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Resum
En la era de la informació i les tecnologies de la comunicació existeix encara
una tendència en els sistemes educatius per quedar en l’obsolescència i
l’aïllament del seu context real. Alguns autors proposen l’aprenentatge-servei
com la metodologia que pot provocar la transformació de les escoles i donar
una resposta a les noves necessitats ciutadanes i educatives en aquest marc
de canvi global, contribuint a refermar les relacions socials i la interacció amb la
comunitat. L’objectiu principal d’aquest treball és presentar la metodologia de
l’aprenentatge-servei, plantejar els beneficis d’introduir i desenvolupar activitats
i programes d’aprenentatge-servei en el currículum acadèmic de l’educació
secundària i potenciar la seva posada en pràctica mitjançant la presentació
d’una proposta emmarcada en la realitat de l’entorn social i natural de l’illa
d’Eivissa. Així, es presenta el projecte Aturem la invasió!, una proposta basada
en la metodologia de l’aprenentatge-servei i que utilitza com a eix vertebrador
una problemàtica real i propera als alumnes: la invasió de les serps i els seus
efectes sobre els ecosistemes, la societat i l’economia eivissenca. Es tracta
d’un programa innovador i ben articulat, amb doble intencionalitat, pedagògica i
solidaria, que pot aportar als alumnes un aprenentatge significatiu, de qualitat i
perdurable en el temps, i ajudar a desenvolupar en ells els valors, les
competències i el compromís cívic, per mitjà de la relació i la interacció amb el
seu entorn.

Paraules clau: aprenentatge-servei, innovació educativa, educació en valors,
comunitat, espècies invasores.
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1. Introducció
Ens trobem en un món cada vegada més globalitzat, tant en la dimensió
econòmica, política, social, cultural o ambiental, on els enormes canvis patits
en l’estil de vida dels darrers anys s’han vist provocats sobretot, pels grans
avenços que s’han produït en les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC). Aquest desenvolupament ha facilitat la generació i l’accés a grans
volums d’informació, que ja no es presenten i difonen en les formes tradicionals
sinó que s’han transformat tant pel que fa al format, com a la magnitud, com a
la via de transmissió. L’evolució social i tecnològica està sent aprofitada per
múltiples sectors com el comerç o la indústria, als quals reporta grans beneficis,
però, en altres sectors com l’educació s’observa una manca o retard important
en la innovació i incorporació d’aquests avanços, quedant en l’obsolescència i
l’aïllament del seu context real.
Tot i així, la globalització podria estar produint conseqüències no tant
desitjables, com poden ser la manca d’un desenvolupament sostenible,
l’increment de la bretxa digital, la unificació de cultures i societats i la pèrdua de
la identitat de les persones, l’augment de l’individualisme i la competitivitat entre
els individus o la desconnexió i el deteriorament progressiu de les relacions
amb l’entorn i la natura.
Malgrat que no es pot apuntar a les institucions educatives com a responsables
d’aquests fets, si que és cert que l’escola, haurà de ser capaç d’adaptar-se als
reptes de la globalització i a aquestes circumstàncies noves i canviants, doncs
te un paper fonamental en la formació de les societats futures i la construcció
dels processos identitaris.
En aquest sentit, si la identitat es va formant al llarg de tota la vida mitjançant
l’experiència, l’aprenentatge i la interacció social, durant l’adolescència els
joves pateixen una etapa complexa de canvis físics i psicològics que els fan
replantejar tots els aspectes del seu entorn (les relacions socials, la família, la
recerca de referents, etc.) i posen en dubte la seva identitat personal. És
precisament durant aquesta etapa, en la educació secundària obligatòria, en
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què els joves han d’assimilar la transició de nens a adults, quan l’ensenyament
es caracteritza per ser més simplista i compartimentat. Les matèries no es
troben interrelacionades les unes amb les altres, no es solen relacionar amb les
realitats que els envolten i no promocionen l’experimentació i la socialització
dels alumnes en el seu entorn. Com així haurien els alumnes de comprendre i
assimilar uns continguts que es presenten de forma tant “complexa”?
S’espera dels alumnes que desenvolupin les competències clau necessàries i
se’ls intenta preparar per a la futura vida i incorporació a la societat, oblidant
que ja són els ciutadans del present i que tenen moltes coses a aportar.
Alguns autors proposen l’aprenentatge-servei com la metodologia que pot
provocar la transformació de les escoles i un donar resposta a les noves
necessitats ciutadanes i educatives en aquest marc de canvi global.
En aquesta línia, es presenta l’aprenentatge-servei, per un banda, com una
metodologia innovadora, inclusiva i col·laborativa, que té en compte les realitats
socials i incorpora les tecnologies de la informació i la comunicació. Per altra
banda, actua com un agent socialitzador per mitjà del desenvolupament d’un
servei a la comunitat que aporta als alumnes l’adquisició de valors,
experiències reals i aprenentatges més significatius.

2. Objectius
L’objectiu

principal

d’aquest

treball

és

presentar

la

metodologia

de

l’aprenentatge-servei, plantejar els beneficis d’introduir i desenvolupar activitats
i programes d’aprenentatge-servei en el currículum acadèmic de l’educació
secundària i potenciar la seva posada en pràctica mitjançant la presentació
d’una proposta emmarcada en la realitat de l’entorn social i natural de l’illa
d’Eivissa.
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3. L’aprenentatge-servei
3.1 Concepte d’aprenentatge-servei
Parlar d’aprenentatge-servei vol dir parlar de forma simplificada d’activitats que
compaginen l’aprenentatge de coneixements i la realització d’un servei a la
comunitat, però l’aprenentatge-servei no es pot concebre només com un
conjunt d’activitats de voluntariat, sinó que respon a una metodologia ben
fonamentada i planificada.
Puig i Palos (2006) utilitzen aquesta definició que, al seu parer, assenyala els
aspectes més rellevants d’aquesta metodologia:
“El aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en
el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del
entorno con el objetivo de mejorarlo”.
Tapia (2006), ens pot ajudar a clarificar aquesta metodologia diferenciant-la
d’altres tipus d’”experiències educatives solidàries”. Així existeixen també el
que aquesta autora anomena com “iniciativas solidarias asistemáticas” i el
“Servicio comunitario integrado al PEI (Proyecto Educativo Institucional)” que
no es corresponen amb pràctiques d’aprenentatge-servei, segons el següent:
(Tapia 2006):


“Iniciatives solidaries assistemàtiques: bàsicament, diferenciem les
iniciatives solidaries assistemàtiques de l’aprenentatge-servei en que no
es proposen articular l’activitat solidaria dels estudiants amb els
continguts que s’aprenen a classe.” Es tractaria d’iniciatives solidàries
promogudes dins l’escola en que poden participar voluntàriament pocs o
molts alumnes i que no seran avaluades. Exemple: campanyes de
recol·lecció d’aliments, festivals, etc.



“Servei comunitari integrat al PEI (Projecte Educatiu Institucional): es
parla de servei comunitari i no d’aprenentatge-servei, en els casos en
que la institució es proposa desenvolupar una acció solidaria amb una
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finalitat educativa àmplia (lligada en general a l’educació en valors i
actituds) però no planifica formalment l’articulació entre l’activitat
comunitària i els continguts curriculars desenvolupats a l’aula”. Alguns
exemples d’aquest tipus poden ser els casos de nombroses escoles,
especialment

confessionals,

que

ofereixen

el

desenvolupament

d’accions voluntàries als seus alumnes, com els grups “missioners” o
d’”acció social”, però que no es troben integrades en el currículum
acadèmic.
Amb l’objectiu de facilitar la diferenciació de les pràctiques d’aprenentatgeservei, d’altres intervencions comunitàries, diversos autors (Tapia, 2006; Puig,
Batlle, Bosch i Palos, 2006; Romero, 2011) es fan ajudar del gràfic següent,
“Service Learning Quadrants” elaborats per la Universitat de Stanford1.
Figura 1. Quadrants de l’aprenentge-servei, Universitat de Stanford, 1996 (Romero, 2011)

Així, segons aquests autors, el quadrant superior esquerre conté les activitats
basades en un servei de qualitat, però en canvi un aprenentatge poc
sistematitzat i poc integrat. El quadrant inferior esquerre, inclou aquelles
activitats en que ni l’aprenentatge ni el servei són rellevants, i només es limiten
a actuacions puntuals solidàries. El quadrant inferior dret faria referencia a
activitats que, malgrat centrar-se en determinats aprenentatges, no contemplen
el servei a la comunitat o de forma molt lleu, com poden ser treballs de camp o
1

Service-Learning 2000 Center, Service learning Quadrants, Palo Alto, CA, 1996.
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investigacions. Finalment el quadrant superior dret defineix l’aprenentatgeservei, pròpiament dit, aquelles experiències en que tant el component del
servei com el de l’aprenentatge tenen un gran pes i rellevància.
Tenir en compte aquesta classificació en funció dels graus de connexió amb
cadascuna d’aquestes variables és essencial per definir, clarificar i/o corregir el
tipus d’experiència que s’està portant a terme.

3.2 Antecedents i estat de la qüestió
No és fàcil determinar l’origen de l’aprenentatge-servei, tot i així la majoria
d’autors coincideixen en que el moviment d’aprenentatge-servei no és una cosa
nova. Aparentment, te els seus antecedents als Estats Units amb els
programes d’extensió universitària de 1860, en el pragmatisme del filòsof John
Dewey en les primeres dècades del segle XX i, més tard, en les iniciatives
d’organització basades en els campus i en les comunitats del moviment de
1960 a favor dels drets civils (Liesa, 2009). Aquesta mateixa aurora destaca el
paper de John Dewey com un dels teòrics més importants dels Estats Units, qui
defensà que l’aprenentatge es realitza sobretot a través de la pràctica, i el
considera actualment com el vertader creador de l’escola activa.
Segons Dewey ja apuntava en aquella època, “l’escola ha de ser una institució
real i viva que reflecteixi i reprodueixi de forma típica els principis fonamentals
de la vida social; d’altra forma es cau en un dualisme i antagonisme entre la
vida escolar i la vida social, fatal per a aquella. En una paraula: l’escola ha de
ser una comunitat embrionària” (Luzuriaga, 1918).
Altres autors com Puig i Palos (2006) afegeixen també la influencia de William
James, qui va proposar que el servei civil a la societat podia ser “l’equivalent
moral de la guerra”, rebutjant la guerra però reconeixent que el militarisme
contribuïa a inocular en els joves certs valors desitjables com l’orgull, la
valentia, el desig de servir a la societat, el sentiment de pertinença o la
cooperació, entre altres.
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Martínez i Puig (2011), a banda de les dues figures anteriors, inclouen també
com a precursors de la metodologia d’APS a Makarenko i Baden Powel.
Basant-se en el cas del primer en una idea pedagògica fonamental: “el treball
és el motor de la formació humana”, és a dir, s’ha d’unir treball i educació. En
segon lloc, identifiquen també una clara aportació al sorgiment actual de l’APS
en Baden Powell, fundador del moviment escolta, segons el qual “no es pot
entendre l’escoltisme sense la voluntat de servei que va des de la pràctica de la
bona obra, al sentiment d’utilitat cívica que vol impregnar en els joves, tot
passant per la defensa de valors com l’altruisme, la solidaritat, l’esforç, el
compromís i d’altres semblants”.
Està clar que aquestes teories no definien el concepte d’aprenentatge-servei tal
i com el coneixem actualment però predicaven ja amb aspectes similars i
fonamentals que degueren contribuir, juntament amb moltes altres influències,
encara que no s’hagin esmentat en aquest text, a la implementació progressiva
de programes basats en un aprenentatge més real i significatiu a través de la
realització d’un servei a la comunitat.
Es mostra a continuació un recull d’algunes fites destacables en la història i el
desenvolupament de l’aprenentatge-servei en el món:
Taula 1. Dates rellevants en l’aprenentatge-servei
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ALGUNES DATES CLAU DE L'APRENENTATGE-SERVEI EN EL MÒN
1910

Mèxic estableix el “Servei Social” obligatori per als estudiants universitaris.

1915

Les Appalachian Folk Schools estableixen un currículum de pràctiques en la comunitat,
considerat el programa d'aprenentatge-servei més antic dels Estats Units.

1945

Mèxic reglamenta el Servei Social universitari establint la realització d'entre 100 i 300
hores de servei com a requisit obligatori per a la graduació.

1958

Alec i Maura Dickson funden a Gran Bretanya el VSO (Voluntary Service Overseas),
convocant a estudiants i joves graduats britànics a treballar per un any en projectes de
desenvolupament a Àfrica i Àsia. En 1962, funden Community Service Volunteers (CSV),
una de les primeres OSC a impulsar l'aprenentatge-servei en aquest país.

1960

Cuba crea les “Brigades d'Alfabetització Conrado Benítez”.

2

Extret de Programa Nacional Educación Solidaria (2007, p. 92-94). 10 años de aprendizaje y
servicio solidario en la Argentina.
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1961

A Estats Units el President Kennedy llança el Peace Corps, convocant a estudiants i
joves graduats nord-americans a treballar per un o dos anys en països en
desenvolupament. En 1964 llança VISTA, un programa equivalent orientat a les zones
de major pobresa dels Estats Units.

1964

En Kenya s'estableix un servei juvenil voluntari que convoca a joves que han abandonat
l'educació formal a rebre formació laboral en escoles i centres de formació, aplicant
l'après en projectes de servei vinculats amb el Pla Nacional de Desenvolupament.

1967

El terme “service-learning” (aprenentatge-servei) és utilitzat per primera vegada pels
docents universitaris William Ramsay, Robert Sigmon i Michael Hart, per descriure un
projecte de desenvolupament local portat endavant per estudiants i docents universitaris
de Tennessee juntament amb organitzacions socials de la zona.

1969

A Índia, en ocasió del centenari del naixement de Gandhi, es crea una xarxa nacional
de voluntariat i aprenentatge-servei universitari amb fons governamentals,
el National Service Scheme, avui estesa a 175 Universitats i 7500 Colleges.

1969

Primera Conferència nacional d'aprenentatge-servei a Atlanta, Estats Units. Fundació del
primer programa governamental d'aprenentatge-servei, el National Center for Servicelearning, que seria desactivat durant la presidència de Ronald Reagan.

1975

La Universitat de Costa Rica estableix el Treball Comunal Universitari com a requisit per
a la graduació. A Israel neix el programa de tutories estudiantils Peraj, organitzat per
l'Institut Weitzmann amb el suport del Ministeri d'Educació. Actualment el programa
involucra a un 20% dels estudiants israelians.

1988

República Dominicana estableix un requisit obligatori de 60 hores de servei al
repoblament nacional com a requisit per a la graduació dels estudiants secundaris.

1990

A Estats Units se sanciona amb suport bipartidari la Llei de Servei Nacional i comunitari,
que estableix finançament específic per al desenvolupament de pràctiques
d'aprenentatge-servei en escoles i institucions d'Educació Superior. Es funda el
programa federal Learn&Serve.

1991

Colòmbia: un grup d'estudiants i professors universitaris funda “Opció Colòmbia”, pel
programa de la qual de “semestre de servei” en zones rurals i marginals, avalat per més
de 20 Universitats amb crèdits acadèmics, han passat més de 4.000 estudiants
universitaris.

1994

Colòmbia: La Llei General d'Educació (art. 97) estableix el Servei social obligatori
pels estudiants d'educació mitjana.

1995

Es crea a Brasil la OSC Universidade Solidaria (UNISOL)

1996

Nicaragua: La Llei de Medi ambient estableix el compliment d'un nombre d'hores a
determinar d'un “servei ecològic” com a requisit per a la graduació secundària.
10 ANYS D'APRENENTATGE-SERVEI A AMÈRICA LLATINA

1997

Argentina

1997

Costa Rica

Primer Seminari Internacional d'aprenentatge-servei a Buenos Aires.
El Ministeri d'Educació Pública estableix el Servei Comunal Estudiantil
per als estudiants secundaris.
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1998

Panamà

El Ministeri d'Educació reglamenta el compliment de 80 hores de servei
per part dels estudiants secundaris.

1999

Xile

La Fundació per a la Superació de la Pobresa estableix el programa de
tutories “Adopta un Herman@” amb la participació d'estudiants
universitaris al servei de nens i adolescents en situació de vulnerabilitat
educativa.

2000

Argentina

Es crea el Programa Nacional “Escola i Comunitat” i s'estableix el Premi
Presidencial “Escoles Solidàries”.

2001

Brasil

2001

Xile

El Programa “Liceu per Tots” del Ministeri d'Educació incorpora una línia
de treball sobre aprenentatge-servei.

2001

Uruguai

Es funda el Centre de Voluntariat de l'Uruguai, que a través del
Programa “Aprenent Junts” difon les pràctiques d'aprenentatge-servei a
les escoles uruguaianes.

Es funda l'Institut Faça Parte, organització no governamental de
promoció del voluntariat, especialment del voluntariat educatiu.

Com mostren aquestes dades, des de començaments del segle XX tant els
Estats Units com països de l’Amèrica Llatina i el Carib, han anat incloent la
promoció de l’activitat solidària dels estudiants tant en les escoles com en
l’Educació Superior. Més recentment, països com Argentina, Xile, Equador,
Veneçuela i Uruguai han incorporat explícitament el concepte d’”aprenentatgeservei” en les seves polítiques educatives (Tapia i Ochoa, 2015).
Aquest pioner i extens procés de desenvolupament al continent americà
contrasta amb la relativa incipient voluntat de sistematització d’aquestes
pràctiques a nivell europeu, les quals es situen ja iniciat el segle XXI, essent
l’any 2006 els únics exemples d’aprenentatge-servei a Europa: el Programa de
Servei Comunitari desenvolupat des del 2001 per l’Institut de Tecnologia de
Dublín i el primer congrés europeu sobre Aprenentatge-servei al juny de 2004 a
Colònia, Alemanya (Mikelic i Boras, 2006).
Segons Batlle (2017) el descobriment a Espanya de l’aprenentatge-servei és
també relativament recent. Es comença a parlar d’aprenentatge-servei en el
2003-2004, encara que remarca que les pràctiques solidàries dels centres
educatius i les entitats socials tenen una llarga tradició en el nostre país.
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Així, l'any 2005 es va crear el Centre Promotor d’Aprenentatge-servei a
Catalunya; l'any 2008 es va formalitzar la Fundació Zerbikas al País Basc; el
2009, el Grup Promotor APS de Madrid, i el 2010 ja hi ha nou comunitats
autònomes amb algun nucli impulsor d'aprenentatge-servei al seu territori, en
diferents graus de consolidació: Catalunya, País Basc, Comunitat de Madrid,
Galícia, Castella-la Manxa, Andalusia, València, Cantàbria i Aragó (Batlle,
2010).
Un fet proper i destacable és que l’any 2015, Catalunya estableix la
obligatorietat dels programes d’aprenentatge-servei en l’educació secundària
obligatòria, sota la denominació de “servei comunitari”, mitjançant el Decret
187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria. Així, es desenvolupa en l’article 16 d’aquesta norma per
mitjà dels punts següents (Decret 187/2015):
1. El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar
la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de
millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat, aplicant els seus
coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de
la ciutadania.
2. El servei comunitari és de caràcter obligatori i el seu objectiu és
garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar,
experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic.
3. El servei comunitari ha de formar part de la programació curricular
d’una o diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en el pla
anual de centre. Així, comprèn una part d’aprenentatge vinculada al
currículum que es realitza dins l’horari lectiu i un servei actiu a la
comunitat, que s’ha de dur a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les
necessitats de l’entitat amb què es col·labori i dels criteris organitzatius
del centre. La dedicació horària al desenvolupament del servei
comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 hores de servei actiu a
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la comunitat. Excepcionalment el servei actiu a la comunitat es pot dur a
terme dins l’horari escolar.
4. Un centre pot disposar d’un o més projectes de servei comunitari. En
tots els casos, cada projecte ha de contenir una assignació horària
lectiva i pràctica, i la vinculació curricular que fonamenta el servei actiu.
5. El servei comunitari, a efectes d’avaluació, té la consideració de
projecte transversal amb incidència en la qualificació global de la
matèria, o matèries, a la qual estigui vinculada.
Prèviament a la publicació d’aquest decret s’havia realitzat una experiència pilot
durant 2 anys en 152 centres i està previst que el desplegament actual
d’aquesta norma en tots els instituts, tant públics com concertats, s’estengui
durant 5 anys de forma gradual, després de l’entrada en vigor del decret,
aconseguint la implementació del servei comunitari en 1.108 centres educatius
per al curs 2019-2020.
A les Illes Balears, L’Escola d’Arts i Superior de Disseny de les Illes Balears,
desenvolupa, des del curs acadèmic 2013-2014 i almenys fins al curs 20152016, un projecte d’aprenentatge-servei amb l’entitat ASDICA (Associació de
Persones amb Discapacitat de Calvià). Aquest projecte s’anomena “Dissenya
per ASDICA i estava pensat adreçar-se inicialment als estudiants de
l’especialitat de disseny de moda, però finalment es va ampliar a tota la
comunitat educativa d’aquesta escola (alumnes de totes les especialitats i
professors). L’aprenentatge consistia en la concepció, el desenvolupament i la
confecció d’un projecte bàsic de disseny; el servei consistia a donar suport a la
recollida de fons per a causes socials. (Rovira, Mestre i Abando, 2015)
Per altra banda, es coneix el desenvolupament d’un programa d’aprenentatgeservei a Mallorca que s’està portant a terme en aquests moments -curs
2016/2017- en 20 centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen
ensenyaments no universitaris a l’àmbit de l’illa de Mallorca, entre els quals hi
ha dos instituts públics d’educació secundària obligatòria. Aquest programa vol
promoure la metodologia d’aprenentatge-servei dins el currículum dels centres
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educatius utilitzant com a marc la Serra de Tramuntana, i així afavorir
l’establiment de xarxes comunitàries amb responsabilitat social3. La iniciativa
neix arran d’un pla de col·laboració entre el Servei de Formació del
Professorat, el Servei d'Innovació Educativa i el Consorci de la Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial (El programa APS en la Serra de Tramuntana,
2016).
A les Illes Pitiüses s’ha trobat només el registre d’una experiència d’APS que va
tenir com a escenari les illes d’Eivissa i Formentera l’any 2005, Fem camí per
les Pitiüses, que s’emmarca dins els projectes de l’Àmbit d’Adolescents i Joves
del Moviment de Centres d’Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés
(Catalunya). La finalitat era dissenyar un Camí de Pelegrinatge a peu per la
cultura i la natura de les comarques dels Països Catalans amb la participació
de les persones, entitats i institucions de cada territori interessat. Les
administracions pitiüses implicades en el projecte foren les següents:


Consell Insular d’Eivissa



Ajuntament d’Eivissa



Ajuntament de Santa Eulària des Riu



Ajuntament de Formentera

A més a més, durant la caminada de reconeixement realitzada l’estiu del 2005,
es va comptar amb la col·laboració d’entitats i persones locals, excursionistes,
l’Institut d’Estudis Eivissencs, guies de parcs naturals, l’associació cultural 8
d’Agost i diverses entitats culturals d’Eivissa i Formentera (Comissió de Festes
de Santa Maria, GOB, OCB, Museu Etnològic, Amics de la BTT, etc.) (Cañero,
2005).

3

Informació extreta de la Resolució de la directora general de Formació Professional i
Formació del Professorat de 25 d’agost de 2016 per la qual es convoquen els centres docents
sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a l’àmbit de l’illa de
Mallorca a participar en el programa Aprenentatge-servei a la Serra de Tramuntana per al curs
2016-2017 (2016). Conselleria d’Educació i Universitat, Govern de les Illes Balears. Disponible
en: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=2679735&coduo=944173&lang=ca

16

Malgrat que es té constància que s’està iniciant i portant a terme el treball per
projectes en les aules d’alguns centres de secundària d’Eivissa, no es coneix
que s’estigui aplicant la metodologia de l’aprenentatge-servei en algun
d’aquests programes.
Pel que fa a congressos i activitats formatives a les Illes Balears en relació a
l’aprenentatge-servei, es va realitzar els dies 4 i 5 de novembre de 2016 a
Mallorca la I Jornada d'Aprenentatge-servei a les Illes Balears4, organitzada per
l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) de la Universitat de les Illes
Balears (UIB) i la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de
les Illes Balears. Per altra banda, segons els Pla de Formació 2017 PDI de
l’IRIE està previst realitzar el proper mes de maig de 2017 un curs sobre
aprenentatge-servei5.

3.3 L’aprenentatge-servei com a eina educativa
Al llarg d’aquest treball s’ha anat presentant l’aprenentatge-servei com una
proposta innovadora, però la novetat que pugui presentar la metodologia de
l’aprenentatge servei en l’educació actual no radica en els elements que la
componen, els quals són àmpliament coneguts (aprenentatge i servei), sinó en
saber vincular de forma estreta i integrada el servei i l’aprenentatge en una sola
activitat educativa ben articulada i coherent (Puig et al, 2006).
Martínez-Odría (2007), enumera els components que ha de presentar un
projecte d’aprenentatge-servei, els quals serien els següents:


Protagonisme de l’alumnat: és en els alumnes en els que es centra tot el
projecte, i la seva participació és clau en el disseny i la posada en

4

Informació disponible a:
seminaris/propis/1139-aps.html

http://irie.uib.cat/ca/serveis/comunicacio/congressos-jornades-

5

Informació disponible a: http://irie.uib.cat/ca/serveis/formacio/fipdi/11-cat-serveis/catformacio/1187-aprenentatge-servei.html
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pràctica del mateix. El professor tan sols té un paper de guia i
acompanyant en el procés d’aprenentatge.


Atenció a una necessitat real de la comunitat: no es tracta de donar un
servei simulat o basat en una necessitat inexistent, sinó en capacitar als
alumnes per a detectar aquelles problemàtiques que sorgeixen en la seva
comunitat i posar en pràctica tots els seus coneixements i esforços en la
seva millora. Aquests projectes converteixen els alumnes en ciutadans
actius i els empodera de les capacitats necessàries per relacionar-se i
conviure en societat.



Connexió amb els objectius curriculars d’aprenentatge: un dels aspectes
bàsics en l’aprenentatge-servei és la connexió existent entre el currículum
i les activitats del servei a la comunitat, mitjançant la qual s’afavoreixen
els aprenentatges significatius i es contribueix a la funcionalitat real dels
aprenentatges.



Execució d’un projecte de servei: En l’aprenentatge-servei es dona tanta
rellevància a l’aprenentatge com al servei, per tant, el projecte no pot
limitar-se només a l’anàlisi d’una realitat social, sinó que s’ha de culminar
amb la posada en pràctica i l’execució de totes les fases i activitats del
servei amb un objectiu de transformació i millora d’aquesta societat.



Reflexió:

Les activitats de reflexió crítica constitueixen un element

essencial de l’aprenentatge-servei ja que són les que donen sentit a
l’experiència viscuda, permetent que els alumnes interioritzin les
actuacions que han portat a terme, descobreixin les seves connexions
amb els aprenentatges a l’aula i s’afavoreixi l’autoobservació i el
pensament crític.
Aquestes característiques configuren l’aprenentatge servei com una eina de
gran interès educatiu per a promoure la inclusió, l’educació en valors i el
desenvolupament de les competències clau, que només poden adquirir-se a
través d’un treball global i contextualitzat, és a dir, és necessari crear un
escenari real (Puig et al, 2011, Mendía, 2012).
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Així, l’aprenentatge-servei pot contribuir, en el desenvolupament de les
competències en els alumnes d’aquesta manera (Mendía, 2012):


Tenir un coneixement més profund dels reptes i problemàtiques socials, de
les seves causes i conseqüències.



Tenir una visió mes amplia del món en què viuen.



Conèixer associacions i persones compromeses amb la transformació
social.



Desenvolupar habilitats relacionades amb la realització de projectes:
planificar, gestionar, difondre, avaluar, etc.



Descobrir destreses i aptituds individuals, i posar-les a servei de la
comunitat.



Desenvolupar valors que afavoreixen l’autonomia personal: autoestima,
esforç, constància, autocrítica, tolerància a la frustració, etc.



Interioritzar valors i millorar la coherència personal: solidaritat, justícia,
igualtat, etc.



Millorar les seves capacitats per treballar en equip: dialogar, pactar, cedir,
exigir, etc.



Desenvolupar actituds prosocials i hàbits de convivència: comprensió,
amabilitat, paciència, generositat, etc.

Per altra banda, són diversos els autors que remarquen el poder de
l’aprenentatge-servei en promoure la inclusió en l’educació (Batlle, 2010;
Mendía 2012, Pujolàs, 2012). Els projectes basats en aquesta metodologia,
afavoreixen la participació de tots els alumnes, sigui quina sigui la necessitat
que aquests puguin presentar, doncs cada un d’ells pot aportar les seves
potencialitats i les seves possibilitats i col·laborar activament del projecte comú.
En aquests casos, es tracta d’alumnes que normalment són els que reben les
atencions, que solen ser els receptors d’ajudes i intervencions, i que en el
projecte d’aprenentatge-servei es convertiran en els protagonistes per realitzar
el servei, amb un paper actiu tant en la millora del seu entorn com en el seu
desenvolupament personal.
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Ens beneficis que generen aquest tipus de pràctiques en aquests alumnes
inclouen una reducció del estigmes i els prejudicis en el si de la societat, ja que
aquesta observa els seus valors i les seves potencialitats. Això possibilita el
reconeixement social d’aquestes destreses i els obre portes de cara a la
inserció socio-laboral. Per altra banda potencia en ells l’autoestima,
l’autoconfiança i la confiança en els altres; en segon lloc, l’educació en valors,
ja que els permet el desenvolupament d’habilitats per al treball en equip, la
distribució de feines, l’adquisició de compromisos i, en general, la superació de
les dificultats que puguin sorgir en les diferents fases del projecte; i, per últim,
els aporta habilitats per a la vida i els desenvolupament de l’autonomia
personal (Mendía, 2012)
Si ens referim als beneficis globals de l’aprenentatge servei que repercuteixen
en l’alumnat, Puig et al (2006), apunta que, segons tota una sèrie
d’investigacions, es mostra que els estudiants aconsegueixen millores en
diversos aspectes de la seva formació, destacant per una banda, les millores
acadèmiques, social i emocionals, així com el desenvolupament de múltiples
destreses intel·lectuals i personals. Per altra banda, es produeix un increment
de la responsabilitat cívica i de la participació activa en la comunitat. En aquest
sentit, es mostra a continuació una taula on s’enumeren de forma més
detallada aquests tipus de beneficis de l’aprenentatge-servei en l’alumnat.
6

Taula 2. Impacte educatiu de l’aprenentatge-servei .
Impacte educatiu de l'aprenentatge-servei
Acadèmic i
cognitiu

- Augment del rendiment en proves estandarditzades.
- Major desenvolupament de coneixements conceptuals i competències.
- Major assistència, motivació respecte a l'escola i retenció.
- Millors notes mitjana.
- Major habilitat per analitzar i sintetitzar informació complexa.

Formació
cívica

- Major comprensió de la política i de les activitats governamentals.
- Millor participació en la comunitat i en les qüestions públiques.
- Millor exercici de la ciutadania i de la responsabilitat ciutadana.

6

Extret de Puig et al (2011, p.52).
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- Major consciència i comprensió de qüestions socials.
- Compromís amb el servei comunitari
Vocacional i
professional

- Ampliació de la consciència i de les opcions vocacionals.
- Millora de les competències professionals.
- Major comprensió de l'ètica del treball.
- Millor preparació per al món del treball.

Ètica i moral

- Major exposició a nous punts de vista i perspectives.
- Canvis positius en el judici ètic.
- Major habilitat per prendre decisions independents respecte a qüestions
morals.

Personal

- Ampliació de les qualitats i competències per al lideratge.
- Major autoestima.
- Major coneixement de si mateix.
- Major resiliència.
- Major eficàcia personal.

Social

- Major companyonia entre estudiants.
- Major habilitat per treballar en equips o per treballar amb els altres.
- Capacitat per rebutjar els prejudicis.
- Millora de les conductes pro-socials.

Martínez-Odría (2007) afegeix, que “els projectes d’aprenentatge-servei
permeten que els estudiants contribueixin a la millora del seu entorn proper i,
per tant, poden ser mirats d’una altra manera, no com el problema, sinó com la
solució”.
En quant a la resta de subjectes que participen en un projecte d’aprenentageservei, es poden descriure també beneficis en els centres educatius. Per una
banda es detecta una millora en el clima de convivència, millora també la
imatge del centre educatiu respecte a la percepció que en tenen altres agents
dels seu entorn i es rep el reconeixement de la comunitat. Per altra banda es
produeix un canvi en els equips directius i els equips docents que participen en
els projectes, entre els quals s’observa una millora de les relacions
interpersonals, un increment de la motivació i les ganes d’innovar, i una millor
disposició en el treball, una major resistència a les crítiques i una major
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satisfacció professional. Les entitats, a banda de l’ajuda que reben dels
alumnes, augmenten la seva visibilitat, milloren la seva imatge dins la
comunitat, i contribueixen a la creació de la sensibilitat, responsabilitat i
compromís social de les noves generacions (Puig et, 2006, Puig et al, 2011,
Mendía, 2012)
En termes generals, sense analitzar els subjectes per separat, Puig et al (2006)
remarca que “l’aprenentatge-servei és una oportunitat única per a que diferents
instàncies ubicades en un territori delimitat aconsegueixin coordinar les seves
tasques en benefici de l’educació dels joves i de la cohesió social”.
Atesa la seva gran capacitat transformadora, i en vista de la multitud de
beneficis que reporta, els projectes d’aprenentatge servei són aptes per a
“desenvolupar-se en diferents escenaris educatius com són: en la Formació
Bàsica y la post-obligatòria, en la Formació Professional i en la Formació
Universitària, en els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), en
els projectes de temps lliure educatiu, en projectes d’intervenció socioeducativa
en l’àmbit de la inclusió social, en la iniciació per a l’emprenedoria social i en
organitzacions d’aprenentatges al llarg de la Vida” (Mendía, 2012).
A més a més, són múltiples els àmbits en els quals es pot centrar una
experiència d’aprenentatge-servei: ambiental, social, cultural, etc., ja sigui en el
marc d’una proposta de protecció del medi ambient o per donar resposta a una
necessitat social, pel que, en definitiva, aquesta metodologia es configura com
una eina educativa amb infinites possibilitats.
D’acord amb Martínez i Puig (2011), “una bona estratègia per abordar
l’educació avui ha d’atendre diversos fronts i fomentar aprenentatges profunds i
rics en coneixements, en treball col·laboratiu, en aprendre a emprendre, en
activar la voluntat i la sensibilitat, en formar en valors democràtics i en la
pràctica de la participació i, a més, ha de ser capaç d’oferir bones condicions
per avaluar els coneixements i competències assolits. En això, sense dubte,
l’APS és una molt bona estratègia”
.
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4. Proposta d’aprenentatge servei a secundària
4.1 Justificació i contextualització de la proposta
El projecte d’APS que es presenta a continuació porta per nom Aturem la
invasió!, està dirigit a un nivell de 3r d’ESO i es desenvolupa al llarg de tot un
curs lectiu.
Aquesta proposta educativa es basa en l’aplicació de la metodologia de
l’Aprenentatge- servei a un projecte interdisciplinari i lligat a una problemàtica
social i ambiental concreta que afecta a l’illa d’Eivissa en els darrers anys, en
aquest cas, la invasió de les serps i els seus efectes sobre els ecosistemes
eivissencs.
Les serps no formaven part de la fauna de l’illa fins l’any 2003, quan es va
registrar per primera vegada la seva observació. Des d’aquell moment la seva
expansió ha augmentat de forma exponencial, arribant a colonitzar la major part
dels municipis de l’illa i a considerar-se totalment adaptada i naturalitzada
(Mateo i Ayllón, 2012).
Les dues espècies principals d’ofidis que poden trobar-se a dia d’avui a Eivissa
són la serp de ferradura (Hemorrhois hippocrepis) i la serp blanca (Rhinechis
scalaris), essent la primera la que representa la major part de les captures i els
avisos per albiraments. A més a més, podria sumar-se també l’existència de la
serp verda (Malpolon monspessulanus), encara que són molt pocs els individus
detectats a l’illa i no se n’han produït observacions des de juny de 2010
(Montes et al, 2015)
Cal afegir que també es va registrar la entrada d’aquest animal invasor a l’illa
veïna de Formentera. Les dues especies detectades són la serp blanca
(Rhinechis scalaris) des del 2006 i la serp de ferradura (Hemorrhois
hippocrepis) des de l’any 2011, essent en aquest cas, la serp blanca la que es
pot trobar de forma majoritària en aquesta illa (Torres, 2014).
Segons un estudi genètic (Torres, 2014), tot apunta a que aquestes espècies
poden provenir de la zona del sud-oest o l’àrea oriental de la península, al llarg
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de la costa mediterrània de la península Ibèrica o del nord del Marroc, el que
suggereix que les colobres de ferradura poden haver arribat a les Balears pel
transport d’oliveres per jardineria (i altres arbres ornamentals), tenint en compte
que la immensa majoria de les oliveres importades a les Balears provenen de
vivers situats a Córdoba, Sevilla, Jaén i València.
El seu transport es sol efectuar durant els mesos d’hivern en que l’activitat
vegetativa de les oliveres es troba en estat de latència, però es també l’època
en que les serps, que es poden trobar amagades en el seu interior, estan en
estat d’hivernació i és més complicat que puguin ser detectades (Mateo i
Ayllón, 2012). Encara que aquesta és la via d’entrada més recolzada, no cal
descartar tampoc la possible introducció d’aquests ofidis amb la importació de
materials vegetals tals com llenya o palla, degut al mateix motiu i també des de
la Península Ibèrica (Montes et al., 2015)
En general, qualsevol introducció d’una espècie invasora en una zona on no hi
havia estat mai abans suposa un greu risc de pèrdua de la biodiversitat local i
d’afectació i desequilibri dels ecosistemes naturals, però pot fins i tot, tenir una
greu repercussió social i econòmica per a aquella regió.
En el cas de les Pitiüses, com ja han demostrat els estudis preliminars dels
efectes d’aquests ofidis, aquest animal invasor s’alimenta tant de sargantanes
(Podarcis pityusensis), espècie endèmica que representa més d’un 50 % de la
seva dieta (Consell d’Eivissa, 2017), com de dragons (Tarentola mauritanica) o
roedors (Rattus sp., Apodemus sylvaticus, Mus sp.). A més a més, els casos de
depredació de cries de xoriguer (Falco tinnunculus) o de mèrlera (Turdus
merula), i l’atac a ous, cries i adults de canari en gàbies privades, fan pensar en
el risc que corren altres espècies d’aus i endemismes com l’enganyapastors
coallarga (Sylvia balearica), el paio (Hydrobates pelagicus) o el virot (Puffinus
mauretanicus). Per altra banda, el fet de trobar una muda d’ofidi a l’illot de
s’Espartar i la captura des d’una barca de d’una serp nedant a dos milles de la
costa, fa pensar en la possibilitat de la colonització d’aquesta espècie als illots
del voltant, on es conserven diversos endemismes de sargantanes i
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considerats els principals llocs de cria de moltes espècies d’aus marines
(Ayllón, 2015).
Un altre aspecte destacable és la tendència al gegantisme7 que s’ha detectat
en aquests ofidis a l’Illa d’Eivissa, tant en llargària com en volum, atès el seu
grau d’adaptació des de la seva introducció i la manca de depredadors
coneguts (Montes et al., 2015).
Malgrat la primera detecció d’una serp a Eivissa l’any 2003, no es va portar a
terme cap pla d’acció i control d’aquesta espècie invasora fins més de 10 anys
després, el que, acompanyat de la manca de depredadors, ha possibilitat una
clara expansió dels ofidis per l’illa d’Eivissa (Ayllón, 2015).
Mateo i Ayllón (2012) recordaven el 2012 en un projecte d’estudi que la
presencia d’ofidis contribueix a la pèrdua de diversitat biològica a Eivissa i
Formentera i que afecta a determinats sectors sòcio-econòmics d’aquestes
illes, tal i com queda palès en la normativa vigent en relació a les espècies
invasores. Recomanaven, tal i com preveu la normativa en aquests casos, la
posada en funcionament de programes de control, que solen ser complexes i
costosos, per posar fre a aquesta invasió, mitjançant l’establiment d’una xarxa
d’informació unificada i eficaç i un pla de captura d’ofidis que tingui per objectiu
inicial la fragmentació de les poblacions. Aquestes mesures haurien d’anar
acompanyades d’altres dirigides a evitar o minimitzar les noves i contínues
entrades de serps a les illes.
L’any 2014, en vista de la nul·la actuació per part del Govern Balear en matèria
de control de serps invasores a l’illa d’Eivissa, el Consell d’Eivissa va decidir
posar en marxa el “Projecte pilot de control de serps a l’illa d’Eivissa” en
col·laboració amb l’Associació Herpetològica espanyola per tal de, a banda de
capturar serps, avaluar la distribució i estat de seves poblacions i conèixer més
aspectes sobre la seva biologia que ajudin a planificar les línies d’actuació per
7

Existeix una publicació a Diario de Ibiza (06.01.2017), sobre una serp de ferradura capturada
a Eivissa l’any 2013 que ostentaria el record mundial en mida i pes: “Una culebra cazada en
Ibiza
bate
el
«récord
mundial»
en
masa
corporal”.
Disponible
a:
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/01/06/culebra-cazada-ibiza-baterecord/888596.html
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frenar la seva expansió. Aquest projecte pilot va executar-se durant el 2014 i el
2015 i va permetre el perfeccionament progressiu de les trampes de captura,
que a dia d’avui i, a l’espera de que el Govern Balear es decideixi a elaborar i
implantar la normativa que impedeixi l’entrada d’ofidis amb les mercaderies de
la península, es presenta com l’única acció de control factible (Ayllón, 2015).
Per mitjà d’aquest programa pilot els anys 2014 i 2015 es capturaren
121 serps, 117 de les quals eren de ferradura i 4 d’escala; amb una mitjana de
0,6 captures per trampa i dia en les 19.419 jornades que es van mantenir
(Govern de les Illes Balears, 2016). En aquest projecte van participar els
alumnes i professors de les especialitats d’ebenisteria i forja de l’Escola d’Arts
d’Eivissa, els quals varen construir les 200 trampes de captura de serps que
constituïen la segona fase del projecte durant l’any 2015 (Consell d’Eivissa,
2015). A més a més, es va comptar amb la col·laboració de Buscans, una
associació d’ensinistrament de gossos a Eivissa, amb l’objectiu de comprovar
la possibilitat de capturar serps per mitjà de la detecció canina.
Cal destacar que, l’Escola d’Arts també va establir un acord de col·laboració
l’any 2016 amb el Consell de Formentera per a la construcció de trampes de
captura de serps per a aquesta illa (Consell Insular de Formentera, 2016).
L’any 2016 el Govern Balear decideix actuar per primera vegada i s’iniciava el
“Programa de Control de Serps a Eivissa”, que impulsa el Govern amb la
col·laboració del Consell Insular de l’illa, pel qual estava previst instal·lar 350
gàbies (200 a càrrec del Govern Balear i 150 més a càrrec del Consell
d’Eivissa), iniciant el projecte a finals del mes de maig. Els particulars
interessats a col·laborar assumeixen la supervisió de la trampa i el
manteniment i alimentació de l’esca viva (ratolins), però no han de manipular
les trampes ni serps capturades, simplement han d’avisar al COFIB (Consorci
per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears) que se’n encarregarà.
Aquest programa compta amb una veterinària del COFIB destinada només a
aquest projecte a Eivissa, que disposa d’un vehicle i un espai de feina a les
instal·lacions de l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) a sa Coma. (Govern de
les Illes Balears, 2016).
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L’estratègia d’actuació del “Programa de Control de Serps a Eivissa”, ha estat
dissenyada i executada pel Servei de Protecció d'Espècies del Govern de les
Illes Balears, a través del COFIB i compta amb la col·laboració dels Agents de
Medi Ambient i del Consell d'Eivissa. Les principals actuacions a portar a terme
són les que es descriuen a continuació (Consell d’Eivissa, 2017):


Col·locació estratègica de trampes pel territori afectat.



Col·laboració ciutadana. Es posen a disposició de la població trampes i
informació útil.



Estudi dels animals capturats: comportament, distribució, morfologia,
dieta, reproducció...



Xerrades informatives als nuclis més afectats.

Al llarg de les experiències i els diferents projectes portats a terme, s’han provat
diversos models i sistemes de trampa per captura de serps que s’han anat
perfeccionat fins a arribar al prototip actual8, el qual consisteix en una trampa
en forma de caixa de fusta amb una doble compartimentació, que deixa entrar
la serp i no la deixa tornar a sortir, i que la manté separa del ratolí que no pot
ser capturat i només actua com a esquer. Cadascun d’aquests compartiments
té una porta que permet extreure la serp en cas de ser capturada o bé
alimentar al ratolí de forma independent.
Els darrers resultats d’aquest programa indiquen que, amb l’ús del darrer
prototip de trampa utilitzat, s’han capturat, des de juny de 2016 i fins a final
d’any, un total de 478 exemplars de serp, essent 312 els que s’haurien capturat
també a Formentera. Aquest any 2017 no està previst iniciar de nou les feines
de control i captura fins al mes de març quan les serps comencen a activar-se
després del seu període d’hivernació.
Recentment, el Govern Balear ha manifestat el seu agraïment a la implicació i
col·laboració de la societat pitiusa en el programa de control portat a terme i ha

8

Les instruccions i els plànols de construcció d’aquest darrer prototip de trampa per a la
captura de serps està disponible a la página web del Consell d’Eivissa i són els que utilitzaran
els
alumnes
en
la
present
proposta
d’aprenentatge-servei.
Disponible
a:
http://www.conselldeivissa.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/6_11686_2.pdf
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remarcat que aquesta ajuda és imprescindible per al seu èxit i que aquesta
problemàtica no és responsabilitat exclusiva de l’administració (Periódico de
Ibiza y Formentera, 2017).
Amb tot el que s’ha exposat anteriorment es pretén donar una idea de quina és
la magnitud d’aquest problema que afecta les Pitiuses i quines són les raons
per a la elecció d’aquesta temàtica com a eix vertebrador de la proposta
d’aprenentatge-servei que es presenta en aquest document.
Es tracta d’una problemàtica real, propera i coneguda, que forma part de
l’entorn més immediat dels alumnes i que té una incidència directa sobre els
ecosistemes, la societat i l’economia de l’illa. Per mitjà de l’aprenentatge-servei
es pot convertir en una experiència única, amb doble intencionalitat,
pedagògica i solidaria, que aporti als alumnes un aprenentatge significatiu, de
qualitat i perdurable en el temps, i ajudi a desenvolupar en ells els valors, les
competències i el compromís cívic.
Així doncs, atesa la rellevància d’aquesta problemàtica i la responsabilitat de
tota la societat en la seva lliuta, es proposa que, en el marc d’un projecte
d’aprenentatge servei, una entitat externa al centre, en aquest cas el Consell
Insular d’Eivissa, faci un encàrrec al centre educatiu per a la construcció de 25
trampes de captura de serps. A més, existeix també la possibilitat que els
alumnes elaborin un video-tutorial del procés de construcció de les trampes i
aquest sigui publicat a la pàgina web d’aquesta institució.
El fil conductor d’aquesta necessitat real s’aprofita per al disseny d’un projecte
integrador que serveix per a que els alumnes coneguin a fons la problemàtica
de les espècies invasores, a banda de tot un seguit de coneixements valors i
habilitats relacionades, i estiguin realitzant al mateix temps un servei a la
comunitat.
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“L’aprenentatge-servei permet aplicar en contextos reals continguts
conceptuals y procedimentals de les més variades disciplines, que a
l’aula poden resultar poc significatius per als nostres alumnes, però als
quals la intencionalitat solidària torna fortament significatius” (Tapia,
2006).
Aturem la invasió! no vol ser només un projecte interdisciplinari, que compren
continguts de matèries diverses com Biologia, Tecnologia, Matemàtiques, etc.
sinó també un programa innovador i ben articulat, en el qual els alumnes es
converteixin en els protagonistes del projecte i prenguin el seu paper dins la
societat que els envolta.
Així, amb la present proposta, es pretén fomentar un canvi de perspectiva en
els processos d’ensenyament i aprenentatge respecte a l’actual model
d’organització compartimentada de matèries, que encara avui preval a les
escoles. Com apunten Zabala i Arnau (2007), “l’inconvenient que presenta una
organització fonamentalment disciplinar és el perill de no introduir el màxim
nombre de relacions, i de limitar-se al marc de cada disciplina i a la situació real
de partida, de manera que es deixen de banda les relacions i els vincles entre
els continguts de les diferents discliplines, que són precisament els que
permeten que els alumnes enriqueixin les seves estructures de coneixement
amb esquemes interpretatius suficientment complexes”
Tal i com explica Pareja (2011), “La proposta que es centra en l’aprenentatge
per descobriment, en l’establiment de noves relacions o interconnexions entre
els continguts i en la resolució de problemes generant conflictes cognitius quan
l’alumne s’enfronta a noves realitats, contribuirà a la construcció de
coneixements realment significatius i motivadors per al que aprèn. Les
estratègies de resolució de problemes mitjançant la “investigació” estimulen el
pensament creatiu alhora que eviten els aprenentatges memorístics”.
En definitiva, l’objectiu d’aquest canvi de model és que els alumnes treballin els
conceptes de forma tranversal i connectada amb la realitat que els envolta,
traspassant les parets dels centres educatius, integrant-los dins la societat
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eivissenca i oferint-los la possibilitat de tenir un paper protagonista en el
coneixement i la resolució de les problemàtiques que hi esdevenen, constituint
aquesta

connexió

al

mateix

temps

un

mitjà

d’aprenentatge

i

de

desenvolupament del compromís social i cívic amb la comunitat.

4.2 Objectius
4.2.1 Finalitat de la proposta
Per mitjà de la proposta d’aprenentatge-servei que es desenvolupa en aquest
treball es pretén:


Facilitar a l’alumne l’adquisició de coneixements i aprenentatges
significatius per mitjà de la interrelació amb la comunitat i la realització
d’un servei de millora pel seu entorn.



Concebre a l’estudiant com un ciutadà més i implicar-lo en el
coneixement i la resolució de les problemàtiques i les necessitats reals
del seu entorn.



Fomentar la inclusió (nouvinguts, necessitats especials, etc.)



Desenvolupar la consciència social i ambiental en els alumnes, la
moralitat i l’ètica i treballar hàbits i valors (treball en equip, solidaritat,
sostenibilitat, compromís social, etc.)



Potenciar l’autonomia i desenvolupament personal dels alumnes, així
com la seva creativitat i la seva emprenedoria en el plantejament de
possibles solucions a cada problema o dificultat.



Contribuir a teixir una xarxa social sòlida i cohesionada, integrada per la
comunitat educativa i les diferents administracions, entitats socials i
ambientals de l’entorn de l’illa d’Eivissa.



Potenciar la innovació educativa en el aula i “contagiar-la” tant a la resta
del personal docent com a la comunitat educativa en general.



Promoure el coneixement, la valoració, el respecte i l’estima per l’illa
d’Eivissa, així com la protecció dels seus valors i el seu patrimoni natural
i cultural.
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4.2.1 Objectius didàctics del projecte
Els objectius del projecte Aturem la invasió! són els que es descriuen a
continuació:


Conèixer el concepte d’espècie invasora, saber quines són les seves
característiques i els seus efectes sobre els ecosistemes i determinar
quines són les principals espècies invasores introduïdes a Eivissa, i a les
Illes Balears.



Analitzar el cas de la invasió de serps a les Pitiuses, conèixer les espècies
principals, la seva anatomia, la seves característiques tròfiques i el seu
nínxol ecològic, descriure els problemes que aquestes causen sobre la
biodiversitat, la societat i la economia locals i quines són les estratègies
possibles per fer front al problema.



Saber investigar, classificar i discernir entre les diferents fonts d’informació,
incloent el domini de les TIC, per obtenir informació útil i fiable per poder
utilitzar-la en la creació de nous continguts i en el desenvolupament
d’activitats, treballs i presentacions.



Expressar-se correctament usant el lèxic i la terminologia científica i tècnica
pròpia de la temàtica del projecte, tant oralment com per escrit, i adreçar-se
de forma adequada als companys, als professors i als diferents agents
socials que intervenen en el projecte (entitats, associacions, empreses,
particulars, etc.)



Saber elaborar diagrames, esquemes i mapes conceptuals de forma lògica
i creativa, discernint entre la informació i sintetitzant les idees principals.



Comprendre i dissenyar les diferents etapes que constitueixen la posada en
pràctica d’un projecte constructiu, des del disseny i la planificació del
procés fins a la revisió i el lliurament del producte final.



Portar a terme el projecte constructiu, desenvolupar destreses manuals i
mecàniques durant la fabricació del producte, fer un bon ús de les eines i
aplicar i tenir sempre presents les normes d’ús i seguretat.
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Saber elaborar mapes geogràfics, representar-hi dades de geolocalització i
desenvolupar habilitats en orientació i en l’ús i aplicació de dispositius
mòbils de georeferenciació.



Participar de forma activa, responsable i col·laborativa en les activitats en
equip, fomentant la inclusió, la negociació i el bon clima de treball,
respectant les normes grupals i assumint els compromisos adquirits.



Ser capaç de desenvolupar les feines, tant si són individuals com en grup,
de forma eficaç i autònoma, reflexionant sobre allò que està aprenent i sent
conscient del propi procés d’aprenentatge.



Tenir interès i motivació pel coneixement i la comprensió de l’entorn que
l’envolta, a nivell local, autonòmic i global, així com participar de forma
activa i respectuosa en totes les activitats, tant en el centre com fora d’ell,
interaccionant amb els companys i l’entorn de l’illa.



Mostrar una actitud crítica, sensible i responsable envers les principals
amenaces que afecten el medi natural derivades dels efectes de la
globalització i les activitats humanes, així com reconèixer i valorar les
conseqüències que tenen les seves activitats diàries i quotidianes sobre el
medi que els envolta.



Desenvolupar una actitud solidària i de compromís amb la societat i l’entorn
i assumir la responsabilitat de totes les persones en la seva millora.



Fomentar la conscienciació i implicació de la societat en la lluita contra les
espècies invasores i les conseqüències de la pèrdua de la biodiversitat
local, i proposar accions de millora.

4.3 Marc legal
Atesa la inestabilitat legislativa en matèria educativa es fa necessari referir
almenys les normes autonòmiques aplicables a aquesta proposta educativa en
el moment de la redacció d’aquest treball.
Els continguts d’aquesta proposta es veuen afectats per l’aplicació del
currículum que estableix el Decret 29/2016 de 20 de maig, pel qual es modifica
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el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears.
La modificació de l’anterior decret tal i com queda palès en les disposicions
general d’aquesta norma, respon a “la necessitat de millorar la qualitat de
l’ensenyament i a fi d’afavorir i potenciar, a l’educació secundària obligatòria,
l’autonomia dels centres, la innovació pedagògica, la feina per projectes de
contingut competencial, la interdisciplinarietat i la feina en equip”.
Aquestes modificacions introdueixen certs aspectes de rellevància en relació a
la proposta que es presenta, així, es modifica l’apartat 3 de l’article 28, que
queda redactat de la forma següent:
3. Per fomentar la innovació i promoure l’autonomia dels centres, la concreció
curricular es pot dur a terme mitjançant projectes específics adreçats a millorar
l’èxit escolar que assegurin als alumnes l’adquisició de les competències i els
objectius del currículum. Aquests projectes han de tractar, com a mínim, els
aspectes següents:
a) L’assignació dels elements del currículum a una, o a més d’una, de
les matèries establertes en els articles 10 i 11.
b) La determinació de la contribució de l’avaluació del projecte a la
qualificació de cadascuna de les matèries implicades.
c) La concreció de la càrrega horària del projecte i la distribució
d’aquesta.
També queda afectada l’estructura i organització del primer cicle, de manera
que, en termes d’organització curricular, es proposa desenvolupar aquest
projecte d’APS mitjançant les dues hores setmanals de lliure disposició
disponibles en el calendari lectiu. Així queda establert en la darrera norma
autonòmica aprovada al respecte, l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat
de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es
desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears,
segons la qual aquestes dues hores queden a disposició dels centres educatius
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per a fomentar la seva autonomia i, tal i com especifica la Conselleria
d’Educació i Universitat de les Illes Balears, podran ser destinades a reforçar
determinades matèries o a projectes interdisciplinaris.

4.4 Contribució a l’adquisició de competències clau
La

proposta

d’aprenentatge-servei

que

es

presenta

contribueix

al

desenvolupament de les set competències clau:
a) Comunicació lingüística
b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
c) Competència digital
d) Aprendre a aprendre
e) Competències socials i cíviques
f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor
g) Consciència i expressions culturals
Es mostra a continuació una taula amb les dimensions que es treballen per a
cadascuna de les competències:
Taula 3. Competències clau, dimensions i funcionalitats.
COMPETÈNCIES
CLAU
Comunicació
lingüística

9

DIMENSIONS

9

Lingüística,
pragmàtica-discursiva
i estratègica

FUNCIONALITATS
 L’adquisició i l’ús adequat del llenguatge de
la ciència, imprescindible per descriure fets i
fenòmens del món natural.
 La comprensió de textos i informacions de
caràcter científic bàsic i la distinció de les
idees essencials de les secundàries.

http://tenerifeere.org/aulavirtual/mod/resource/view.php?id=462
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Socio-cultural y
personal

Competència
matemàtica i
competències
bàsiques en
ciència i
tecnologia.

La quantitat, l'espai i
la forma
El canvi i les
relacions, la incertesa
i les dades
Sistemes físics,
biològics, i sistemes
de la Terra i de l'Espai
Investigació i
comunicació científica,
i sistemes tecnològics

Competència
digital

La informació
(recerca, anàlisi,
interpretació i
transformació en
coneixement) per a la
resolució de
problemes
La comunicació i la
creació de continguts
amb seguretat en
entorns virtuals

Aprendre a
aprendre

Motivació, actitud,
consciència del propi
procés d'aprenentatge
per a la organització i
gestió de
l'aprenentatge

L’elaboració d’exposicions orals i escrites
coherents i sintàcticament i lèxicament
correctes a l’hora de fer comentaris de
textos científics, proposar hipòtesis,
argumentar proves, definir conceptes, etc.
 El manteniment d’una actitud favorable cap
a la lectura mitjançant la utilització de textos
relacionats amb la ciència.
 El desenvolupament de les destreses
d'escoltar, exposar i dialogar durant la feina
col·lectiva.
 La lectura, la interpretació i la redacció dels
documents propis d'un projecte, utilitzant
diferents tipus de textos i estructures
formals.
 La comprensió de la informació presentada
en format numèric o gràfic.
 La mesura de magnituds bàsiques, l’ús
d’escales i la lectura i interpretació de
gràfics.
 L’organització i la representació de la
informació utilitzant procediments
matemàtics.
 La resolució de problemes relacionats amb
el món natural.
 La valoració del coneixement científic i la
seva capacitat d’aportar millores a la
societat.
 La valoració crítica de l’impacte físic i social
de les activitats humanes.
 La implicació en l’ús responsable dels
recursos naturals, així com en la
conservació del medi ambient.
 L’ús segur i crític de les TIC per al treball
científic.
 La utilització de les TIC per obtenir,
emmagatzemar, processar, presentar i
intercanviar informació.
 La utilització de les TIC perquè puguin
interactuar professors amb alumnes i
alumnes entre si (aula virtual, Moodle,
blogs, etc.).
 El desenvolupament de la capacitat de
seleccionar la informació de manera crítica
considerant la fiabilitat de les fonts
científiques de les quals prové.
 L’habilitat per iniciar l’aprenentatge i
persistir-hi, per organitzar el propi
aprenentatge i per gestionar el temps i la
informació de forma eficaç, ja sigui
individualment o en grups.
 La presa de consciència del mateix alumne
sobre el que sap, així com sobre el que ha
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Aprenentatge en grup
i la seva transferència
a altres àmbits

Competències
socials i cíviques

Sentit d’iniciativa i
esperit
emprenedor

Coneixement crític
dels valors de
democràcia, justícia,
igualtat, ciutadania i
drets civils per a una
interacció eficaç en
l'àmbit públic i
col·lectiu amb actitud
de respecte i no
discriminació

Capacitat
organitzativa, proactiva i creativa en la
gestió de plans i
projectes innovadors.
Responsabilitat
individual en assumir
reptes i lideratge
d'equip per a la
negociació
respectuosa, per a
arribar a acords
consensuats i
integradora de tots els
membres de l'equip

Consciència i
expressions
culturals

Comprensió, valoració
crítica, i respecte pel
patrimoni cultural i
artístic

d’aprendre.
 La determinació de les necessitats
d’aprenentatge de l’alumne a fi d’esbrinar
les oportunitats disponibles per ser capaç
de superar els obstacles i culminar
l’aprenentatge amb èxit.
 L’adquisició d’estratègies per planificar
l’execució d’una tasca i per supervisar-la i
avaluar-la.
 L’adquisició, el processament i l’assimilació
de nous coneixements i capacitats.
La curiositat per aprendre basada en la
percepció que l’alumne té de l’entorn.
 La valoració de la importància que té per a
la humanitat conèixer els éssers vius, els
sistemes terrestres i l’Univers.
 L’avaluació de les conseqüències dels estils
de vida, a fi d’assumir la responsabilitat que
comporten i exercir una ciutadania activa
compatible amb els principis del
desenvolupament sostenible i el
manteniment de la salut.
 Adquisició d'habilitats per discutir idees i
raonaments, abordar dificultats i gestionar
conflictes practicant el diàleg i la negociació,
adoptant actituds de respecte, acceptant
crítiques i tolerant els altres.
 La contribució al coneixement de
l’organització i el funcionament de les
societats.
 El desenvolupament dels projectes amb
responsabilitat, mostrant iniciativa i
creativitat, planificant-los adequadament i
aprenent dels errors.
 La creativitat, la innovació i l’assumpció de
riscs, així com l’habilitat per planificar i
gestionar projectes amb la finalitat d’assolir
objectius.

 L’adquisició de recursos per dur a terme
tasques amb pulcritud i criteri estètic.
 L’apreciació dels valors estètics i culturals
del patrimoni natural.
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Imaginació, creativitat,
expressió i
comunicació d'idees,
experiències i
emocions pròpies
mitjançant tècniques i
llenguatges artístics
per a la participació en
la vida i l’activitat
cultural de la societat
mitjançant esforç, risc,
constància, disciplina i
cooperació

4.5 Continguts
Els continguts que es treballen per mitjà d’aquesta proposta s’han classificat
segons si són de caràcter conceptual, procedimental o actitudinal i es detallen a
la taula següent:
Taula 4. Continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals del projecte
CONCEPTES
 Definició d’espècie invasora,

PROCEDIMENTS
 Elaboració de diagrames,

ACTITUDS
 Col·laboració, compromís i

descripció de les seves

mapes i esquemes per mitjà

respecte en el

característiques i

de la síntesi de les idees

desenvolupament de les

comprensió dels seus

principals.

feines en grup

efectes sobre el medi.
 Anàlisi de les espècies

 Desenvolupament de

 Interès i motivació pel

treballs, activitats i

coneixement de l’entorn i la

invasores introduïdes a

presentacions

problemàtica de les espècies

Eivissa, les seves

individualment o en grup.

invasores.

característiques i les seves
conseqüències a l’illa.
 Diferenciació i comprensió
de les etapes que

 Disseny i planificació d’un

 Participació activa i

projecte constructiu des de

respectuosa en totes les

l’inici fins al final.

activitats.

 Construcció, revisió i

 Interacció amb els

constitueixen un projecte

lliurament de les trampes

companys, l’entorn i els

tecnològic de construcció.

per captura de serps.

agents socials.

 Comparació i classificació de

 Ús i familiarització amb les

materials i tècniques de

eines manuals i

fabricació.

mecàniques del taller.
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 Consciència sobre el propi
aprenentatge
 Reflexió sobre els impactes

 Coneixement de la geografia

 Aplicació de les normes de

de l’illa i d’algunes tècniques

seguretat en el taller durant

de geolocalització.

tot el procés de fabricació.

 Identificació d’entitats,

 Ús de terminologia

administracions,

científica i acurada en la

associacions, empreses i

redacció escrita i l’expressió

altres agents de la societat

i comunicació oral.
 Recerca d’informació útil i

eivissenca.

fiable i domini de TIC.
 Elaboració de mapes

de l’activitat humana sobre
el medi.
 Valoració de l’impacte de les
pròpies activitats quotidianes
sobre el medi.
 Estima del patrimoni natural i
cultural d’Eivissa i les I.
Balears
 Proposició d’accions de
millora en la lluita contra les

geogràfics i ús correcte

espècies invasores i la

d’aplicacions i dispositius

pèrdua de biodiversitat.

de geolocalització.
 Elaboració de continguts

 Solidaritat i compromís cívic
amb la comunitat.

per a la difusió de la
problemàtica i
conscienciació de la
societat

Aquests continguts es troben connectats amb el currículum de diverses
matèries de tercer d’ESO. Els continguts consten a la taula que es mostra a
continuació:
Taula 5. Continguts del currículum
Assignatura
Geografia

i

historia

Bloc

Continguts currículum
1:

El

Medi natural: àrees i problemes mediambientals.

2:

Activitats humanes: àrees productores del món.

medi físic
Bloc

L'espai humà

Desenvolupament sostenible.
Impacte mediambiental i aprofitament de recursos.

Biologia
geología

i

Bloc

1.

La metodologia científica. Característiques bàsiques.

Habilitat,
destreses

i

estratègies.
Metodologia
científica
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Bloc

3:

La

biodiversitat
al

planeta

Terra

Funcions vitals: nutrició, relació i reproducció.
Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte
d’espècie.
Vertebrats:

peixos,

amfibis,

rèptils,

aus

i

mamífers.

Característiques anatòmiques i fisiològiques.
Fauna i flora característica de les Illes Balears. Endemismes
més destacables.
Bloc

6:

Els

ecosistemes

Ecosistema: identificació dels components.
Factors desencadenants de desequilibris als ecosistemes.
Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient.
Tipus d’ecosistemes més representatius de les Illes Balears.

Educació

Bloc

física

Accions
motrius

Matemàtiques

4.

L’orientació. Generalitats. Mitjans naturals per orientar-se.

en

Adquisició de tècniques bàsiques d’orientació. La brúixola:

situacions

familiarització i ús. Lectura de mapes, orientació de mapes i

d'adaptació a

realització de recorreguts d’orientació. Mitjans moderns

l'entorn

d’orientació.

Bloc

1.

Planificació del procés de resolució de problemes.

Processos,
mètodes

i

Reflexió sobre els resultats: revisió de les operacions

en

utilitzades, assignació d’unitats als resultats, comprovació i

matemàtiques

interpretació de les solucions en el context de la situació,

actituds

recerca d’altres formes de resolució, etc.
Plantejament d’investigacions matemàtiques escolars en
contextos numèrics, geomètrics, funcionals, estadístics i
probabilístics.
Pràctica dels processos de matematització i modelització en
contextos de la realitat i en contextos matemàtics
Confiança en les pròpies capacitats per desenvolupar actituds
adequades i afrontar les dificultats pròpies del treball científic.
Tecnologia

Bloc

1.

Fases del projecte tecnològic i mètode de resolució de

Procés

de

problemes. Documents tècnics necessaris per elaborar un

resolució

de

projecte.

problemes

Disseny, planificació, construcció i avaluació de prototips

tecnològics

mitjançant l’ús de tècniques i materials apropiats.
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Utilització d’eines informàtiques per elaborar documents
tècnics.
Eines a l’aula taller.
Distribució de tasques i responsabilitats per treballar en
equip.
Normes de seguretat a l’aula taller.
Bloc

2.

Expressió

i

Instruments de dibuix (de traçat i auxiliars). Suports, formats i
normalització.

comunicació
tècniques
Sistemes senzills de representació (vistes i perspectives).
Proporcionalitat entre dibuix i realitat. Escales i acotació.
Esbossos i croquis.
Metrologia.
Bloc

3.

Materials d'ús

Obtenció, propietats i característiques generals dels materials
d’ús habitual: fusta, metall, plàstic i materials de construcció.

tècnic
Aplicacions més comunes. Tècniques bàsiques i industrials
per treballar amb diferents materials.
Ús segur d’eines. Elaboració d’objectes senzills emprant
diferents materials.
Repercussions mediambientals.
Bloc

6.

organització d’un ordinador. Sistema operatiu. Recuperació

Tecnologies
de

Elements, funcionament, ús, connexions, emmagatzematge i

la

de la informació en suports físics, locals i extraïbles.

informació i la

Coneixement i aplicació de l’entorn de treball del programari

comunicació

lliure OpenOffice.org (processador de text, presentacions, full
de càlcul, base de dades, disseny gràfic).
Eines i aplicacions bàsiques per cercar, baixar, intercanviar i
difondre informació.
Introducció al llenguatge HTML. Elaboració de pàgines web.

Llengua

Bloc

1.

catalana

Comunicació
oral: escoltar i
parlar

Escoltar
Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en
relació

amb

l’àmbit

d’ús:

àmbit

personal,

àmbit

acadèmic/escolar i àmbit social.
Comprensió, interpretació i valoració de textos orals en
relació amb la finalitat que persegueixen: textos narratius,
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descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats.

Observació, reflexió, comprensió i valoració del sentit global
dels debats, col·loquis i converses espontànies, de la intenció
comunicativa de cada interlocutor i aplicació de les normes
bàsiques que els regulen.
Parlar
Coneixement

i

ús

progressivament

autònom

de

les

estratègies necessàries per a la producció i avaluació de
textos orals.
Coneixement, ús i aplicació de les estratègies necessàries
per parlar en públic: planificació del discurs, pràctiques orals
formals i informals i avaluació progressiva
Participació en debats, col·loquis i converses espontànies
mitjançant l’observació i el respecte de les normes bàsiques
d’interacció, intervenció i cortesia que regulen aquestes
pràctiques orals.
Bloc

2.

Comunicació
escrita: llegir i
escriure.

Llegir
Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies
necessàries per a la comprensió de textos escrits.
Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits
d’àmbit personal, àmbit acadèmic/escolar i àmbit social.
Lectura, comprensió i interpretació de textos narratius,
descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats.
Actitud progressivament crítica i reflexiva davant de la lectura,
organitza raonadament les idees i les exposa i respecta les
dels altres.
Ús progressivament autònom dels diccionaris, de les
biblioteques i de les tecnologies de la informació i la
comunicació com a font d’obtenció d’informació.
Escriure
Coneixement i ús de les tècniques i les estratègies per a la
producció de textos escrits: planificació, obtenció de dades,
organització de la informació, redacció i revisió del text.
L’escriptura com a procés.
Escriptura de textos relacionats amb l’àmbit personal, àmbit
acadèmic/escolar i àmbit social.
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Escriptura

de

textos

narratius,

descriptius,

instructius,

expositius, argumentatius i dialogats.
Interès creixent per la composició escrita com a font
d’informació i aprenentatge i com a forma de comunicar
sentiments, experiències, coneixements i emocions.
Iniciació

a

Bloc

l'activitat

Autonomia

emporenedora

personal,

i

lideratge

empresarial

(Específica)

innovació

1.

Tria com a resultat d’una anàlisi del cost d’oportunitat per
cercar la millor alternativa.

i

Comportament

econòmic

i

dificultats

per

tenir

un

comportament racional.
Planificació com a eina indispensable per millorar les tasques
plantejades.
Foment de la creativitat i potencialitats com a generadores de
propostes que es percebin valuoses per als altres.

4.6 Metodologia i estratègies didàctiques
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, Aturem la invasió! és un projecte dirigit
a un nivell de tercer d’ESO, i pensat per a un grup constituït per 25 alumnes, en
el qual no es contemplen adaptacions curriculars, doncs està dissenyat per a
potenciar al màxim les destreses, habilitats i capacitats dels tots els alumnes.
Es tracta d’un projecte, interdisciplinari, però d’àmbit eminentment ambiental,
que remarca la importància dels continguts procedimentals i actitudinals en el
procés d’aprenentatge, fomentant contínuament el treball tant individual com
col·laboratiu entre els alumnes, així com també el treball autònom i la
consciència del propi procés d’aprenentatge, i sense oblidar les habilitats
relacionades amb el correcte ús i gestió de les TIC.
Aturem la invasió! fomenta que els alumnes treballin, durant el transcurs de tot
el projecte, amb múltiples i diversos instruments que fomentin el seu
aprenentatge la seva autonomia i el seu desenvolupament personal, a l’hora
que permetin la consecució dels objectius marcats. Així s’inclouen i impulsen:
- El treball cooperatiu: S’incrementa durant aquest projecte el treball en grups
cooperatius i heterogenis,

amb

la finalitat
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de millorar les relacions

interpersonals entre els alumnes i fomentar l’ajuda entre iguals, deixant de
banda la concepció individualista o competitiva envers l’activitat cooperativa. Es
pretén que els alumnes aprenguin a treballar junts, interaccionin entre ells i
participin activament de forma equilibrada, ja que, per a que es pugui parlar
pròpiament de treball en equip, com apunten Pujolàs i Lago (2011), s’han de
donar dues condicions imprescindibles: participació equitativa i interacció
simultània. En cas contrari, no es tracta d’un veritable treball en equip i
òbviament no es poden esperar els beneficis que comporta aquest tipus de
treball.
Per a facilitar que això sigui possible s’establirà per una banda el repartiment
de rols i responsabilitats en els equips de treball i la creació de les comissions
d’experts, formades pels integrants de cada equip que posseeixin el mateix
càrrec, compartint i augmentant així l’abast dels seus coneixements. A més a
més, es contempla la possibilitat de convocar assembles periòdiques amb tots
els equips per a la presa de decisions comunes, la concreció de les feines a
realitzar o la revisió de l’estat i els terminis de treball, amb la finalitat
d’aconseguir l’objectiu comú del projecte.
Per altra banda, aquest aprenentatge cooperatiu permet que aquell alumnes
que, per qualsevol motiu, presentin més dificultats per aprendre, puguin ser
atesos de forma més adequada, tenint en compte que, a banda de l’ajuda que
reben dels seus propis companys, el professor té més disponibilitat i ocasions
per diagnosticar i atendre aquestes necessitats. Per això, Pujolàs (2012) afirma
que “una classe estructurada de forma cooperativa és més inclusiva que
aquella organitzada de forma individual o competitiva”.
- La tutoria entre iguals: en aquest cas es refereix, no només a l’ajuda que
poden oferir els propis companys de classe o grup, sinó també l’ajuda que
altres alumnes més experts en la matèria poden oferir als aprenents, fins i tot
d’altres centres. Aquesta relació produeix beneficis en els dos sentits, tant per
als estudiants que són ajudats com per als que ajuden, els quals es fan més
conscients dels seus propis aprenentatges. Així, es proposa realitzar aquesta
col·laboració amb els alumnes d’ebenisteria artística de l’escola d’arts
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d’Eivissa, com a autèntics experts en la construcció de trampes per a la captura
de serps10.
- L’ús racional i integrat de les TIC: Aquest projecte fonamenta gran part de les
seves activitats en l’ús i aprenentatge de múltiples eines i aplicacions digitals i
online, doncs Internet i les TIC són actual part inherent dels nostre procés
d’aprenentage. Algunes d’aquestes eines i aplicacions11 poden ser: les
Webquest, Google Drive, Genial.ly, Glogster, Pinterest, Google Earth, SigPac,
Popplet, Quick GoPro, Blogger, Joomag, Altavist, etc.
- El treball amb entitats i altres agents socials: Mitjançant el projecte Aturem la
Invasió es vol connectar i interrelacionar els alumnes amb les entitats,
administracions públiques, persones, col·lectius i empreses que formen part de
la comunitat que els envolta. Així, es proposa establir una col·laboració amb els
agents socials següents:


Consell Insular d’Eivissa: com a administració que realitza l’encàrrec de
construcció de les trampes de captura de serps als alumnes i amb la
qual s’estableix una comunicació

constant mitjançant els seus

representats i grups d’expert. Aquesta entitat estarà connectada al
mateix temps amb els ajuntaments de l’illa i altres col·lectius i
associacions com les diferents cooperatives agrícoles o el Grup de
Defensa Vegetals de l’Olivar, de les quals es poden sel·leccionar els
propietaris de terrenys agrícoles afectats per la invasió de les serps i
interessats en participar en el projecte mitjançant la instal·lació de
trampes construïdes pels alumnes els seus terrenys.


Escola d’Arts d’Eivissa: com a centre educatiu local, i expert en la
construcció de trampes per captura de serps.



Comerç i empreses locals: Amb les que els alumnes hauran de gestionar
la compra dels materials que necessitaran per a la construcció de les
seves trampes.

10
11

Veure apartat 4.1 Justificació i contextualització de la proposta.
Veure Annex 1: Taula de seqüenciacio d’activitats i Annex 3. Model de Webquest del projecte
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Particulars: que realitzaran alguna xerrada als alumnes sobre les
problemàtiques que els produeixen les serps en la seva propietat.

Pel que fa als recursos personals haurem de preveure la implicació i
participació dels diferents departaments del centre i s’haurà de crear una
comissió a propòsit per la gestió del projecte. En referència als professors
implicars, és convenient tenir al menys dos coordinadors del projecte, que es
ombinaran i donaran suport continu, un del departament de ciències per al
desenvolupamet del projecte durant el primer i el tercer quadrimestre, de
caràcter més científic, i un altre del departament de tecnologia, per al
desenvolupament, el seguiment i la supervisió de la fase de construcció en el
taller durant el segon quadrimestre.
Per altra banda és necessari tenir una bona planificació dels diferents espais
que s’utilitzaran per poder reservar-los amb antelació i confirmar la seva
disponibilitat des d’un començament. Els espais necessaris a priori són: aula
ordinària, laboratori de ciències i taller de tecnologia. Opcionalment és podrà
utilitzar també un aula d’informàtica. La organització d’aquests espai, tenint en
compte que els alumnes treballaran en equips col·laboratius durant gairebé tot
el projecte, serà en grups de 5 alumnes.

4.7 Seqüenciació i temporització
Es proposar desenvolupar el projecte Aturem la invasió! com a matèria
independent ocupant les dues hores setmanals de lliure disposició disponibles
en el calendari lectiu, les quals es planificaran una consecutiva amb l’altra,
constituint una única sessió de 110 min. L’objectiu és que, al tractar-se en
aquest cas d’un projecte amb un alt contingut pràctic i a realitzar en grup, es
pugui augmentar el rendiment del temps de treball i les activitats quedin
limitades dins l’horari lectiu, sense augmentar la càrrega de feina extraescolar.
Al mateix temps pot permetre un millor seguiment i observació de les feines
individuals i grupals de cara a l’avaluació. Per altra banda, es pretén que
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aquestes sessions dobles quedin concentrades en els divendres per intentar
augmentar la motivació dels alumnes en aquest darrer dia de la setmana,
mitjançant el desenvolupament d’un projecte d’aprenentatge més innovador i
engrescador.
Aquest projecte d’APS es desenvolupa al llarg de 5 fases principals ben
diferenciades que es distribueixen de la manera següent:
Taula 6. Fases del projecte
Etapa del projecte Aturem la invasió!

Temporització

Fase 1 – Presentació i encàrrec

2 sessions de 110 min.

Fase 2 – Disseny i planificació del projecte

12 sessions de 110 min.

Fase 3 – Construcció de les trampes

11 sessions de 110 min.

Fase 4 – Lliurament i instal·lació

2 sessions de 110 min.

Fase 5 – Promoció i seguiment

8 sessions de 110 min.
Total

35 sessions de 110 min.

La seqüenciació de les activitats programades dins de cadascuna d’aquestes
etapes es presenta a continuació:
FASE 1: PRESENTACIÓ I ENCÀRREC
Durada: 2 sessions de 110 min.
Sessió 1: Presentació del projecte d’APS ATUREM LA INVASIÓ!
Durada: 110 min.
Aquesta és la primera sessió del curs relativa a aquesta matèria de
desenvolupament de projectes d’APS. Per tant, en primer lloc es presentarà
l’assignatura, es definiran la metodologia de treball i els criteris d’avaluació, es
descriuran els objectius i les característiques concretes del projecte que es
portarà a terme i s’explicarà que sorgeix arran de l’encàrrec que ens farà una
entitat externa al centre, en aquest cas, el Consell d’Eivissa. La finalitat és que
els alumnes coneguin des del primer moment quin és l’origen i l’objectiu final
del projecte i com seran avaluats.
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Seguidament es farà un debat obert a classe per tenir una idea de les
impressions i coneixements previs dels alumnes en relació amb la problemàtica
de les serps i les espècies invasores. Les idees i els aspectes que vagin sorgint
quedaran reflectits en un plafó penjat a l’aula. Finalment se’ls anunciarà la visita
d’un representant de l’entitat i expert en la matèria durant la propera sessió i es
prepararà amb els alumnes un llistat de preguntes i curiositats per tal de
plantejar-les a l’expert.
Sessió 2: Visita de l’entitat per fer l’encàrrec
Durada: 110 min.
En aquesta sessió rebrem la visita d’un expert i representant del Consell
d’Eivissa que farà una introducció als alumnes sobre les espècies invasores en
general i els efectes que poden tenir sobre els ecosistemes i concretarà
aspectes sobre les serps i els seus efectes a l’illa d’Eivissa. A més a més,
comunicarà als alumnes l’encàrrec que se’ls fa des de la seva entitat i detallarà,
juntament amb el coordinador del projecte d’APS, les condicions d’aquest acord
(característiques que ha de complir la trampa de serps, pressupost disponible,
termini de lliurament, etc.). Per altra banda, portarà una trampa per serps ja
fabricada, que servirà de model als alumnes per regir-se en el seu projecte
constructiu. I, si és possible, podrà portar també algun exemplar de serp morta
per poder mostrar-la als alumnes i explicar-los les seves característiques
anatòmiques principals.
FASE 2: DISSENY DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
Durada: 12 sessions de 110 min.
De la sessió 3 a la sessió 14
Durant aquesta fase del projecte, de 12 sessions de durada, es realitzarà el
disseny i la planificació del mateix. Els alumnes hauran d’organitzar-se en
grups de 5 persones, i cada membre del grup tindrà assignat un rol de
responsabilitat dintre de l’equip. La configuració dels grups correrà a càrrec del
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coordinador del projecte tenint en compte les capacitats i les necessitats
individuals de cadascun d’ells, per garantir que es conformen equips mixtes i
heterogenis.
L’objectiu d’aquesta fase és que els alumnes elaborin un document, el pla
d’equip, en el quan facin, per una banda, una introducció a la problemàtica de
les espècies invasores, investiguin i defineixen els conceptes principals
relacionats amb aquest tema i concretin les característiques principals del
projecte que portaran a terme.
Així, els alumnes, tenint en compte les condicions que han de complir les
trampes, han de planificar tot els procés de construcció, definint aspectes com
els següents: la tria de materials, l’elecció de l’empresa proveïdora, el càlcul del
material necessari, la sol·licitud de pressupostos i factures de compra, la
negociació dels terminis d’entrega amb els proveïdors, el tipus de procés
productiu que seguiran, les normes de seguretat que hauran d’aplicar en el
taller, el calendari de treball, etc. Tota aquesta feina serà realitzada en equips,
de forma autònoma i guiada per el professor, i quedarà reflectida en un
document que hauran de lliurar al final d’aquesta fase, el pla d’equip.
Es facilitarà la feina dels alumnes i la comunicació permanent amb els
professors i el representant del Consell d’Eivissa mitjançant l’entorn
col·laboratiu virtual de la plataforma Google Drive, entre altres aplicacions i
eines TIC.
Durant aquesta fase, a més, podran tenir l’oportunitat de visitar el taller del cicle
formatiu d’ebenisteria artística de l’Escola d’Arts d’Eivissa i conèixer els seus
alumnes, els quals ja estan experimentats en la construcció de trampes per a
serps i veure com treballen. I rebran també la visita d’un particular que els
explicarà les seves experiències i anècdotes intentant capturar les serps que
envaïen la seva propietat.
Els continguts que ha de contenir el document del pla d’equip es poden
consultar en l’Annex 2. Guió del document pla d’equip.
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FASE 3: CONSTRUCCIÓ DE LES TRAMPES
Durada: 11 sessions de 110 min.
De la sessió 15 a la sessió 25
Aquesta fase està dedicada a la construcció de les trampes pròpiament dita. En
primer lloc es farà la recepció dels materials encarregats als proveïdors, i es
revisaran els albarans per comprovar que els materials són els correctes i han
arribat en bones condicions. A continuació ja es podrà iniciarà el marcatge de
les mides de les peces, seguit del tall de les peces i el seu muntatge. A més a
més, abans de donar per finalitzada la feina hauran de realitzar una revisió del
bon funcionament de tots els elements, i en cas necessari, corregir els defectes
observats per garantir la viabilitat de les trampes. S’inclou en aquesta etapa
una o dues visites al taller per part dels alumnes d’ebenisteria de l’Escola d’Arts
d’Eivissa durant el procés constructiu, els quals podran aconsellar i assessorar
als alumnes en algun aspecte de la seva feina. Un cop revisades, s’assignarà
un codi a cadascuna de les trampes per poder fer-ne el seu posterior
seguiment. Cal afegir que en aquesta fase hauran de enregistrar en vídeo tot el
procés de construcció per tal d’entregar al final del projecte un vídeo-tutorial del
procés de fabricació.

FASE 4: LLIURAMENT I INSTAL·LACIÓ
Durada: 2 sessions de 110 min.
Sessions 26 i 27
Aquesta fase es dedicarà al lliurament de les trampes fabricades pels alumnes,
coincidint amb l’època d’inici de l’activitat de les serps, després del seu període
d’hivernació. Mitjançant dues sortides de camp (mig grup classe a cada
sortida), els alumnes entregaran les trampes a propietaris afectats per les
serps, que hauran estat escollits per part del Consell d’Eivissa per participar en
el programa, en col·laboració amb les cooperatives agrícoles o el grup de
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defensa vegetal de l’Olivar d’Eivissa. Amb la presència d’un expert del Consell
d’Eivissa, els alumnes aprendran, entre altres aspectes, quines són les millors
ubicacions i condicions per a la col·locació de les trampes en els terrenys
(punts d’aigua, zones d’ombra, etc.) o com es realitza la introducció i
manteniment dels ratolins que actuaran com esquer. Cadascuna de les
trampes entregades serà georeferenciada i disposarà d’un codi que la
identificarà amb l’alumne que l’ha fabricat. D’aquesta manera cada alumne
podrà conèixer quina serà finalment la ubicació de la trampa que ha construït i
s’establirà un nexe de connexió amb la propietat del terreny, podent-ne fer el
seu seguiment.
L’altra meitat del grup classe es quedarà a l’aula configurant l’eina de
comunicació que s’establirà entre alumnes, Consell Insular i propietaris del
terrenys mitjançant GoogleDrive, per compartir en temps real la informació
relativa a les trampes instal·lades en cada punt (nombre de captures, espècies
capturades, incidències, etc.).
FASE 5: PROMOCIÓ I SEGUIMENT
Durada: 8 sessions de 110 min.
De la sessió 28 a la sessió 35
En aquesta darrera fase del projecte, es procedirà en primer lloc a gestionar i
traspassar les dades de georeferenciació de les trampes fabricades i
instal·lades. A continuació els alumnes hauran de treballar en el muntatge d’un
video tutorial a partir de les imatges enregistrades en el taller, durant el procés
de construcció de les trampes. Un cop finalitzat, iniciaran els treballs de disseny
d’un blog digital en el que hauran de plasmar tots els continguts, documents
(plans d’equip, video tutorial, etc.), activitats i experiències que s’hagin generat
durant tot el projecte. Les dues o tres darreres sessions es dedicaran al
lliurament, projecció i avaluació dels video tutorials i blogs realitzats, amb la
possibilitat que el video més votat sigui penjat a la web del Consell d’Eivissa,
com a tutorial per a la població en quant a la construcció de les trampes per
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serps. Finalment es farà una reflexió i valoració del projecte i la cloenda del
mateix amb la visita de l’entitat col·laboradora.

La seqüenciació de totes les activitats es pot consultar de forma detallada en
l’Annex 1: Taula de seqüenciació de les activitats.

4.8 Avaluació
Per a l’avaluació d’aquest projecte d’aprenentatge servei s’han tingut en
compte els productes següents:
Pla d’equip: que han d’elaborar en equip els alumnes al final de la segona fase
del projecte de disseny i planificació del procés.
Video tutorial: que hauran d’elaborar en equip els alumnes durant tot el procés
de fabricació de les trampes, en la tercera fase de construcció.
Blog / Revista digital: que han d’elaborar en equip els alumnes en la darrera
etapa del projecte, incloent tota la informació generada, els productes fabricats,
les dificultats i inconvenients trobats, els processos de disseny i planificació
adoptats, els resultats de captures obtinguts, etc.
Fitxes d’observació de l’alumnat: on els professors deixaran constància de les
característiques del treball individual i col·laboratiu que hauran realitzat els
diferents equips de forma autònoma i guiada durant tot el projecte
(funcionament, clima de treball, etc.). Aquesta fitxa conté la valoració
d’aspectes del comportament individual de cadascun dels alumnes de cada
equip, ajudant a avaluar el grau d’implicació i el tipus d’aprenentatge assolit per
cadascun d’ells dins el projecte.
En la taula següent es mostra el pes que es dona a la elaboració de cadascun
d’aquests productes en l’avaluació de l’alumne, quins són els ítems a tenir en
compte en aquesta avaluació final i quin és el seu percentatge relatiu.
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Taula 7. Productes i ítems per a la avaluació
PRODUCTES

Items

BLOG/REVISTA

Rúbrica

DIGITAL

(professora)
Rubrica

% Cada ítem

% Total

avaluació

60 %

35 %

coavaluació

20 %

Autoavaluació

20 %

avaluació

60 %

coavaluació

20 %

Autoavaluació

20 %

avaluació

100 %

20 %

100 %

30 %

TOTAL

100 %

(companys)
Rúbrica
(propi grup)
VIDEO TUTORIAL

Rúbrica

15 %

(professora)
Rubrica
(companys)
Rúbrica
(propi grup)
PLA D’EQUIP

Rúbrica
(professora)

FITXES
D’OBSERVACIÓ

Com es pot observar en la taula superior, es contempla l’us de rúbriques com a
mètode d’avaluació, coavaluació i autoavaluació. Les rúbriques de coavaluació
i autoavaluació utilitzades en el cas dels blogs/revistes digitals i els video
tutorials seran elaborades a classe pels propis alumnes amb l’ajuda dels
professors.

5. Conclusions
Com ha quedat palès al llarg d’aquest document, l’aprenentatge-servei
constitueix

una

eina

educativa

innovadora,

amb

un

gran

potencial

transformador de l’educació i la societat.
Per una banda, perquè integra en un sol programa la realització d’un servei a la
comunitat i l’adquisició aprenentatges sòlids i funcionals, per l’altra, perquè
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mitjançant aquesta metodologia s’obtenen multitud de beneficis, tant pels
alumnes, com per als agents socials, com per als centres educatius.
Al mateix temps és una eina flexible, que permet ser aplicada a qualsevol tipus
de nivell educatiu i, un altre aspecte molt important, és vàlida per a qualsevol
tipus d’alumne, sigui quina sigui la necessitat que presenti, perquè fomenta la
participació de tots ells, destacant les seves potencialitats i contribuint al seu
desenvolupament personal.
Per altra banda perquè connecta la comunitat educativa amb l’exterior, i els
joves exerceixen i assagen el seu paper en l’entorn, una dimensió, que, sota el
meu punt de vista, està desaprofitada, ja que constitueix un espai immillorable
per als alumnes per a experimentar, practicar, desenvolupar-se com a
persones i posar a prova els seus coneixements i capacitats.
Tot i així, ja ha quedat clar que no podem anomenar aprenentatge-servei a
qualsevol tipus d’experiència sinó que els programes d’aprenentatges servei
presenten unes característiques pròpies que garanteixen el seu èxit. Aquests
projectes han d’estar ben articulats, connectats amb una problemàtica real i
integrats en els currículums acadèmics.
Si les condicions es compleixen generen aprenentatges significatius, promouen
la inclusió educativa i fomenten l’adquisició de les competències clau en els
alumnes.
Amb la proposta Aturem la invasió es vol posar en pràctica aquesta
metodologia associant-la a una realitat local molt concreta i definida en l’entorn
immediat dels alumnes. Però podem trobar-nos amb problemes que en
dificultin el camí
La primera limitació radica precisament en el fet que mai s’ha portat a terme,
per tant es desconeix el seu resultat, si la seva planificació és la correcta, si
fomentarà la motivació i l’interès dels alumnes o si és possible la seva aplicació
educativa.
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Per altra banda, perquè innegablement suposaria la implicació i participació de
tot l’equip docent, el suport de l’equip directiu, les famílies i el centre, i en
general tota la comunitat educativa, juntament amb la col·laboració del teixit
social. I és possible que es trobin entrebancs en aquest aspecte, ja que no tots
els professors, estan oberts o es senten prou segurs i preparats per a la
posada en marxa de projectes innovadors, que es surten de la seva rutina
habitual.
El projecte d’aprenentatge servei, no pot funcionar com “un oasi en un desert”
sinó que convindria que, al menys de forma inicial, la resta del centre es trobés
sincronitzat amb el projecte i que els continguts treballats a l’aula en el marc de
les matèries convencionals contribuïssin també a incrementar les connexions
entre el currículum, el projecte i la realitat. D’aquesta manera les matèries
convencionals podrien veure fins i tot com s’incrementa la motivació i l’interès
dels alumnes a les aules quan aquest continguts mes teòrics es troben
sincronitzats i associats amb un projecte experiencial i contextualitzat. Al cap i a
la fi els alumnes necessiten veure amb immediatesa l’aplicabilitat i funcionalitat
dels coneixements que es pretén que aprenguin a les aules i aquest és un fet
que reclamen constantment. En aquest sentit, els centres hauran d’avançar cap
al reconeixement dels beneficis d’aquesta metodologia i la institucionalització
d’aquesta pràctica en els seus projectes de centre.
Per altra banda, ha d’existir un compromís real i constant de les entitats,
administracions i altres agents socials, que necessita una comunicació constant
entre totes les parts i que no és fàcil d’aconseguir i mantenir durant tot el
projecte.
Finalment ens podem trobar també en problemes derivats de la manca de
recursos materials en els centres per poder realitzar íntegrament les activitats
programades en el projecte (eines i maquinaria a l’aula de tecnologia, connexió
a internet de mala qualitat, equips informàtics insuficients, etc.) però que amb
una bona planificació anticipada es podria intentar resoldre o buscar alguna
alternativa.
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En definitiva, no és simple la posada en pràctica d’un vertader projecte
d’aprenentatge-servei i segurament seran molts els dubtes que sorgeixin
relació en amb el mateix quan es pensi en posar-lo en pràctica per primera
vegada, si tot funcionarà bé, si aconseguirem els objectius marcats, etc. però
tot és qüestió de provar i els beneficis valen la pena. No ens han d’envair les
inseguretats i no ens hem de preocupar per si els alumnes estan preparats o no
per fer-ho, tenim un escenari perfecte per practicar i deixar empremta!
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Annex 1. Taula de seqüenciació d’activitats

PROJECTE D'APRENENTATGE-SERVEI
Títol del projecte:
Fase projecte

Sessió

Aturem la invasió!
Data

Nivell:

Descripció activ.
Presentació del projecte
d'APS

Internet

Ordinadors /
Pissarra digital

Presentació

Pissarra digital

Explicació de l'expert

Model de trampa,
exemplars de
serps, etc.

Pissarra digital,
material
Tot el grup classe
laboratori, etc.

planificació del projecte:
assignació de rols i grups
de treball

Webquest del
Ordinadors
projecte, Internet i
aplicacions TIC

Preparació visita de
l'entitat: recull de
preguntes i curiositats
visita de l'entitat per fer
l'encàrrec
2

2. Disseny
projecte
construcció

3

4

23-set

30-set

07-oct

35 setmanes

Materials
Pissarra digital

110 min.

16-set

1. Presentació
i encàrrec

Durada:

Recursos
Document
presentació pla de
treball del
projecte
Tècnica del full
giratori i tècnica
dels post-it

Durada

Debat i pluja d'idees
1

Curs: 2016/2017

3r ESO

Fase de disseny del
projecte: treball autònom
en grups

110 min.

110 min.

110 min.

Avaluació

Espai

Tot el grup classe
Mural, pos-its, i Grups esporàdics
fitxa activitat
3-4 alumnes i tot
full giratori
el grup classe

Webquest del
Ordinadors
projecte, Internet i
aplicacions TIC
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Organització

Aula
ordinària

Grups esporàdics
3-4 alumnes i tot
el grup classe
Tot el grup classe

Aula ord. /
laboratori /
pati exterior

En 5 grups de 5
alumnes com a
màxim, segons
capacitats.
Equips de treball

Aula
ordinària
Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

5

6

7

14-oct

21-oct

28-oct

Fase de disseny del
projecte: treball autònom
en grups
Fase de disseny del
projecte: treball autònom
en grups
Visita d'una particular per
explicar les seves
experiències
Fase de disseny del
projecte: treball autònom
en grups
Fase de disseny del
projecte: treball autònom
en grups

8

9

10

11

04-nov

110 min.

Webquest del
Ordinadors
projecte, Internet i
aplicacions TIC

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

110 min.

Webquest del
Ordinadors
projecte, Internet i
aplicacions TIC

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

110 min.

Webquest del
Ordinadors
projecte, Internet i
aplicacions TIC

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

110 min.

Webquest del
Ordinadors
projecte, Internet i
aplicacions TIC

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

Visita a l'Escola d'Arts per
conèixer els alumnes i la
seva feina

11-nov

Fase de disseny del
projecte: treball autònom
en grups

18-nov

Fase de disseny del
projecte: treball autònom
en grups

25-nov

Fase de disseny del
projecte: treball autònom
en grups

Aula
ordinària

Tot el grup classe

sortida:
Escola d'Arts
d'Eivissa

Tot el grup classe

110 min.

Webquest del
Ordinadors
projecte, Internet i
aplicacions TIC

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

110 min.

Webquest del
Ordinadors
projecte, Internet i
aplicacions TIC

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

110 min.

Webquest del
Ordinadors
projecte, Internet i
aplicacions TIC

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària
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12

02-des

13

09-des

Fase de disseny del
projecte: treball autònom
en grups

110 min.

Lliurament del pla d'equip

14

16-des
23-des
30-des
06-gen

15

16

13-gen

110 min.
Aprovació de pressupostos
i sol·licitud de materials
Vacances Nadal
Vacances Nadal
Vacances Nadal
Recepció dels materials,
comprovació d'albarans i
preparació de les eines i el
taller
Inici de la construcció de
les trampes: marcatge de
les mides

110 min.

110 min.

110 min.

20-gen

3. Construcció
Gravació del procés
constructiu
Fase de construcció: tallar
fustes a mida
17

27-gen

110 min.

Webquest del
Ordinadors
projecte, Internet i
aplicacions TIC
Plans d'equip en
formar paper i
digital
Pressupostos de
proveïdors

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

Equips de treball

Document
pla d'equip

Aula
ordinària

Ordinadors

ordinadors i
pissarra digital

Materials
Albarans dels
encarregats i eines proveïdors /
del taller
Plans d'equip

Equips de treball
/ tot el grup
classe

Aula
ordinària

Equips de treball
/ tot el grup
classe

Taller de
tecnologia

Instruccions i
Document pla
plànols en format d'equip / Tablet
paper o digital,
materials
Equips de treball
encarregats i eines
del taller
càmera vídeo
digital / tablet

Fitxes
d'observació

Taller de
tecnologia

Instruccions i
Document pla
plànols en format d'equip / Tablet
paper o digital,
Equips de treball
materials
encarregats i eines
del taller

Fitxes
d'observació

Taller de
tecnologia
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Gravació del procés
constructiu

càmera vídeo
digital / tablet

Fase de construcció: tallar
fustes a mida
110 min.
18

03-feb
Gravació del procés
constructiu
Fase de construcció:
preparació de malles i
mecanismes

19

110 min.

10-feb
Gravació del procés
constructiu
Fase de construcció:
muntatge de les peces
110 min.

20

17-feb
Gravació del procés
constructiu

Instruccions i
plànols en format
paper o digital,
materials
encarregats i eines
del taller
càmera vídeo
digital / tablet

Document pla
d'equip / Tablet
Equips de treball

Fitxes
d'observació

Taller de
tecnologia

Instruccions i
Document pla
plànols en format d'equip / Tablet
paper o digital,
materials
Equips de treball
encarregats i eines
del taller
càmera vídeo
digital / tablet

Fitxes
d'observació

Taller de
tecnologia

Instruccions i
Document pla
plànols en format d'equip / Tablet
paper o digital,
materials
Equips de treball
encarregats i eines
del taller
càmera vídeo
digital / tablet

Fitxes
d'observació

Taller de
tecnologia
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càmera vídeo
digital / tablet

Fase de construcció:
muntatge de les peces
110 min.
21

24-feb
Gravació del procés
constructiu
Fase de construcció:
instal·lació de tancaments
i mecanismes

22

110 min.

03-mar
Gravació del procés
constructiu
Fase de construcció:
control de qualitat i
correccions necessàries

23

110 min.

10-mar
Gravació del procés
constructiu

24

17-mar

Fase de construcció:
control de qualitat i
correccions necessàries

110 min.

Instruccions i
Document pla
plànols en format d'equip / Tablet
paper o digital,
materials
Equips de treball
encarregats i eines
del taller
càmera vídeo
digital / tablet

Fitxes
d'observació

Taller de
tecnologia

Instruccions i
Document pla
plànols en format d'equip / Tablet
paper o digital,
materials
Equips de treball
encarregats i eines
del taller
càmera vídeo
digital / tablet

Fitxes
d'observació

Taller de
tecnologia

Instruccions i
Document pla
plànols en format d'equip / Tablet
paper o digital,
materials
Equips de treball
encarregats i eines
del taller
càmera vídeo
digital / tablet

Fitxes
d'observació

Taller de
tecnologia

Instruccions i
Document pla
plànols en format d'equip / Tablet
paper o digital,
Equips de treball
materials
encarregats i eines
del taller

Fitxes
d'observació

Taller de
tecnologia
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Gravació del procés
constructiu

càmera vídeo
digital / tablet

Finalització i codificació de
les trampes
25

26

24-mar

31-mar

4. Lliurament i
instal·lació
27

07-abr

14-abr
21-abr
5. Seguiment i
difusió

28

28-abr

110 min.

Lliurament, instal·lació i
georeferenciació de
trampes (sortida amb mig
grup classe)
Configuració de la xarxa de
comunicació (mig grup
classe)
Lliurament, instal·lació i
georeferenciació de
trampes (sortida amb mig
grup classe)
Configuració de la xarxa de
comunicació (mig grup
classe)
Vacances Setmana Santa
Vacances Setmana Santa
Gestió de dades de
georeferenciació

110 min.

Instruccions i
Document pla
plànols en format d'equip / Tablet
paper o digital,
Equips de treball
materials
encarregats i eines
del taller
Trampes
Tablet /GPS
fabricades i
Mig grup classe
codificades
Google Drive

110 min.

110 min.

sortida:
terrenys de
particulars

Ordinadors

Trampes
fabricades i
codificades

Tablet /GPS

Google Drive

Ordinadors

Google
Dades SIG,
Drive/Google
Tablets i
Maps/Google
ordinadors
Earth/SIGPAC, etc.
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Taller de
tecnologia

Mig grup classe

Aula
ordinària

Mig grup classe

sortida:
terrenys de
particulars

Mig grup classe

Aula
ordinària

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

29

30

05-mai

Muntatge del video
tutorial

12-mai

Muntatge del video
tutorial

110 min.

Internet i
Tablets i
aplicacions TIC
ordinadors
(Quick GoPro, etc)

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

110 min.

Internet i
Tablets i
aplicacions TIC
ordinadors
(Quick GoPro, etc)

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

110 min.

Webquest del
projecte, Internet i
aplicacions TIC
(Blogger, Joomag,
Atavist, Pinterest,
Genially, etc.)

Plans d'equip,
video tutorials,
Tablets i
ordinadors

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

110 min.

Webquest del
projecte, Internet i
aplicacions TIC
(Blogger, Joomag,
Atavist, Pinterest,
Genially, etc.)

Plans d'equip,
video tutorials,
Tablets i
ordinadors

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

110 min.

Webquest del
projecte, Internet i
aplicacions TIC
(Blogger, Joomag,
Atavist, Pinterest,
Genially, etc.)

Plans d'equip,
video tutorials,
Tablets i
ordinadors

Equips de treball

Fitxes
d'observació

Aula
ordinària

Ordinadors /
Pissarra digital

Equips de treball
/ tot el grup

Elaboració del blog/revista
digital del projecte
31

19-mai

Elaboració del blog/revista
digital del projecte
32

26-mai

Elaboració del blog/revista
digital del projecte
33

02-jun

34

09-jun

Elaboració de les
rúbriques d'avaluació

110 min.
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Aula
ordinària

Lliurament, projecció i
avaluació dels video
tutorials i els
blogs/revistes digitals en
línia del projecte (enllaços)

Internet

Reflexió en grup i
avaluació del projecte

Rúbrica
d'autoavaluació

Avaluació del projecte
110 min.
35

16-jun

Fitxa d'opinió
personal

Cloenda: visita de l'entitat
per fer la cloenda i
presentació resultats

69

Ordinadors /
Pissarra digital

classe

Equips de treball
/ tot el grup
classe

Videotutorial i
blogs en línia.
Rúbrica
d'avaluació i
coavaluació
Rúbrica
d'autoavalua
ció

Aula
ordinària

Annex 2. Guió del document Pla d’Equip

PLA D’EQUIP

Projecte d’aprenentatge-servei: ATUREM LA INVASIÓ!

1. PRESENTACIÓ
En aquest apartat heu d’incloure:
Dades de l’equip:
-Nom dels integrants de l’equip
-Nom i logo del vostre equip, en cas que hagueu decidit triar-ne algun.
-Responsabilitats i funcions de cada membre de l’equip.
-Curs, nivell i grup
Dades del projecte:
-Nom del projecte d’APS
-Nom del coordinador del projecte
-Dades de l’entitat per a qui es fa el servei
-Objectius del projecte

2. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
En aquest apartat heu de respondre a les següents preguntes:
-

En termes generals, Què és una espècie invasora i quins efectes tenen
sobre els ecosistemes?
A banda de les serps, coneixes alguna altra espècie invasora que hagi
estat introduïda a Eivissa?
Quines són les espècies de serps que envaeixen l’illa d’Eivissa i quines
són les seves característiques?
Que ens podríeu dir sobre la seva alimentació, reproducció i hivernació?
Des de quan s’han detectat i perquè es decideix capturar-les?
Com han arribat a Eivissa?
Quina és la seva distribució actual?
70

-

S’ha fet ja alguna cosa per evitar la seva propagació?
És possible la seva eradicació?
Quines són les espècies o els ecosistemes que es poden veure més
afectats per la seva activitat?
Coneixeu algun altre cas fora d’Eivissa on hagin patit alguna
problemàtica similar? Què han fet allí per combatre-la?

A continuació teniu alguns enllaços que us poden ajudar a començar a
investigar per a la redacció d’aquest apartat:
Consell Eivissa
Notícia premsa_ Ara Balears
Notícia premsa_Diario de Ibiza
Notícia premsa_El Mundo
Video_The Exotic Visitor

3. DISSENY I PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE
3.1 MATERIALS ESCOLLITS
Quins són els materials necessaris i quines són les seves característiques?
Justificar la elecció d’aquests materials i característiques.
Recordeu que les trampes han de complir almenys aquestes indicacions del
Consell d’Eivissa.
Si us decidiu per incorporar algun material reutilitzat ho heu d’especificar.
3.2 PROVEÏDORS I PROCÉS DE COMPRA DE MATERIALS
 Escolliu una empresa proveïdora dels vostres materials a l’illa d’Eivissa i
sol·liciteu un pressupost per a la compra dels materials que necessitareu.
Atenció! Heu de tenir en compte:
-La mida i format de comercialització dels materials escollits a l’hora de
calcular les quantitats que en necessitareu. Us heu d’informar amb la
empresa escollida!. (Exemple: els taulons de fusta de contraxapat de 10 mm
es solen comercialitzar en la mida 250 x 122 mm).
-Cada grup heu d’elaborar tantes trampes com membres formen el vostre
equip.
-Heu de fer l’encàrrec dels materials que necessitareu tot l’equip.
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-El pressupost està limitat a 30 Euros (IVA INCLÒS) per trampa.
-El termini d’entrega que us pot oferir cada empresa: la data màxima per a
la recepció dels materials en el nostre taller és el divendres 13 de gener.
-Les dades de facturació que heu d’aportar a l’hora de sol·licitar els
pressupostos i la factura final de la compra.
 Heu d’explicar com heu fet els càlculs per decidir la quantitats que
demanareu de cada material, és a dir, com heu calculat el nombre de
taulers, els metres de malla o les tancadures necessàries per a tot el grup.
 Heu de justificar perquè heu triat les empreses escollides i no unes altres.
4. PROCÉS CONSTRUCTIU
4.1 METODOLOGIA
En aquest apartat heu d’incloure quin és el mètode de construcció que heu
decidit que faríeu servir, es a dir, si teniu pensat optar per construir íntegrament
una trampa cadascun dels membres del grup, si treballareu en cadena (us
repartiu la construcció de totes les trampes entre tots els membres de l’equip i
cada membre realitza la mateixa acció), o algun altre sistema diferent.
4.2 PROCÉS
DIAGRAMA DEL PROCÉS
Haureu d’elaborar un esquema (diagrama de flux) en el que quedin reflectits
els passos que seguireu en el procés de construcció. Us podeu ajudar de l’eina
Popplet per a dissenyar el vostre diagrama pas per pas.
* Alguns enllaços interessants: Vídeo Alumnes Escola d’Arts
CALENDARI
Document on constin les diferents activitats que s’han portar a terme i en quin
període de temps teniu previst executar-les per arribar al dia del lliurament.
Atenció: Totes les trampes han de quedar acabades i revisades el dia 24 de
març.
PACTE D’EQUIP
Elaboració d’un document que estableixi els acords i les condicions que us
comprometeu a complir els membres del grup per facilitar el bon funcionament
de l’equip durant el projecte.
NORMES DE SEGURETAT AL TALLER
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Recull de les normes de seguretat que creieu s’han de complir en el taller de
tecnologia durant la fase de construcció.
GESTIÓ DE RESIDUS
Explicació de la destinació final dels residus generats durant el procés o via
d’aprofitament alternativa.

5. BIBLIOGRAFIA
Fonts d’informació consultades

6. ANNEXOS
Plànols de contrucció de les trampes
Pressupostos i factures de compra
Altres documents o información que penseu que heu d’inclore.
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Annex 3. Model de Webquest del projecte
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