la unió de tota la feina. Una bona organització dels grups de 

treball és la clau per evitar situacions poc desitjades, com la de grups on només 

un membre treballa o porta el pes. 

 

Si l’alumne és capaç de trobar la informació necessària per elaborar el seu 

projecte, amb tota probabilitat també serà capaç d’argumentar de manera 

sòlida les conclusions del seu treball. És així com es pretén formar alumnes 

amb capacitat crítica i competents, que per sobre de tot tenguin les eines per 

defensar de manera coherent el seu treball. Cal tenir present que hi ha una 

diferència abismal entre realitzar un projecte des d’unes bases pròpies que des 

d’uns fets o arguments predeterminats. 

 

Assolir tots aquests objectius és en molts casos més fàcil d’enunciar que de 

portar a la realitat. Seràn  imprescindibles l’esforç tan de l’alumnat com del 

professorat perquè els projectes siguin fructífers i donin els resultats esperats. 

La càrrega de creativitat i d’esforç en el treball per projectes és molt més 

elevada que en la lliço tradicional en forma de classe magistral, on tant l’alumne 

com el professor tenen els seus rols molt clars. 

 

De cara al futur, com seguir amb els projectes a l’IES Antoni Maura 
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El punt final de la presentació del treball per porojectes de L’IES Antoni Maura 

serví per fer una valoració global del primer any d’implantació del projecte i per 

marcar els objectius de cara al curs vinent. 

 

En primer lloc es pretén incrementar el nombre de professors implicats en el 

projecte, de manera que aquest es pugui estendre a altres etapes de l’ESO. El 

curs pilot ha servit per començar a treballar per projectes a primer de la ESO, 

de manera que a partir de l’any vinent existeix la voluntat de treballar-hi també 

al segon curs. 

 

Seguint la mateixa línia, ja es començaran a dissenyar els projectes per al curs 

de tercer d’ESO. Tot i no implantar-los de moment en aquesta etapa.  

 

Així mateix es seguirà formant al professorat del centre perquè coneguin el 

funcionament del treball per projectes. Aquesta formació s’impartirà per part dls 

propis professors implicats de l’IES Antoni Maura, així com de professionals 

externs que puguin aportar experiències i coneixements de la matèria. 

 

L’entusiasme dels professors implicats en el treball per projectes els ha portat a 

plantejar una xarxa col·laborativa entre centres implicats en compartir aquesta 

manera d’ensenyar, iniciant una xarzxa de centres innovadors. Es busca 

compartir recursos i experiències amb altres centres per poder millorar els 

propis projectes i poder millorar de manera col·lectiva. 
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3. Desenvolupament de la proposta  
Aquest apartat del projecte pretén abarcar tots els aspectes organitzatius 

perquè es pugui portar a terme el treball per projectes de manera satisfactòria. 

En altres paraules, s’analitzen tots aquells aspectes previs a tenir en compte 

abans d’inicar la tasca. Es tracta, per tant, d’establir els fonaments que 

regularan i marcaran el projecte. 

 

Un cop analitzat l’estat de la qüestió i marcats els objectius cal determinar les 

directrius per realitzar el projecte. És per això que per poder-ne garantir l’èxit 

caldrà disposar d’un full de ruta que marqui els passos a seguir, els agents a 

implicar, els terminis que cal complir, etc. L’objectiu final és poder oferir un 

document-guia per dur a terme el projecte, assolint els objectius marcats. 

 

Com s’ha esmentat, el projecte parteix del treball interdepartamental basat en 

la coordinació, l’enteniment i el consens. El primer pas és entendre i analitzar el 

conjunt de factors que garanteixen la viabilitat d’aquest projecte educatiu. És 

així com els continguts i el currículum de les diferents etapes i nivells acoten les 

possibilitats reals de realitzar la intervenció. 

 

3.1 La implantació del projecte: justificació legal i formal 
3.1.1 Nivell de l’alumnat 
Proposo realitzar l’activitat de treball per projectes en tot el conjunt de 2n 

d’ESO. Es tracta d’una etapa en la que els alumnes ja tenen prou 

coneixements acadèmics i la maduresa suficient per realitzar el treball per 

projectes. Per altra part, és important tenir en compte que els alumnes ja estan 

familiaritzats amb el centre perquè ja hi han estat un any. D’aquesta manera 

coneixen bé la realitat de l’institut i han tengut l’oportunitat de viure l’entorn que 

serà objecte del projecte.  

 

Actualment l’IES Josep Sureda i Blanes disposa de sis línies en aquest nivell 

educatiu. El projecte està programat per dur-se a terme a tots els grups, ja que 

considero que tots els alumnes d’aquest nivell han de tenir l’oportunitat de 

participar-hi. A més a més, es tracta d’una activitat on els docents podran 
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analitzar les relacions socials a dins dels grups, de manera que pondran treure 

resultats i conclusions per millorar la formació de grups per a cursos següents. 

Molts dels continguts treballats al llarg del projecte tenen unes dimensions 

relacionals, actitudinals o procedimentals que difícilment es poden avaluar en 

altres assignatures. 

 
3.1.2 Matèries implicades 

Per garantir que el projecte tengui un pes important dins el còmput total del 

currículum acadèmic parteixo d’una sèrie de supòsits per fer-lo viable i que en 

garanteixin l’èxit. 

 

En primer lloc, cal tenir present que la normativa actual no permet incorporar 

noves assignatures o matèries a banda de les marcades per el currículum 

oficial. Aquest punt obliga a incloure el projecte dins les matèries que 

s’imparteixen actualment. Per no solapar continguts ni perdre hores lectives de 

matèria, abans d’iniciar el projecte els diferents departaments pactaran els 

continguts de cada assignatura que s’impartiran al projecte. 

 
Partint d’un sistema similar al de l’IES Antoni Maura, quatre matèries troncals 

(per tant, obligatòries per tot l’alumnat) cediran una hora lectiva setmanal per 

realitzar el projecte. Les quatre assignatures que aporten hores són: Ciències 

de la naturalesa, Ciències socials, Matemàtiques i Tecnologia. 
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Cal mencionar que l’expressió plàstica i visual i música, dues assignatures amb 

continguts relacionats amb el projecte, no es cursen a 2n d’ESO. Per tant, he 

optat per assignar les hores de projecte únicament a assignatures troncals, 

obligatòries per tot l’alumnat del curs. Això no obstant, el projecte contempla la 

participació puntual dels professors d’aquestes assignatures per aportar 

coneixements necessàris per al seu desenvolupament. 

 

3.2. Organització de l’activitat 
Es fa necessari parlar d’una doble organització de l’activitat: per una part 

l’organització global i per altra l’organització setmanal. L’organització global 

marca els continguts i els objectius a assolir a llarg termini. Dit d’una altra 

manera, busca establir les pautes de treball per tot el trimestre. L’organització 

setmanal, en canvi, és aquella que determinen els mateixos professors i que 

inclou el treball setmana a setmana. 

 
Els professors de les quatre assignatures organitzaran l’activitat de manera 

oberta, però atenent-se al currículum marcat.  

 

Durant les sessions setmanals, els professors guiaran els alumnes de manera 

que se’ls donaran els propis continguts curriculars que els serviran per 

dissenyar i reflexionar sobre el projecte. La finalitat és que disposin del màxim 

d’eines pràctiques i conceptuals per poder arribar a dissenyar (i argumentar) la 

seva proposta de millora sobre l’entorn construït. 

 

Els alumnes realitzaran l’activitat durant un trimestre, amb una ràtio de quatre 

hores setmanals. Per poder organitzar el treball per projectes de manera que 

s’adeqüi de la millor manera a la resta d’horari escolar del centre, aquest 

s’haurà de realitzar al llarg de les quatre hores lectives de les assignatures 

implicades.  

 
La voluntat és que els alumnes tenguin un ventall d’idees on poder escollir el 

projecte que finalment volen desenvolupar. 
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3.3 Fases del projecte: de la identificació del problema a l’execució del 
projecte  

El projecte es desenvolupa des d’una planificació setmanal molt detallada i 

estructurada per mantenir la perspectiva global i pautar el ritme de treball dels 

alumnes. El professorat indicarà totes les fases, la seva durada i els objectius  

que cal assolir. És necessari que els alumnes tenguin clar en tot moment on es 

troben i en quina direcció treballen per evitar així baixades d’intensitat en el 

ritme de treball per pèrdua dels objectius a llarg termini. Les tasques diàries 

estaran contextualitzades dins el treball setmanal i referides a l’objectiu final. 

 

El projecte es divideix en tres grans blocs que s’analitzaran en detall a l’apartat 

següent, i que són: 

1. La presentació del projecte i els continguts teòrics 

2. De l’anàlisi i la investigació al projecte 

3. Execució de la proposta  

 
3.3.2 Temporalitzacio del projecte 
El projecte es portarà a terme al llarg d’un trimestre, amb una durada 

aproximada de dotze setmanes. Cada setmana es destinaran quatre hores 

lectives al treball per projectes, de manera que el còmput total d’hores serà 48. 

 

El projecte es realitzarà en fases successives. D’aquesta manera, el professor 

guiarà a l’alumnat en cada moment perquè assoleixi els objectius dins el termini 

establert. Cada una de les fases tendrà unes característiques específiques, que 

faran evolucionar el treball de l’alumnat. 

 

Un dels aspectes més importants del treball per projectes és que l’alumne ha 

de marcar el seu propi camí per arribar al resultat o producte final. Dit en altres 

paraules, l’alumne plantejarà una hipotesi i en desenvoluparà una proposta.en 

funció dels seus interessos, les anàlisis, recerques o investigacions realitzades. 

Perquè això sigui possible i, sobretot es materialitzi amb una temporalització 

establerta, s’han d’acotar les diferents fases de manera clara. 
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Els alumnes en tot moment han de tenir clar en quin punt del treball es troben i 

en quina direcció estan treballant. Serà per tant la tasca del professor garantir 

que els alumnes segueixin un ritme adequat segons les fases marcades. 

 

De forma resumida podem classificar el procés en tres gans fases. La fase de 

presentació, organització i impartició de continguts teòrics està programada per 

les tres primeres setmanes. De les setmana quatre a la vuit s’elaborarà la 

proposta, des de la fase d’investigació i anàlisi fins a la presentació del resultat 

final. Finalment, la darrera fase comporta el procés d’execució de la proposta 

guanyadora de cada grup-classe. 

 

A continuació s’indiquen les fases setmanals previstes per portar a terme el 

projecte: 

 

Fase 1: Presentació del projecte (setmana 1) 

• Motivació, discussió i elecció del tema a treballar 

• Descripció del sistema de treball 

• Confecció d’un índex o guió de treball 

• Acord de l’organització dels grups de treball i del grup-classe 

 
Fase 2: Continguts teòrics (setmanes 2-3) 

• Revisió dels conceptes previs 

• Nous continguts teòrics; eines per l’alumnat 

 
Fase 3: Recerca i investigació (setmanes 4-5) 

• Investigació i aportació d’informació 

• Ordenació i estructuració de la informació recollida 

• Plantejament d’hipòtesis 

 
Fase 4: Desenvolupament d’una proposta (setmanes 6-7) 

• Desenvolupament de la proposta 

• Presentació davant el grup-classe 
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Fase 5: Proposta final (setmana 8) 

• Selecció de la proposta guanyadora 

• Introducció de millores per part del grup-classe 

• Organització de la fase pràctica: execució de la proposta 

 
Fase 6: Execució de la proposta (setmanes 9-12) 

• Els alumnes realitzen la proposta 

 

Bloc 1 (Fase 1 i 2): La presentació del projecte i els continguts teòrics 
El primer gran bloc té com a objectiu principal familiaritzar l’alumnat amb el 

projecte a realitzar. El grup de professors explicarà als alumnes el mètode de 

treball per projectes i el motiu perquè s’ha optat per aquest tipus de 

metodologia. És important que els alumnes tenguin clar els objectius que es cal 

assolir i el funcionament del treball. 

 

Aquesta fase del projecte és la que conté trets més semblants amb 

l’aprenetatge habitual de l’alumnat, ja que les sessions estan plantejades de 

manera que els professors imparteixin gran part dels continguts que l’alumne 

necessitarà adquirir per poder avançar a les fututres etapes. 

 

El professor impartirà el temari que s’ha establert (veure capítol adequació al 

currículum), d’aquesta manera l’alumne es farà una motxilla de continguts que li 

han de ser útils per poder elaborar el seu propi projecte.  

 

Intervenció d’experts externs: xerrades i recolzament professional 
Aquest bloc del projecte comptarà amb un dels eixos del projecte: la 

participació i intervenció de professionals externs del centre. D’aquesta manera 

els alumnes tenen l’oporunitat d’aprendre de persones alienes al món docent, 

però expertes en el seus camps de coneixement.  

 

Aquest tret és molt important, ja que busca despertar la curiositat per altres 

oficis i pel món laboral en els alumnes. Un dels principals problemes que 

actualment es troba a la docència és la total desconnexió amb el mon laboral. 

Els alumnes tenen la necessitat de saber per què els serveix allò que aprenen 
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en cada moment. És per tant una forma d’estimular als alumnes i fer-los veure 

que molts dels continguts que aprenen no són realment tan abstractes com ells 

s’imaginen. 

 

Cada professor portarà un professional per tal de que faci una presentació 

sobre la seva feina. Analitzar els continguts d’una assignatura a través d’un 

professional del camp pretén motivar a l’alumnat i apropar les matèries tot 

sovint abstractes amb els oficis reals. 

 

Grups de treball i grups d’experts (adapatació/inclusió) 
Des d’un primer moment els alumnes formaran grups de treball de quatre 

persones. Dins cada grup s’assignarà un rol a cadascun dels membres, de 

manera que hi haurà grups d’experts de cada matèria. 
 

Reunions d’experts. En moments puntuals es formaran grups d’experts de la 

mateixa matèria. Així els alumnes sortiran dels seus grups de quatre membres 

habitual per posar en comú la informació recopliada.  

 
La metodologia de treball aplicada pretén que els alumnes aprenguin a 

desenvolupar tasques o activitats de manera cooperativa i grupal. Un dels 

principals motius per fer el projecte amb alumnes de segon d’ESO és que tant 

els professors com l’equip directiu tenen suficient informació sobre cada un dels 

alumnes. Aquesta informació és molt important per poder formar uns grups de 

treball tant heterogenis com sigui possible. Interessa que els grups tenguin 

experts en diferents àmbits i que a cada un dels membres li sigui assignada 

una tasca conforme les seves capacitats i possibilitats. 

 

Aquesta manera d’organitzar els grups permetrà que no hi hagi grups formats a 

partir de criteris que no siguin purament didàctics. S’ha de pensar, que la 

tendència natural dels alumnes és formar grups per amistat o per sexes, però 

en pocs casos els alumnes tenen la maduresa suficient per establir altres 

criteris d’agrupament. 
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La tasca del professor serà buscar l’equilibri dels diferents grups, garantint que 

no es formin grups bons o dolentsi evitar la concentració en un mateix grup de 

les persones excloses o d’alumnes disruptius. 

 

Bloc 2 (Fases 3,4 i 5): De l’anàlisi i la investigació al projecte 
El segon gran bloc del treball per projectes es durà a terma de la quarta a la 

vuitena setmana. Aquest està destinat a la fase d’investigació i 

desenvolupament del projecte.  

 

Al final d’aquesta etapa cada un dels grups de treball presentarà la seva 

proposta de projecte davant la resta dels alumnes. És aquí quan han de posar 

en pràctica la seva capacitat d’oratòria per descriure el seu projecte de la 

manera més convincent. 

 

Els alumnes de la classe votaran tots els projectes presentats per tal d’escollir 

la millor opció d’entre totes les presentades. Tot i així, la proposta guanyadora 

ha d’admetre certs canvis, si així ho creu oportú una àmplia majoria de la 

classe. Al final, el resultat que es porti a la pràctica haurà de ser representatiu 

de tota la classe, i així tots els alumnes se’l poden sentir seu. Uns dels 

aspectes més importants del treball per projectes és posar en pràctica de valors 

com el debat, l’argumentació, el vot, el cedir, etc. 

 

Cal destacar que en aquesta fase la tasca de guía del professor és de gran 

importància. És ell qui sap dels  recursos econòmics dels que disposa el centre 

per realitzar la intervenció i dels mitjans materials que es tenen a disposició. Els 

professors hauran demanat amb antelació les possibles ajudes econòmiques a 

la Consellería d’Educació, i en funció de la quantia rebuda es podran realitzar 

projectes més o menys ambiciosos. 

 

Bloc 3 (Fase 6): Execució de la proposta  
La tercera fase del projecte és aquella en que els alumnes abandonen l’aula 

per desenvolupar el projecte físicament. Per aquesta fase comptarem de nou 

amb professionals externs que donin suport als alumnes.  
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Es tracta de la fase més important del projecte ja que els alumnes finalment 

porten a terme la materialització de la proposta. Tot el treball teòric realitzat 

pels alumnes fins a dia d’avui  finalment es portarà a la pràctica, convertint 

l’aprenetatge en significatiu. 

 

Cal destacar que, per fer viable la part pràctica i d’execució del projecte, el 

treball prèvi ha de ser molt precís en quant a la documentació generada. Els 

alumnes hauran consensuat els plaços a seguir, les tasques de cada alumne o 

grup d’alumnes al llarg del procés constructiu o les necessitats materials i 

econòmiques del projecte.  

 

3.4 Proposta concreta d’activitat de millora per al mur: un cas pràctic 
Cada un dels professors dels departaments implicats en el projecte de millora 

del mur haurà de presentar un projecte o un proposta d’intervenció que cregui 

que s’adeqüa de la millor manera, tant al contingut curricular com a les 

possibilitats reals de poder-se executar. En conseqüència, cada un dels 

professors farà una presentació del projecte poposat, amb la finalitat que els 

alumnes desenvolupin el projecte relacionat amb la seva matèria.  

 

Posant-me en l’hipotètic cas que jo sigui professor titular de l’IES Josep Sureda 

i Blanes, i pugui participar del projecte de millora de la pantalla acústica, a 

continuació desenvoluparé un projecte escollit pels alumnes relacionat amb 

aquesta matèria.  

 

Per la meva formació acadèmica, i la possibilitat de poder impartir la matèria de 

tecnologia en el futur he cregut convenient dissenyar un projecte que fos viable 

constructivament, que els alumnes poguessin dsenvolupar amb les eines que 

tenen a la seva disposició i que finalment sigui econòmicament viable. 
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Imatge 5: Imatge d’un rocòdrom 

 

Fase 1: Presentació del projecte 

Aquesta fase es portarà a terme durant la primera setmana del projecte. És la 

fase en que els professors del projetce presenten la tasca i explicaran el 

funcionament del treball al llarg del trimestre. 

 

Durant aquesta setmana cada un dels quatre professors explicarà en que 

consisteix la seva proposta. Els professors hauran de fer la tasca de motivar els 

alumnes i captar l’interés per la seva matèria. En el millor dels casos, dins cada 

grup-classe sortiran projectes relacionats amb les quatre matèries. 

 

Centrant-me en la meva matèria, és a dir la tecnologia, el projecte que proposo 

realitzar als alumnes és un rocòdrom a la pantalla acústica. Es tracta d’una 

intervenció que pot ser justificada des de molts àmbits, entre els que destaco 

els següents: 

• Adequació als continguts de la matèria 

• Treballa gran part de les competències bàsiques del currículum 

• Fomenta habits socials i de salut 

• La fase de projecte requereix d’experts en la matèria 
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• Econòmicament és viable 

 

Fase 2: Continguts teòrics 

Durant les setmanes segona i tercera del projecte, el professor proporcionarà 

els coneixements necessàris perquè els alumnes puguin desenvolupar la 

proposta. Es pretén donar les eines curriculars bàsiques perquè els alumnes 

puguin començar a treballar en el projecte amb una base sòlida. 

 

Els continguts teòrics del currículum que els seran de més utilitat per 

desenvolupar la tasca són els següents: 

 

• Elaboració de projectes mitjançant l’ús de materials, eines i tècniques 

adequades, seguint les fases del projecte tecnològic.  

• Utilització d’eines informàtiques per elaborar documents tècnics.  

• Distribució de tasques i responsabilitats, cooperació i treball en equip.  

• Instruments de dibuix: de traçat i auxiliars. Ús del regle, l’escaire, el 

cartabó i el compàs. Suports, formats i normalització.  

• Esbossos i croquis com a eines de treball i de comunicació. Anàlisi 

d’objectes senzills mitjançant la descomposició en vistes. Introducció a la 

representació en perspectiva.  

 

Finalment, en la fase de continguts teòrics comptarem amb dos professionals 

dels món de l’escalada i els rocòdroms que transmetran els seus coneixements 

als alumnes. Comptar amb experts en la matèria és una forma d’apropoar els 

continguts acadèmics a la realitat i fer l’aprenentatge significatiu per l’alumne. 

En primer lloc impartirà una xerrada l’arquitecte tècnic Gerardo García Sala, 

autor de vàris projectes de rocòdrom. Els seus coneixements i experiència han 

de servir perquè l’alumnat pugui veure les necessitats i els principals problemes 

tècnics a l’hora de construir el recòdrom. 

 

La segona persona que impartirà una xerrad és na Neus Colom, escaladora 

professional. Ella explicarà quins són els requeriments perquè un rocodrom 

sigui escalable i quines són les pautes per un bon disseny. 
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Fase 3: Recerca i investigació 

Les setmanes quarta i cinquena  es destinaran a les tasques d’investigació i 

aportació d’informació sobre el tema. El professor haurà investigat prèviament 

aquells temes relacionats amb els rocòdroms que puguin ser útils per als 

alumnes. Tot i així, seran els grups de treball que hauran d’arribar a trobar 

aquella informació que creguin imprescindible per realitzar el projecte. Com he 

comentat, una de les claus del treball per projectes és l’elaboració i localització 

d’informació per part dels alumnes. 

 

En aquesta fase serà imprescindible que els alumnes elaborin un quadern 

d’aprenentatge recollint tota la informació que han recollit. A més de ser una 

forma d’organització de la tasca, cal tenir present que el quadern d’aprenetatge 

és un ítem que el professor avaluarà. 

 

La fase de recerca i investigació també contempla la possibilitat de contactar 

amb professionals o experts que els alumnes creguin oportú. Les noves 

tecnologies, sobretot les eines de cerca d’internet seran imprescindibles en 

aquesta fase del projecte. 

 

Fase 4: Desenvolupament d’una proposta  
Les setmanes sisena i setena es dedicaran a realitzar la proposta de recòdrom. 

Seran vuit sessions en que els alumnes hauran de generar la documentació 

necessària per explicar la seva proposta. S’hauran de fer servir les eines de 

dibuix i representació apresos durant la primera fase del projecte, així com tos 

els mitjans que els alumnes creguin convenients per explicar a la resta de 

la’umnat la seva proposta. Els continguts mínims que han d’aportar els alumnes 

són: 

• Dibuixos a escala per explicar la proposta 

• Croquis o vistes a ma alçada que puguin servir per descriure el projecte 

• Explicació amb llenguatge propi de la matèria 

• Estimació d’un cost de la intervenció 

• Organització i pautes per la fase d’execució de la proposta 
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Fase 5: Proposta final  

La setmana vuitena del projecte servirà per escollir el millor projecte que haurà 

de ser realitzat per tota la classe. El projecte guanyador es podrà millorar en 

funció de critèri del grup-classe. Com he esmentat, una de les competències 

que es busca assolir és la capacitat d’argumentar i accepar la crítica com un 

element de millora de la tasca. 

 
3.3 Competències bàsiques que treballa el projecte 
Sense voler ser massa ambiciós, el projecte d’intervenció a la pantalla acústica 

de l’IES Josep Sureda i Blanes treballa totes les competències bàsiques. Al 

tractar-se d’un projecte molt obert, que implica moltes fases diferents i alterna 

diverses formes de treball, es tracta d’un projecte que posa les competències 

bàsiques en primer pla. 

 

A continuació es detalla com i quan es fan especialment presents cada una de 

les competències bàsiques: 

 

Comunicació lingüística 

Escoltar, parlar, adquirir vocabulari tècnic o cercar informacions concretes són 

elements constants al llarg de tot el procés. Tant en la fase d’impartició de 

continguts pels professors, com en les explicacions dels professionals com en 

la pròpia recerca i elaboració del projecte l’alumne enriquirirà el seu vovabulari. 

 

Competència matemàtica 

Al llarg del treball per projectes els alumnes interpretaran dades i informacions 

matemàtiques, hauran d’aplicar estratègies de resolució de problemes, 

empraran els diferents tipus d’elements matemàtics i hauran de raonar 

matemàticament sobre els problemes que vagin trobant al llarg del procés de 

projecte. Aixímateix es veuran forçats a aplicar el pensament deductiu. 

 
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
El caràcter pràctic del projecte farà que probablement sigui la competència més 

treballada. La cura del medi ambient, l’anàlisi de fenòmens físics o emprar de 
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forma responsable els recursos per desenvolupar el projecte són alguns dels 

aspectes que comportaran que els alumnes adquireixin hàbits i mètodes 

d’interacció amb el seu entorn. 
 

Tractament de la informació i competència digital 
Els alumnes disposaran de diferents eines tecnològiques per cercar, obtenir,  

processar i comunicar tota la informació que necessitin sobre aspectes 

relacionats amb la pantalla acústica del centre. Hauran de traslladar aquestes 

dades a la pràctica del treball i. a més a més, hauran de guardar tota la 

informació que obtenguin per tal de fer la carpeta d’aprenentatge on reculliran 

totes les dades relatives al projecte. Tot i ser una generació d’alumnes nol 

familiaritzada amb les noves tecnologies, hauran d’aprendre a fer servir 

programes específics que no són del seu ús habitual. 

 

Competència social i ciutadana  

Els alumnes cooperaran i conviuran entre ells per portar endavant el projecte. A 

més hauran de resoldre possibles conflictes de manera dialogada i en busca 

del concens, és a dir, hauran de reforçar les habilitats socials per tal de resoldre 

els conflictes de forma constructiva.  

 

Competència cultural i artística 

El fet creatiu del projecte implica que els alumnes valorin la llibertat d’expressió. 

En aquest centre són evidents el fet de la diversitat cultural i el diàleg 

intercultural, amb els diferents interpretacions culturals o artistiques que això 

pot suposar. Els mateixos alumnes elaboraran croquis i dibuixos de la pantalla 

acústica, treballaran conceptes com la imaginació i la creativitat per a 

expressar-se. 

 

Competècia d’aprendre a aprendre 

Hauran de ser conscients de les seves capacitats intel·lectuals, emocionals i 

físiques.Al llarg del procés els alumnes es plantejaran preguntes i 

transformaran la informació adquirida en coneixement. Degut a la durada del 

projeecte s’hauran de plantejar objectius a curt, mitjà o llarg termini. 

 



37 
 

Competència d’autonomia i iniciativa personal 
Ser capaços d’afrontar problemes, aprendran dels errors i avaluar el propi 

aprenentatge formaran part de tot el procés. La presa de decisions amb criteri 

propi i valorar les idees dels altres potenciarà aquesta competència. 

  

3.4 Avaluació del projecte 
Els professors avaluaran l’activitat al final del trimestre, un cop fetes les 

presentacions i realitzats els projectes. Com que es tracta d’una activitat que 

complementa les assignatures implicades, el pes de l’activitat dins el còmput 

total de cada assignatura serà d’un 20% de la qualificació final. 

 

El procés de treball per projectes té unes particularitats que fan que els criterris 

d’avaluació siguin més oberts i subjectius que l’estricta valoració dels 

continguts apresos o treballats. Els ítems que es valoren al llarg del treball per 

projectes seran: 

• Actitud (participació, implicació, treball en equip etc)  

• Quadern d’aprenentatge (recopilació d’informació) 

• Capacitat d’elaboració i justificació del projecte 

• Organització i treball per construir el projecte 

 

Cada professor tendrà la potestat de valorar els continguts curriculars que 

s’han treballat al llarg del curs. D’aquesta manera el propi docent podrà veuree 

si l’alumne ha après a emprar els estris de dibuix de manera correcta, o si és 

capaç de grafiar la proposta seguint els continguts teòrics impartits. 

 

L’activitat serà avaluada unicament pel professor per mitjà d’una rúbrica 

(heteroavaluació) que inclourà els elemens esmentats. Cada professor la podrà 

ampliar si així ho creu convenient. Cal tenir en compte que, malgrat l’intent 

d’adequar l’activitat al currículum, potser no s’acabin impartint tots els 

continguts prevists, i que aquests s’hagin d’impartir fora del treball per 

projectes. 
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4.Conclusions   
Com s’ha analitzat al treball, a dia d’avui els sistema educatiu presenta moltes 

mancances o trets a millorar per tal d’aconseguir un millor clima als centres 

docents i uns millors resultats acadèmics globals. D’aquesta manera podem 

destacar com la desmotivació, la falta d’hàbits d’estudi o sistemes 

d’ensenyança-aprenetatge obsolets són factors claus que han contribuït a 

generar aquesta situació. 

 

És per això que a día d’avui interessa incidir sobre l’aprenentatge dels alumnes 

per canviar dinàmiques negatives o models obsolets. Caldrà doncs buscar un 

canvi de paradigma que estigui encaminat a introduir millores a mols nivells. 

Això vol dir, fer partíceps als alumnes del seu entorn, implantar un 

ensenyament-aprenentatge on l’alumne vegi la utilitat en allò que aprén, buscar 

eines i noves maneres d’arribar a la informació i als continguts que els alumnes 

han d’aprendre. Els alumnes han de busca, investigar, analitzar per generar-se 

els seus continguts. 

 

Caldrà donar especial importància a les competències bàsiques per formar 

ciutadans capaços d’afrontar multitud de situacions, reptes o problemes. No 

forçar a memoritzar els problemes o la informació, sino saber perquè la 

necessiten ajudarà als futurs adults a afrontar els reptes i problemes de la vida 

diària des d’un altre punt de vista. L’alumne ha de saber on anar a buscar les 

respostes als problemes i saber diferenciar allò realment  important d’allò 

superficial. 

 

Hem de formar ciutadans que saben buscar estratègies comunes per arribar a 

realitzar projectes que millorin l’entorn o la societat, que siguin capaços de 

treballar en la incertesa, la crítica o en la no consecució dels seus objectius. 

Per altra part treballar millorat la convivència escolar mitjançant el respecte per 

les normes de convivència del centre.  
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ANNEX I 
Adaptació del projecte al currículum acadèmic  
 
El currículum  
El projecte s’ha dissenyat respectant el currículum establert i garantint que els 

professors puguin impartir tota la matèria programada per aquesta etapa 

curricular. 

 

A continuació s’analitzen els aspectes curriculars que es treballaran al treball 

per projectes. Tot i ser un recull molt àmpli, cada professor podrà decidir quins 

d’aquests continguts treballarà de forma tradicional i quins al curs de projectes. 

 

Matemàtiques 
Objectius 
 

De la totalitat d’objectius que es preten assolir amb l’aprenetatge de les 

matemàtiques, el treball per projecte fa especial èmfasis en els quatre que es 

descriuen a continuació 

M.O1 
 

En primer lloc, es fa especialment patent el segon objectiu establert al currículum, 

que consisteix en aplicar amb facilitat i adequadament les eines matemàtiques 

adquirides a situacions de la vida diària. El treball que hauran de desenvolupar els 

alumnes és un exercici de resolució i aplicació de coneixements adquirits per 

modificar l’entorn construit. Per poder donar solucions fiables i plantejar hipòtesis 

realistes de transformació serà clau saber aplicar models apresos. 

M.O2 
 

En segon lloc es busca reconèixer i plantejar situacions susceptibles de ser 

formulades en termes matemàtics, elaborar i utilitzar diferents estratègies per 

abordar-les i analitzar-ne els resultats utilitzant els recursos més apropiats o 

detectar els aspectes de la realitat que siguin quantificables i que permetin 

interpretar-la millor.  

M.O3 
 

El següent objectiu que es pretén assolir amb l’assignatura de matemàtiques dins 

al projecte és la d’utilitzar tècniques de recollida d’informació i procediments de 

mesura i realitzar l’anàlisi de les dades mitjançant l’ús de diferents classes de 

nombres i la selecció dels càlculs apropiats a cada situació. 

M.O4 

 

Identificar les formes planes o espacials que es presenten en la vida diària i 

analitzar les propietats i les relacions geomètriques que hi ha entre elles; adquirir 

una sensibilitat progressiva davant la bellesa que generen, al mateix temps que 

estimulen la creativitat i la imaginació. 

 

 



Continguts o coneixements previs 
Els continguts previs adquirits pels alumnes són d’especial importància per 

poder desenvolupar el projecte objecte d’aquest treball. D’aquesta manera, els 

alumnes ja tenen coneixements adquirits al primer curs d’ESO que s’hauran 

aplicar al llarg del treball. 

 
M.CP01  
Geometria  
 

Per la seva vessant pràctica i de diseeny, els coneixements previs de geometria 

són esencials per poder grafiar i represntar els projectes. De tots els conceptes 

aprseos al curs anterior, a continuació s’especifiquen aquells que hauran de fer 

servir de manera més immediata:  

1. Triangles rectangles. El teorema de Pitàgores. Justificació geomètrica i 

aplicacions.  

2. Teorema de Tales. Divisió d’un segment en parts proporcionals.  

3. Figures amb la mateixa forma i diferent mida: semblança. 

Proporcionalitat de segments. Identificació de relacions de semblança.  

4. Volums de cossos geomètrics. Resolució de problemes que impliquin 

l’estimació i el càlcul de longituds, superfícies i volums.  

M.CP02  
Estadística 
i  
probabilitat 
 

Tot i no entrar a desenvolupar estadístiques ni problemes de probabilitat 

complexes, serà de gran utilitat recuperar els coneixements previs per en la 

utilització del fulls de càlcul per organitzar les dades, realitzar els càlculs i 

generar els gràfics més adequats.  

 

Continguts o coneixements que es treballaran 
Els nous continguts que es treballen durant la fase de projecte, i que estan 

determinats pel currículum acadèmic són els següents: 

 
M.C1 

 

El bloc primer de continguts comuns de la matèria es treballarà gairebé en la seva 

totalitat. D’aquesta manera, la utilització d’estratègies i tècniques en la resolució de 

problemes, com ara l’anàlisi de l’enunciat, l’assaig i l’error o la divisió del problema en 

parts, i comprovació de la solució obtinguda o la  descripció verbal de procediments de 

resolució de problemes utilitzant termes adequats són eixos cabdals en la fase del 

projecte enunciat. 

M.C2 

 

Per altra part, es farà imprescindible la interpretació de missatges que contenguin 

informacions de caràcter quantitatiu o sobre elements o relacions espacials, la 

confiança en les pròpies capacitats per afrontar problemes, comprendre les relacions 

matemàtiques i prendre decisions a partir d’aquestes.  

Finalment, un dels continguts més relacionat amb el caràcter de l’alumne que es 



potenciarà és la perseverança i la flexibilitat en la recerca de solucions als problemes i 

en la millora de les trobades. 

M.C3 

 

La resolució de problemes que involucrin les operacions elementals amb fraccions, 

decimals i nombres enters és un dels aspectes que determina el bloc dos, dedicat als 

nombres i que també forma part dels continguts a treballar en la fase de projectes. Els 

models que planteja el projecte faran que l’alumne hagi de treballar la identificació i 

utilització en situacions de la vida quotidiana de magnituds inversament proporcionals. 

Per altra part, la resolució de problemes relacionats amb la vida quotidiana en els quals 

intervingui la proporcionalitat directa o inversa és un dels pilars del treball per projectes 

M.C4 

 

El treball d’investigació i la elaboració d’una proposta de projecte farà que els alumnes 

hagin d’adquirir conceptes bàsics de l’àlgebra, del bloc tres de continguts. Així, la 

utilització del llenguatge algebraic per generalitzar propietats i expressar relacions serà 

també un dels continguts del trball per projectes. 

M.C5 

 

La transformació d’equacions en altres equivalents o la resolució d’equacions de primer 

grau serà un dels conceptes que el professor haurà d’explicar perquè els alumnes 

puguin fer operacions senzilles per desenvolupar el projecte. La utilització d’aquestes 

eqüacions, per tant, servirà per a la resolució de problemes i per poder Interpretar les 

solucions.  

M.C6 

 
Com s’ha puntualitzat al parlar dels continguts previs, al trobar-se davant un projecte de 

caire físic, la part més important que es treballarà dels continguts curriculars de les 

matemàtiques és la que ve directament relacionada amb la geometria del bloc quatre.  

 

Seran coneixements importants l’ampliació i reducció de figures: raó de semblança i 

escales. Raó entre les superfícies de figures semblants, utilització del teorema de Tales 

i de Pitàgores per obtenir mesures i comprovar les relacions entre figures són les eines 

de treball principal per dissenyar el projecte.  

 

D’aquesta manera els elements bàsics de la geometria de l’espai com són els punts, les 

rectes i els plans són les figures escencials que aprendran a fer servir juntament amb 

els coneixements de volums de cossos geomètrics. La resolució de problemes que 

impliquin l’estimació i el càlcul de longituds, superfícies i volums és la clau del projecte. 

M.C7 

 
Del cinquè bloc, dedicat a les funcions i els gràfics, podem destacar els dos punts 

següents, que es treballaran de forma transversal durant el decurs del projecte: 

1. La construcció de taules i gràfics a partir de l’observació i experimentació dels 

casos pràctics del projecte del mur  

2. Interpretació i lectura de gràfics com a relació entre dues magnituds de 

fenòmens naturals i el món de la informació.  

 

 
 



Tecnologia 
Objectius 
Els objectius que marca el currículum per l’aprenetatge de tecnologia amb tota 

probabilitat són els que tenen una relació més directa amb el treball per 

projectes. Els sis objectius que trobem al llistat següent són facilment aplicables 

al treball del projecte. 
T.O1 Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics treballant de forma ordenada 

i metòdica per estudiar el problema; recopilar i seleccionar informació procedent de 
diferents fonts; elaborar la documentació pertinent; concebre, dissenyar, planificar i 
construir objectes o sistemes que resolguin el problema estudiat, i avaluar-ne la 
idoneïtat des de diferents punts de vista.  

T.O2 Disposar de destreses tècniques i coneixements suficients per analitzar, dissenyar, 
elaborar i manipular materials, objectes i sistemes tecnològics de forma segura.  

T.O3 Analitzar els objectes i sistemes tècnics senzills per comprendre el funcionament; 
conèixer-ne els elements i les funcions que realitzen; aprendre la millor forma d’usar-los 
i controlar-los; entendre les condicions fonamentals que han intervengut en el seu 
disseny i la seva construcció, i valorar les repercussions que ha generat la seva 
existència.  
Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar-ne la viabilitat i 
abast utilitzant els mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari 
adequats.  

T.O4 Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar-ne la viabilitat i 
abast utilitzant els mitjans tecnològics, els recursos gràfics, la simbologia i el vocabulari 
adequats.  

T.O5 Adoptar actituds favorables en la resolució de problemes tècnics, desenvolupant interès 
i curiositat cap a l’activitat tecnològica, i analitzar i valorar críticament la investigació i el 
desenvolupament tecnològic i la influència que tenen en la societat, el medi ambient, la 
salut i el benestar personal i col·lectiu.  

T.O6 Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en el treball en equip, en la recerca de 
solucions, en la presa de decisions i en l’execució de les tasques encomanades amb 
actitud de respecte, cooperació, tolerància, igualtat i solidaritat.  

 
Continguts o coneixements que es treballaran 
La tecnologia s’imparteix per primer cop al segon curs de la ESO, per tant no hi 

ha coneixements prèvis que els alumnes puguin recuperar d’anys anteriors. Tot 

i així, per la seva vessant pràctica, gran quantitat de continguts que els 

alumnes veuran per primera vegada seran aplicables al treball per projectes. 

 
T.C1 
 

Podem afirmar que el primer bloc dedicat al procés de resolució de problemes 

tecnològics segurament marca el full de ruta del projecte de millora de la pantalla 

acústica que busca aquest treball. Ens trobem davant els passos a seguir per 

desenvolupar la tasca de manera coherent i garantint l’èxit d’aquest. 

1. Fases del projecte tecnològic: identificació del problema o necessitat, exploració 

i investigació de l’entorn, recerca d’informació, disseny, planificació i 

organització de tasques, estudi econòmic, construcció i avaluació de la solució.  

2. Elaboració de projectes mitjançant l’ús de materials, eines i tècniques 



adequades, seguint les fases del projecte tecnològic.  

3. Utilització d’eines informàtiques per elaborar documents tècnics.  

4. Distribució de tasques i responsabilitats, cooperació i treball en equip.  

5. Fases del projecte tecnològic: identificació del problema o necessitat, exploració 

i investigació de l’entorn, recerca d’informació, disseny, planificació i 

organització de tasques, estudi econòmic, construcció i avaluació de la solució.  

6. Elaboració de projectes mitjançant l’ús de materials, eines i tècniques 

adequades, seguint les fases del projecte tecnològic.  

7. Utilització d’eines informàtiques per elaborar documents tècnics.  

8. Distribució de tasques i responsabilitats, cooperació i treball en equip.  

 

T.C2 Les tècniques d’expressió i comunicació del segon bloc de continguts establerts pel 

currículum es treballaran aquells que tenen una relació més directa amb la 

representació gràfica del projecte. Són les eines bàsiques que necessitaran els alumnes 

per poder representar i explicar els seus projectes: 

 

1. Instruments de dibuix: de traçat i auxiliars. Ús del regle, l’escaire, el cartabó i el 

compàs. Suports, formats i normalització.  

2. Esbossos i croquis com a eines de treball i de comunicació. Anàlisi d’objectes 

senzills mitjançant la descomposició en vistes. Introducció a la representació en 

perspectiva.  

 
Ciències de la natura 
Objectius 
Amb el treball per projectes es fa incidència sobre una gran part dels objectius 

que marca el curriculum de les ciències de la natura. Els objectius que es 

busca assolir són els pròpis del fer científic, és a dir, aquells que tenen la 

voluntat d’explicar, argumentar o dissenyar canvis o processos. 

 
CN.O1 
 

Utilitzar els conceptes, principis, lleis i teories fonamentals de la ciència, així com les 

estratègies pròpies del treball científic, per comprendre els principals fenòmens 

naturals, els fets rellevants de la vida quotidiana i les repercussions del 

desenvolupament tecnocientífic.  

 

CN.O2 
 

Aplicar, en la resolució de problemes, estratègies pròpies de la metodologia científica, 

com ara la identificació de problemes, la formulació d’hipòtesis fonamentades i 

deduccions lògiques, els dissenys experimentals, l’anàlisi de resultats, la consideració 

d’aplicacions i repercussions de l’estudi realitzat, i la recerca de coherència global.  



 

CN.O3 
 

Obtenir informació sobre temes científics utilitzant diversos mitjans i fonts a la vegada 

que comprendre la importància d’utilitzar els coneixements provinents de les ciències 

de la naturalesa per satisfer les necessitats humanes i per prendre decisions en 

relació amb els problemes locals i globals que ens afecten.  

 

 

Continguts o coneixements previs 
Al primer curs de la ESO els alumnes han treballat una sèrie de continguts que 

hauran d’aplicar durant la fase del treball per projectes que es planteja. Dels 

continguts apresos en etapes anteriors, a continuació s’anuncien aquells 

continguts, conceptes o metodologies que l’alumne haurà de revisar i aplicar 

durant el curs actual. 

 
CN.CP1 
 

En primer lloc, caldrà que es familiaritzin de nou amb les característiques bàsiques 

del treball científic. El  plantejament de problemes, la formulació d’hipòtesis, la 

descripció d’objectes i fenòmens, la realització d’experiments i petites investigacions, 

per comprendre millor els fenòmens naturals i resoldre els problemes que el seu 

estudi planteja són procediments clau per garantir resultats satisfactoris en el 

projecte plantejat. 

 

CN.CP2 
 

Com s’ha treballat al curs anterior, l’alumne haurà de ser capaç de reconèixer la 

importància del treball en equip i el respecte a les aportacions dels altres en la labor 

científica i tècnica. El debat i la posta en comú d’obsevacions són la clau del procés 

d’investigació. Aquest punt inclou també les actituds i els comportaments 

característiques que té qualsevol treball o projecte científic: raonament de les 

solucions, rigor, precisió, creativitat, curiositat i obertura a noves idees.  

 

 

Continguts o coneixements que es treballaran 
Durant l’etapa de projecte es treballaran de manera transversal gran quantitat 

de continguts que venen marcats pel propi currículum de les ciències de la 

natura. Es tracta de que l’alumne adquireixi els continguts establerts, però 

apropant-se d’una manera més directa a l’investigació i el treball grupal, i poder 

prescindir així de l’abús de la classe magistral. 

 

 



CN.C1 
 

En primer lloc, analitzant els continguts comuns, es treballarà de manera extensa la 

realització d’investigacions senzilles per tal de familiaritzar-se amb el treball científic. 

El plantejament de problemes, la discussió de l’interès d’aquests, la formulació 

d’hipòtesis o els dissenys experimentals serviran  per comprendre millor els fenòmens 

naturals i resoldre els problemes que planteja el seu estudi. 

CN.C2 
 

Com s’ha destacat en l’estudi de les competències bàsiques que assolirà l’alumne, 

aquest haurà de ser capaç de reconèixer la importància del treball en equip i el 

respecte a les aportacions dels altres en la labor científica i tècnica. Aquest punt, a 

més a més inclou l’adquisició de les actituds característiques del treball científic com 

són el raonament de les solucions, el rigor, la precisió, la creativitat, la curiositat i 

l’estar obert a noves idees.  

CN.C3 
 

Entrant a analitzar el contíngut específic de cada un dels blocs de continguts, el treball 

per projectes busca incloure la major quantitat de continguts establerts pel currículum. 

D’aquesta manera, del bloc primer dedicat a la matèria i l’energia s’analitzaran els 

problemes associats a l’obtenció, transport i utilització de l’energia, inclouent 

conceptes com la presa de consciència de la importància de l’estalvi energètic. 

L’alumne podrà aplicar aquests conceptes de manera directa al’elaboració de la seva 

proposta d’intervenció al mur. Il·luminar o dotar de serveis bàsics algun punt del mur 

podria ser una possibilitat d’intervenir sobre el mur. 

CN.C4 
 

En següent lloc es donarà especial interés als continguts del bloc tercer, dedicats a la 

llum i el so. Es tracta dels dos problemes principals als que ha de fer front l’alumne per 

poder millorar les prestacions al mur objecte del projecte. A dia d’avui, el problema 

principal que té l’institut degut a la seva situació, és l’impacte de soroll i llum 

provinents de la via de cintura. 

 

S’estudiara el concepte de propagació rectilínia de la llum en totes les direccions, el 

reconeixement de situacions i la realització d’experiències senzilles per posar-les de 

manifest. Finalment, per completar el temari, es dedicarà una sessió a anunciar el 

tema d’ombres i eclipsis.  

 

El so i l’audició, així com la propagació i reflexió del so, juntament amb la valoració del 

problema de la contaminació acústica i lumínica són coneixements que l’alumne haurà 

d’aplicar al moment de disseny de la seva proposta. 

CN.C5 
 

Finalment es treballaran continguts directament relacionats amb el medi ambient 

anunciats al bloc sisè del currículum. Aquest punt inclou també la realització 

d’investigacions senzilles sobre algun ecosistema de l’entorn.  

 

Per poder realitzar un projecte de manera coherent i respectuosa, s’analitzarà 

l’impacte de l’espècie humana sobre els ecosistemes. Es reflexionarà sobre la 

necessitat de tenir cura del medi ambient i adoptar conductes solidàries i 



respectuoses.  

 

S’incidirà de manera especial en la protecció i conservació del medi ambient de les 

Illes Balears. Es tracta de que els alumnes vegin la necessitat i les possibilitat de 

conservar i protegir l’entorn més proper. 

 

Ciències socials, geografia i història 
Objectius 

 
CS.O1 
 

Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics que 

caracteritzen el medi físic, les interaccions que es donen entre aquests i les que els 

grups humans estableixen en la utilització de l'espai i dels seus recursos, valorant les 

conseqüències de tipus econòmic, social, polític i mediambiental  

 

CS.O2 
 

Seleccionar informació amb els mètodes i les tècniques propis de la geografia i de la 

història, per explicar les causes i conseqüències dels problemes i per comprendre el 

passat històric i l�espai geogràfic.  

 

CS.O3 
 

Realitzar tasques en grup i participar en debats amb una actitud constructiva, crítica i 

tolerant, fonamentant adequadament les opinions i valorant el diàleg com una via 

necessària per a la solució dels problemes humans i socials  

 

 

Continguts o coneixements previs 
Dels coneixements adquirits al primer curs de la ESO els alumnes hauran de 

recuperar els següents: 

 
CS.CP1 
 

Dels coneixements comuns podem destacar-ne de manera transversal els dos 

següents: 

 
1. Obtenció d'informació mitjançant fonts diverses, classificació del tipus 

d'informació que proporcionen i elaboració escrita de la informació 

obtinguda. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a 

l'estudi de la història, tant en la recerca d’informació com en la comunicació 

de resultats.  

2. Valoració de l'herència cultural i del patrimoni artístic com a riquesa que s'ha 

de preservar i col·laborar en la seva conservació.  

CS.CP2 L’altre bloc de coneixements previs a recuperar de l’assignatura de les ciències 



 socilasl es aquell dedicat a la terra i els medis naturals estudiat al bloc 1 del primer 

curs. Els tres punts que els alumnes hauran de recuperar del currículum són: 

1. Caracterització dels principals medis naturals, identificació dels components 

bàsics del relleu, els climes, les aigües i la vegetació i comprensió de les 

interaccions que mantenen.  

2. El clima: elements, factors, característiques i distribució. Aigües i formacions 

vegetals.  

3. Els grups humans i la utilització del medi: anàlisi de les seves interaccions. 

Riscs naturals, degradació i polítiques correctores. Presa de consciència de 

les possibilitats que el medi ofereix i disposició favorable per contribuir al 

manteniment de la biodiversitat i a un desenvolupament sostenible.  

 

Continguts o coneixements que es treballaran 
CS.C1 Els continguts comuns que es treballaran seran en primer lloc el reconeixement 

d'elements bàsics que caracteritzen els estils artístics i lectura i/o interpretació d'obres 

significatives considerant-ne el context. Valoració de l'herència cultural i del patrimoni 

artístic com a riquesa que s'ha de preservar i col·laborar en la seva conservació.  

 

Per altra part es posarà especial atenció en la recerca i l’anàlisi de la relació entre 

aspectes de les creacions artístiques i el temps actual.  

CS.C1 Els continguts específics que es pretén assolir, són aquells que tenen especial realció 

entre les persones i el seu entorn. Aquests es troben en el primer bloc de continguts, i 

fan especial referència a temes relacionats amb la població i la societat. 

 

1. El primer aspecte a analitzar és el poblament., fent distinció entre el 

poblament rural i el poblament urbà. L'espai urbà i la urbanització del territori 

són dos conceptes que es treballaran, ja que serà la manera d’enfocar la 

idoneïatat de situar uns o altres equipaments o infraestructures en un lloc 

determinat. Les funcions, l’estructura i la jerarquia urbana, així com els models 

d’estructura urbana, la forma de vida i els problemes que es fan patents a les 

urbes.  

2. L’estructura i la diversitat de societats en l’entorn urbà formen una part dels 

problemes socials que l’alumne haurà de treballar. Així, les desigualtats, els 

processos de canvi i els conflictes són els punts clau a analitzar e aquest bloc 

de continguts. Temes com la caracterització de la societat, la Immigració i la 

integració o  la diversitat cultural dels grups humans seran motiu d’estudi 

3. Les ciutats espanyoles: evolució i transformacions espacials. El sistema urbà i 

les transformacions territorials a les Illes Balears.  

 

 



 



ANNEX II:  
Competències Bàsiques per matèries implicades al treball 
 
Matemàtiques 
Escollir les matemàtiques com una de les assignatures vertebradores del 

projecte respon a la voluntat d’aproximar el conèixement científic d’aquesta 

assignatura amb la resolució de problemes reals. És per tant, una manera 

d’aproximar els continguts abstractes a situacions reals de la vida de l’alumne. 

 

Els continguts adquirits al curs de matemàtiques s’apliquen de manera 

transversal a la resolució de problemes que en són el centre de l’activitat 

matemàtica en general. Des d’un punt de vista formatiu, la resolució de 

problemes és capaç d’activar les capacitats bàsiques de l’individu: llegir 

comprensivament, reflexionar, establir un pla de treball, revisar-lo, adaptar-lo, 

generar hipòtesis, verificar l’àmbit de validesa de la solució, etc 

 

Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques 
Degut a l’aplicació de la matèria a problemes globals que trascendeixen els 

límits de la pròpia assignatura, la llei que marca el currículum descriu l’àmpli 

ventall de competències bàsiques que s’assoleixen amb l’aprenentatge 

d’aquesta. Un dels objectius principals del treball per projectes, és l’aplicació de 

continguts acadèmics a la resolució de problemes reals. A continuació 

s’anuncien les competències bàsiques que es treballen de manera més 

significativa durant l’activitat al mur de l’IES Josep Sureda i Blanes. 

 

En primer lloc, el procés de resolució de problemes contribueixen especialment 

a fomentar l’autonomia i iniciativa personal. Planificar estratègies i assumir 

reptes contribuiran a conviure amb la incertesa, controlant alhora els processos 

de presa de decisions. 

 
La segona competència que es treballa durant el procés de disseny i execució 

de les millores a la pantalla acústica és el coneixement i la interacció amb el 

món físic. Ës aquí on es treballen conceptes tals com la discriminació de 



formes, relacions i estructures geomètriques, especialment amb el 

desenvolupament de la visió espacial i la capacitat per transferir formes i 

representacions entre el pla i l’espai.  

 
En tercer lloc, la transformació de l’entorn existent que es busca a través 

d’aquest treball, té relació directa amb la competència cultural i artística. Altres 

habilitats que l’assignatura de matemàtiques també treballa són, per exemple, 

cultivar sensibiliat i creativitat, el pensament divergent, l’autonomia i 

l’apassionament estètic. 

 

Tecnologia 
De les quatre assignatures implicades en el treball de projecte de millora de la 

pantalla acústica de l’IES Josep Sureda i Blanes, la tecnologia és l’assignatura 

que li aportarà els coneixements i les eines pel disseny i la materialització dels 

seus projectes. 

 

Com indica la propia llei que marca el currículum la tecnologia tracta de 

resoldre necessitats i problemes individuals i col·lectius i empra els recursos de 

la societat en la qual està immersa. Aquesta matèria tracta de fomentar 

l’aprenentatge de coneixements i el desenvolupament de destreses que 

permetin tant la comprensió dels objectes tècnics com la seva utilització. 

 

Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques 
En primer lloc, la matèria de tecnologia contribueix a adquirir la competència en 

el coneixement i la interacció amb el medi físic mitjançant el coneixement i la 

comprensió d’objectes, processos i sistemes tecnològics que formen part 

essencial del medi físic. L’anàlisi d’objectes, clau de l’activitat tecnològica, 

contribueix directament a abordar el coneixement del medi. El resultat de 

l’activitat tecnològica que pretén satisfer necessitats humanes implica 

interactuar amb el medi. 

 
En segon lloc es fa patent la contribució d’aquesta matèria a l’autonomia i 

iniciativa personal que es centra en el treball de les capacitats per emprendre 

aquelles accions necessàries per poder proposar-se objectius, analitzar 



possibilitats i limitacions, calcular riscos, planificar i portar les idees a la pràctica 

per transformar-les en activitat, per després avaluar i extreure alternatives de 

millora. Totes aquestes fases protagonitzen el procés de resolució de 

problemes tecnològics mitjançant el mètode de projectes. A més, aquesta 

matèria contribueix a una actitud positiva envers el canvi i la innovació i 

fomenta altres actituds personals de creativitat i perseverança. 

 

En tercer lloc, es pot afirmar que aquesta matèria contribueix a la competència 

per aprendre a aprendre. En l’execució de projectes es coneixen les 

potencialitats i carències pròpies, s’aborden estratègies d’observació, 

d’organització d’activitats i temps i s’efectua un registre sistemàtic de fets i 

relacions. 

 

Ciències de la natura 
L’objectiu d’incloure les ciències de la natura dins les assignatures 

vertebradores del projecte és apropar procediments propis del que fer científic, 

com ara la identificació de problemes, la formulació d’hipòtesis, el disseny 

d’experiments, l’observació que han permès la construcció del coneixement 

científic i la millora de les condicions de vida de la humanitat.  

 

Els coneixement científic que aporta aquesta ssignatura serà fonamental per 

l’alumne, ja que el projecte que haurà de realitzar, en primer lloc haurà d’estar 

argumentat i justificat amb una base cintífica. Es tracta de que l’alumne tengui 

la capacitat d’exposició del treball basat en arguments contrastats. 

 

Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques 
La capacitat per conèixer i interactuar amb el món físic és considerada una de 

les competències bàsiques principals que adquirirà l’alumne amb l’assigantura 

de les ciències de la natura. El treball per projectes que, com a finalitat última, 

busca la transformació física d’una part de l’entorn de l’IES Josep Sureda i 

Blanes és la materialització d’aquesta capacitat de coneixement i transformació 

de l’entorn físic.  
 



L’alumne s’haurà de familiaritzar amb les diverses etapes del treball científic. 

En primer lloc haurà d’aprendre a participar en la discussió sobre problemes 

que puguin ser d’interès social relacionats amb la ciència i la tecnologia. 

Aixímateix haurà d’adquirir la capacitat d’elaboració d’estratègies per obtenir 

conclusions, ser capaç de dur a terme la planificació i la implementació de 

dissenys experimentals. L’anàlisi i la comunicació dels resultats mitjançant l’ús 

de la terminologia científica adient per a cada cas esdevendrà el punt final 

d’aquestes etapes de familiarització de les etapes del treball científic. 

 
La tercera competència bàsica que està íntimament associada als 

aprenentatges de les ciències de la naturalesa és la competència matemàtica. 

Tot i treballar i reforçar aquesta competència de manera més directa a 

l’assignatura pròpia de matemàtiques, els coneixements adquirits seran 

d’aplicació directa a gairebé qualsevol assignatura del món científic. 

 

En quart lloc, el treball per projectes que es realitzarà al centre té la finalitat de 

treballar tant les competència social i ciutadana com les competència cultural i 

artística. El desenvolupament científic i les seves aplicacions en molts casos 

s’acompanyen d’estratègies basades en l’observació, la intuïció, la imaginació o 

la creativitat per posar alguns exemples. 

 

La competència bàsica que trobem en darrer lloc és la contribució al 

desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa personal pot abordar-se des de 

la formació d’un esperit crític, capaç de qüestionar dogmes i prejudicis, propi 

del treball científic. 

 

Ciències socials, geografia i història 
És l’assignatura menys científica que treballarà el projecte de l’IES Josep 

Sureda i Blanes. Tot i així, temàtiques com l’increment dels moviments 

migratoris, a escala planetària, que genera societats cada cop més diverses i 

multiculturals i posa ben al davant la necessitat de garantir alhora les identitats 

culturals i la cohesió social formen part de la realitat del centre i del barri on s’hi 

situa, 



Per això, com indica la propia llei, les matèries vinculades a les ciències socials 

han de contribuir a generar un marc ampli de sabers i curiositats que facilitin el 

desenvolupament crític i participatiu en l’entorn social. La seva funció es revela 

encara més necessària en un entorn caracteritzat per la diversitat cultural i per 

la complexitat tecnològica creixent 

 

Contribució de la matèria a l’adquisició de les competències bàsiques 
Les ciències socials treballen una gran quantitat de competències bàsiques, de 

les que s’en destaquen les que propiament es treballaran al llarg del treball per 

projectes. Tot i així, de manera tangencial es pot afirmar que per la seva 

transversalitat el projecte també fa èmfasi en la resta de competències 

bàsiques marcades pel currículum, però no descrites en detall en aquest 

treball. 

 
La competència social i ciutadana és la primera competència bàsica que 

trobem al currículum i que es treballarà al decurs del projecte. Aquesta 

competència ha de poder ser utilitzada per l’alumnat per desenvolupar-se 

socialment. Així l’alumne ha d’entendre els trets de les societats actuals, la 

seva pluralitat i els reptes i compromisos que planteja. Això ha de contribuir a 

crear sentiments comuns, possibilitar l’empatia, la valoració i l’exercici del 

diàleg com a via necessària per a la solució dels problemes que poden sorgir al 

llarg de l’activitat programada. 

 
En l’adquisició de la competència en el coneixement i la interacció amb el món 

físic inclou entre altres aspectes la percepció i el coneixement de l’espai físic en 

què es desenvolupa l’activitat humana. Això es veu afectat tant en grans àmbits 

com a l’entorn immediat, així com la interacció que es produeix entre tots dos. 

Entre altres aspectes, inclou la percepció i el coneixement de l’espai físic en 

què es desenvolupa l’activitat humana propia de l’alumne, en aquest cas el 

centre educatiu. La contribució a la competència cultural i artística en la mesura 

en que l’alumne ha de conèixer i valorar les manifestacions artístiques 

bàsiques. A més a més, aquesta competència ajudarà a despertar en l’alumne 

la voluntat de embellir el mur. 



 



ANNEX III 
Projecte d’atuació a l’entorn escolar:  
Un cas real a les Illes Balears 
 

Durant el procés d’investigació sobre projectes didàctics que treballen la millora 

de l’entorn o del centre a través dels propis alumnes, vull destacar el cas d’un 

projecte que presenta moltes similitudas al treball de millora de l’entorn de l’IES 

Sureda i Blanes que plantejo en aquest treball. 

 

El projecte “El jardí de l’escola com a eina per millorar el omportament dels 

nostres alumnes” és un projecte que es va dur a terme a al CEIP de Sa 

Indioteria, i que està en actiu des del curs escolar 2010-2011. 

 

Des del centre els impulsors expliquen com el projecte va nèixer des d’una 

perspectiva poc programada, ja que varen ser els propis encarregats de l’espai 

que se n’adonaren com els alumnes tenien interès en el jardí i les plantes. És 

un hort on hi participen de forma activa tots els professors i alumnes que hi 

estan interessats. Existeix un coordinador que, a principi de curs, ofereix als 

mestres la possibilitat de fer-hi feina amb els alumnes, amb un horari i unes 

activitats programdes previament. 

 
Els impulsors del projecte comenten al recull del seu treball com en un principi 

se’n varen adonar com als alumnes del centre els agradava molt anar a aquest 

espai, ja fos per regar, sembrar, cavar, o treure males herbes. De forma poc 

programada, aquell jardí que d’entrada només tenia pedres i molt poca terra, es 

va convertir en un lloc on els professors deixaven anar els alumnes quan es 

portaven bé. 

 

A partir del curs 2010-2011 es va prendre la iniciativa de treballar l’hort d’una 

manera programada, en forma de projecte. La intenció era implicar tots els 

alumnes, i sobretot fer servir l’hort per treballar amb aquells alumnes més 

disruptius, que tenguessin problemes de conducta. 

 



L’interès pel projecte des d’un punt de vista pedagògic recau en el treball i 

esforç realitzat per part del centre per tal de realitzar un projecte  elaborat de 

forma minuciosa i que incideix en un ampli ventall d’aspectes per tal de donar-li 

el pes i la justificació necessaris. És així com es detalla la descripcio del 

projecte, les finalitat i justificacions, els objectius, les activitats, les 

competencies bàsiques que treballa, la metodologia emprada i finalment les 

conclusions. 

 

En primer lloc, de totes les finalitats que descriu el projecte, vull destacar com 

aquest busca assolir una experiència educativa que ajudi als alumnes a 

l’adquisició d’una visió global de la natura a partir d’una vivència directa del 

medi. Els impulsors afirmen com el projecte de jardí escolar vol ser un recurs 

més del centre, una eina que ajudi a tota la comunitat educativa a assolir un 

respecte per les normes de convivència i un millor comportament dels alumnes. 

 
Dels objectius podem destcar com es fa especial patent la voluntat d’aprofitar 

els espais que ofereix el centre per organitzar aquests jardins escolars, que 

volen potenciar els valors de cooperació i respecte, a més d’aconseguir millorar 

el comportament dels alumnes, evitant conductes disruptives a les classes i 

problemes al pati. No podem perdre de vista com es preten ajudar els alumnes 

a que es sentin protagonistes del seu propi aprenentatge i apropar la natura a 

les seves experiències personals. 

 

Al ser un projecte molt obert, els autors afirmen com quasi totes les 

competècies bàsiques es treballaran al projecte. Això és un fet comú en molts 

dels treballs per projectes. Les finalitats curriculars no estan exclusivament 

centrades en impartir una sèrie de continguts establerts pel currículum, sinó 

més a treballar trets competencials. 

 

Finalment, la metodologia és activa amb una participació directa de l’alumnat 

en totes les activitats. Es detaca com també serà experimental: la teoria s’ha 

d’entendre i s’ha de clarificar amb la pràctica. 



Les vivències que experimentaran els alumnes són fàcilment traslladables a 

altres situacions de resolució de conflictes, recerca de solucions o a l’hàbit 

investigador. 

 

En quant a l’avaluació, els mestres han de contemplar dins la seva programació 

setmanal les sessions on poden treballar al jardí els alumnes. Aquells que no 

cumpleixin els acords pactats per poder anar a treballar al jardí, seran 

suspesos d’aquestes activitats fins que es tornin a donar les condicions 

oportunes per poder tornar-hi.  

 
 




