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1. RESUM
Les transformacions del món contemporani afecten a totes les etapes de la
societat en la què vivim. Per això, la didàctica de les Ciències Socials no és una
excepció, i precisa de l’elaboració de propostes que responguin a les noves
necessitats educatives, derivades dels canvis tecnològics i socials.
En aquest sentit, treballar per projectes pot ser un bon aliat pel docent, ja que
ofereixen la possibilitat de treballar les Ciències Socials motivant a l’alumnat,
utilitzant activitats engrescadores i trencant amb la metodologia tradicional. A
més, permet adquirir una sèrie d’avantatges clars per a l'ensenyament
d'aprenentatges integradors i de caràcter interdisciplinari.
Efectivament, treballar per projectes permet, entre d'altres coses, explorar les
relacions entre Geografia, Història i Història de l’Art amb altres assignatures tals
com Literatura, les Tècniques de Comunicació i Informació, etc. Ho fan
construint ponts que vinculen les diferents disciplines a través de les quals els
alumnes s'aproximen al món.
En aquest treball s'explora, en primer lloc, la necessitat de la innovació
pedagògica i la utilitat de potenciar l’Aprenentatge Basat en Projectes i, tot
seguit, es fa una proposta per a dos nivells educatius, tercer curs d’Educació
Secundària Obligatòria i segon curs de Batxillerat, amb la finalitat de treballar
l’activitat turística mitjançant l’elaboració de rutes turístiques que combinin
modalitats i activitats turístiques que es puguin realitzar a l’illa de Mallorca.
Paraules Claus: Aprenentatge Basat en Projectes, activitat turística, sortida
didàctica, Tecnologies de la Informació i Comunicació, Sistemes d’Informació
Geogràfica.
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2. INTRODUCCIÓ
La renovació de les metodologies emprades per impartir la docència a l’Estat
Espanyol és un tema a tractar amb urgència. És encara molt difícil trobar
propostes reals i aplicables a les aules, malgrat que els nivells de fracàs i
d’abandonament escolar són elevats.
A moltes aules encara s’imparteixen les Ciències Socials com les vàrem estudiar
nosaltres en el nostre temps. És a dir, de manera teòrica, amb manca de
participació dels alumnes, amb predomini de les sessions magistrals,

amb

manca o absència de sortides de camp i fomentant poc la participació activa dels
alumnes. Sovint els motius principals són la manca de recursos, no conèixer o
no tenir temps d’utilitzar les eines o mitjans que farien possible el camí cap a la
renovació i la por a implementar noves metodologies o estratègies per si no
s’obtinguessin els resultats desitjats.
Aquest Treball de Final de Màster pretén fer una modesta aportació a una
activitat del sector terciari que està a l’ordre del dia a les vides de la població de
les Illes Balears; el turisme. Pretén fer-ho mitjançant una proposta per a dos
nivells educatius de l’assignatura: Geografia i Història, de tercer curs d’Educació
Secundària Obligatòria (ESO), i Geografia d’Espanya, de segon curs de
Batxillerat.
L’objectiu rau en crear un llibre digital utilitzant l’aplicació de Book Creator, amb
estil de guia turística. Aquesta guia, serà el resultat de recopilar les rutes i
activitats proposades per cada grup d’estudiants que hauran de treballar
cooperativament per analitzar el model turístic predominant de les Illes Balears,
el turisme de sol i platja, i les modalitats alternatives que de cada vegada són
més practicades a l’illa per desprès, crear tres rutes on es combinin diferents
modalitats i activitats turístiques sostenibles amb els valors ambientals, socials i
culturals i que es poden realitzar a l’illa de Mallorca.
Aquesta proposta metodològica parteix d’una concepció interdisciplinària i d’una
metodologia activa que afavoreix el treball cooperatiu. És fàcilment aplicable a
qualsevol centre, sempre i quan es compti amb els recursos necessaris –
7

econòmics i temporals. Però, sobretot, es tracta d’una proposta extensible a
qualsevol territori, ja que l’activitat turística es produeix arreu del món.

3. JUSTIFICACIÓ DIDÀCTICA SOBRE L’ELECCIÓ DEL TEMA
La societat i la tecnologia han canviat molt en poc temps. També l’educació,
malgrat que ho ha fet a un ritme més pausat. Existeix la necessitat d’adaptar les
metodologies a les necessitats educatives dels estudiants adaptant-se a les
condicions socials i tecnològiques del moment per donar a l’alumne la millor
resposta educativa i de qualitat.
Les metodologies tradicionals ja no satisfan les necessitats educatives dels
alumnes, els quals necessiten sentir-se i ser els protagonistes del seu
aprenentatge: necessiten compartir els seus coneixements, experimentar,
expressar opinions i explicar les seves idees, interactuar i, finalment, veure els
seus progressos personals. Per altra banda, el docent també ha de ser conscient
dels canvis i s’ha d’adaptar a les contínues i canviants exigències del món
actual, reflexionar sobre la funció i qüestionar, si cal, mètodes i continguts
curriculars.
Actualment, l’Aprenentatge Basat en Projectes està sent un mètode en expansió
per a totes les etapes educatives. Aquest fenomen s’atribueix a la

seva

interdisciplinarietat i als beneficis que aporta tant als alumnes com als docents.
Es tracta d’un mètode que es pot combinar harmoniosament amb diverses
metodologies i estratègies educatives com ara les sortides de camp i

la

utilització de diversos recursos com són les Tecnologies d’Informació i
Comunicació (TIC) i els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). Per tots els
motius esmentats, s’ha considerat

adient compaginar

aquest mètode amb

diferents metodologies actives per a donar lloc a un projecte per a dos nivells
(tercer d’ESO i segon de Batxillerat), en un tema actual, present en el currículum
educatiu, proper a la seva vida quotidiana i d’especial importància com és
l’activitat turística .
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4. OBJECTIUS DEL TREBALL
El present treball de Final de Màster pretén acomplir nou objectius: un de
general i vuit d’específics: L’objectiu general consisteix en desenvolupar un
projecte per a alumnes a dos nivells educatius, tercer d’ESO i segon de
Batxillerat, de forma cooperativa, potenciant la investigació i utilitzant el treball de
camp per a analitzar l’activitat turística a l’illa de Mallorca. Derivat d’aquest
primer objectiu, es crearà un llibre digital simulant una guia turística on hi
apareguin un conjunt de rutes combinant diferents activitats i modalitats
turístiques que es puguin practicar a l’illa de Mallorca.
Els objectius específics són els següents:
1.

Treballar

les

competències

claus

per

a

afavorir

els

processos

d’aprenentatge i la motivació, així com el saber fer dels alumnes estipulat
pel Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de
l’Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears, i pel Decret 35/2015,
de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum de Batxillerat a les Illes
Balears.
2.

Promoure a l’alumne la responsabilitat del seu propi aprenentatge adquirint
un nou rol de protagonista.

3.

Aplicar la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes orientada a
l’activitat turística, al nivell de tercer d’ESO i segon de Batxillerat.

4.

Utilitzar diferents estratègies i metodologies didàctiques per treballar
l’activitat turística a l’Estat i Espanyol i a les Illes Balears amb la finalitat
d’afavorir la inclusió i el treball cooperatiu, tant a dintre com a fora de l’aula.

5.

Analitzar i reflexionar sobre un dels principals motors econòmics de
Mallorca: el turisme.

6.

Involucrar a l’alumnat amb el projecte amb la finalitat d’aconseguir que la
proposta sigui atractiva pels estudiants i se sentin motivats, implicats i amb
iniciativa al treballar en el seu entorn i una activitat que els afecta dia a dia.
Posant especial èmfasi en l’estudi de l’illa de Mallorca.

7.

Dur a terme una sortida de camp a dues zones turístiques amb la finalitat
d’augmentar la motivació i la curiositat dels alumnes amb la matèria
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d’estudi, així com promoure la investigació i la interacció amb el medi
objecte de treball.
8.

Potenciar l’ús de les TIC i els SIG utilitzant programes i aplicacions diverses
per a l’estudi de l’activitat turística tant dintre com fora de l’aula.

5. ESTAT DE LA QÜESTIÓ
L’educació està sotmesa a canvis accelerats per fer front a la necessitat de
presentar noves alternatives, idees i experiències innovadores respecte al
procés d’ensenyament-aprenentatge, a més d’incloure i potenciar l’ús de les
Tecnologies d’Informació i Comunicació (TIC) dintre de les aules i seguir l’extens
currículum acadèmic.
Actualment s’està vivint una gran evolució científica, tecnològica, econòmica i
social que requereix potenciar un model d’aprenentatge que fomenti el treball
cooperatiu, la inclusió, la recerca d’informació, la resolució de problemes, la
presa de decisions, el desenvolupament d’una visió crítica i l’aproximació a la
realitat que ens envolta, és a dir, un model diferent al tradicional que atregui
l’atenció dels alumnes i els faci participes actius del seu aprenentatge, evitant
obligar a abusar de l’aprenentatge memorístic característic del model tradicional
(Calle, 2016).
Les metodologies tradicionals tals com la transmissió de coneixements per part
dels docents de manera vertical i unidireccional, les sessions magistrals i l’ús
dels llibres de text com a únic recurs per part dels docents està quedant obsolet
(Martín & Calvillo, 2017). Els llibres de text són un recurs senzill ja que la
informació s’adapta favorablement a l’edat dels alumnes i aquests tenen a més
diferents perfils i tipus d’aprenentatge, fet que en alguns pot ser favorable per
repassar, llegir, comparar informació, etc. No obstant això, poden ser combinats
amb nous mètodes i estratègies que potenciïn l’aprenentatge de manera activa i
significativa dels implicats, des de l’educació preescolar a la formació
professional i la universitària. La fusió de la nova forma d’ensenyament
juntament amb les metodologies tradicionals formen aleshores un equilibri per a
la consecució dels objectius d’estudi.
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En els darrers anys, s’ha expandit l’ús de metodologies i estratègies didàctiques
innovadores que faciliten l’ensenyança activa. Algunes d’aquestes metodologies
tenen antecedents que daten de finals de segle XX. Kolmos (2004) en destaca
dues: l’Aprenentatge Basat en Projectes i l’Aprenentatge Basat en Problemes.
Ambdues metodologies se centren en la investigació i en oferir estratègies
didàctiques alternatives a les metodologies tradicionals, la diferència fonamental
radica en que l’Aprenentatge Basat en Projectes dóna gran importància al
producte final (Moral et al, 2016). A més, aquestes metodologies es poden
combinar amb altres com el Flipped Learning (Martín & Calvillo, 2017).
5.1 APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES
L’Aprenentatge Basat en Projectes (Project-Based Learning), és un model
educatiu on els estudiants són subjectes actius del seu aprenentatge. Treballen
en petits grups heterogenis a partir d’un cas real o hipotètic que contengui
objectius didàctics, identificant-ne les seves necessitats d’aprenentatge i pacten
els procediments a seguir al llarg del procés. Aquest mètode didàctic té diverses
aplicacions i depèn del nivell educatiu dels estudiants, els recursos i els temps,
entre molts altres aspectes (Arpí, 2012).
Les arrels d’aquest model se situen en el constructivisme. El constructivisme és
una concepció dels processos d’ensenyament i aprenentatge sorgit dels estudis
de John Dewey i Jean Piaget i evolucionant amb treballs d’altres psicòlegs i
educadors com és el cas de Lev Vygostsky i Jerome Bruner (Galena, 2006).
Aquesta teoria se centra en enfocar els resultats de l’aprenentatge, com el
resultat de construccions mentals que els éssers humans construeixen en base
als coneixements previs, i amb l’assoliment de nous coneixements, creant així
estructures cognitives més complexes (Martí et al., 2010).
El naixement de la teoria d’Aprenentatge Basat en Projectes se situa a finals del
segle XX. Es produeix en un moment en què se cercaven noves metodologies
d’ensenyament i en el que va sorgir un moviment conegut com a “Escola Nova”.
L’“Escola Nova” esdevenia un plantejament alternatiu a l’anomenada “Escola
Tradicional” (Calle, 2016). És en aquest context quan John Dewey va plantejar
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un nou enfocament experimental basat en l’aprenentatge actiu dels estudiants.
És a dir, donant suport a les seves experiències i fent participar a l’alumnat al
llarg del procés i en la presa de decisions. La primera vegada que es va
implementar aquesta metodologia fou en classes de medicina, a començaments
de la dècada dels 70 del segle XX. La raó consistia en combatre un problema de
desmotivació general dels estudiants en observar que adquirien molts de
coneixements

teòrics

amb

poca

aplicació

pràctica

(Alcober,

2003).

Posteriorment, l’educador William H. Kilpatrick, basant-se en els antecedents i
sobretot amb diversos estudis realitzats amb el seu mestre John Dewey, va
definir l’anomenat concepte d’Aprenentatge Basat en Projectes (Calle, 2016) i el
va fer famós en el 1918 amb el text The proyect Method (Pecore, 2015).
D’acord amb Writr (2014), a l’any 1921 Kilpatrick identificava quatre tipologies de
projectes:
1. Les experiències amb el propòsit dominant de fer o efectuar alguna cosa,
donar cos a una idea o aspiració en forma material (i.e. un discurs, un poema,
una presentació oral, etc.).
2. L’apropiació positiva d’una experiència (i.e. veure una representació de
l’aixecament de les cartes nàutiques de Joan Bauzà).
3. El propòsit de resoldre un problema.
4. El propòsit d’adquirir un determinat grau de coneixement o habilitat amb
l’objectiu d’arribar a un lloc específic de la seva educació.
Els fonaments bàsics/essencials de l’Aprenentatge Basat en Projectes es poden
trobar en el constructivisme. Aquests són: (1) Processos actius d’aprenentatge
(importa el procés i no el producte); (2) Descobriment de principis
d’aprenentatge, aprenentatge significatiu i construït; (3) Rol actiu de l’estudiant i,
(4) Pensament crític (Galeana, 2006). Així, aquest tipus d’aprenentatge va ser
definit per Galeana, (2006: 1) com “un model d’aprenentatge on els estudiants
planifiquen, implementen i avaluen projectes que tenen aplicació en el món real,
més enllà de l’aula”. Prenent com a referència aquesta definició, l’Aprenentatge
12

Basat en Projectes destaca la importància del discent, què és entès com a
subjecte que aprèn, així com, l’escola és entesa com l’espai per formar als
alumnes en el seu entorn i ajudar-los a comprendre la realitat social. Com
destaca Martín & Calvillo (2017), l’Aprenentatge Basat en Projectes va més enllà
de memoritzar continguts, els continguts estan presents i la clau està en saber
localitzar la informació, tractar-la i utilitzar-la en diferents contextos. L’autèntic
aprenentatge no es mesura amb la resposta d’un examen reproduint les
paraules textuals del llibre de text o del docent, sinó que és l’acció (Trujillo,
2017), per aquest motiu, l’Aprenentatge Basat en Projectes és una metodologia
que apunta a un aprenentatge significatiu i de qualitat que promou el
desenvolupament integral de les competències claus de l’alumnat.
L’Aprenentatge Basat en Projectes va tenir gran difusió als Estats Units
d’Amèrica, mentre que a Europa no es va generalitzar (Calle, 2016). En base a
De Miguel (2013), el fracàs inicial de l’Aprenentatge Basat en Projectes al
continent europeu es pot atribuir a que les grans editorials fomentaven les
metodologies clàssiques tradicionals basades en l’ús dels llibres de text, sobretot
a l’àrea de les Ciències Socials a l’etapa d’ESO. No obstant això, anys després
del sorgiment del mètode d’Aprenentatge Basat en Projectes, la seva popularitat
i expansió en els centres escolars ha estat creixent, sobretot a Educació
Primària i Educació Secundària (Calle, 2016).
5.1.1. BENEFICIS DE L’APLICACIÓ DE L’APRENENTATGE BASAT EN
PROJECTES
La rellevància de la difusió i l’aplicació de l’Aprenentatge Basat en Projectes es
basa en els beneficis que aporta la seva aplicació i que, segons diversos autors,
s’enumeren a continuació:
1. Desenvolupar competències, augmentant el nivell de coneixement i
habilitats en una disciplina o àrea específica (Martí et al, 2010) cercant a la
vegada, un concepte integrador de les diverses àrees de coneixement
promovent el treball interdisciplinari (Galeana, 2006).
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2. Promoure la capacitat i habilitat d’investigació (Galeana, 2006; Martí et al,
2010), incrementant les capacitats d’anàlisi, el pensament artístic i la síntesi
(Martí et al, 2010).
3. Fomentar la capacitat de treball en grup, desenvolupament de les relacions
de treball tant amb els companys com personal extern i atén a la diversitat
(Esteban 2002, Galeana 2006).
4. Fomentar la capacitat de gestió i organització (Esteban 2002) com l’ús de
les TIC (Martí et al, 2010).
5. Promoure l’aprenentatge de com avaluar i coavaluar (Martí et al, 2010).
6. Permet als estudiants establir connexions entre diferents disciplines
(Maldonado, 2008) i adquirir coneixements curriculars (Arpí, 2012).
7. Ajudar a construir un coneixement flexible, de tal manera que l’alumnat
sigui capaç d’integrar i aplicar diferents coneixements en situacions
complicades. (Hmelo-Silver, 2004).
8. Augmentar la motivació, la participació i la disposició dels alumnes per a la
realització de les tasques (Maldonado, 2008).
9. Ajuda a preparar als alumnes per resoldre problemes d’un món globalitzat
(Esteban, 2002).
10. Desenvolupar empatia per les persones, augmentant l’autoestima i aprenent
de manera eficaç i motivadora (Galeana, 2006; Maldonado, 2008).
Promoure una consciència de respecte a altres cultures, llengües i persones
(Galeana, 2006).
11. Estimula als estudiants amb problemes d’aprenentatge i als/les alumnes
més avançats/des o superdotats/des. Als primers els ajuda a aprendre
mitjançant la interdependència positiva amb els companys de classe,
mentre que en els segons els obre un ampli ventall de possibilitats per a
desenvolupar plenament les seves capacitats.
5.1.2. BENEFICIS DE L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES PER
L’ALUMNAT
Un dels aspectes més fascinants de l’Aprenentatge Basat en Projectes és el
paper actiu que assoleix l’alumne per dirigir, desenvolupar, organitzar, orientar i
avaluar el seu propi progrés en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

14

L’alumne que treballa per projectes assoleix un paper protagonista, individual
però alhora cooperatiu, revisant, analitzant i comparant de forma crítica diferents
fonts amb la finalitat de crear el seu producte final. A més, s’aconsegueix que
estigui compromès activament amb el projecte (Martí et al, 2010). El mètode
d’avaluació sol ser mitjançant una exposició oral i una autoavaluació. Això
permet a l’alumne ser conscient dels seus progressos i de la construcció del seu
coneixement (Innovación educativa, 2008). L’Aprenentatge Basat en Projectes
possibilita anar més enllà de l’espai immediat i treballar a diferents escales;
ajuda a l’alumne a valorar punts de vista diferents al seu, escoltant i comunicantse amb els seus companys d’equip;

i obliga a l’alumne a organitzar-se les

tasques, a prendre decisions i a proposar alternatives. Es tracta d’una
metodologia que permet als alumnes augmentar la seva autonomia i autoestima.
Això es deu a que L’Aprenentatge Basat en Projectes els permet gaudir d’una
major llibertat a l’hora d’escollir les temàtiques a treballar, unes temàtiques que
poden estar relacionades amb les seves experiències i interessos (Calle, 2016).
L’Aprenentatge Basat en Projectes s’adapta també, a les necessitats educatives
de cada alumne (Trujillo, 2017).
En darrer terme, cal apuntar que l’Aprenentatge Basat en Projectes amb els
projectes es treballa no sols la competència digital, sinó també altres
competències claus com és aprendre a aprendre, entre altres. També possibilita
treballar i adquirir aquelles habilitats que Larmer (2011)

presenta com a

habilitats del segle XXI, considerades necessàries per a preparar a l’alumnat per
a la seva futura incorporació al món laboral o als estudis superiors.
5.1.3. INCONVENIENTS DE L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES
PER L’ALUMNAT
L’aprenentatge Basat en Projectes presenta, també, alguns inconvenients o
dificultats amb la seva execució. Els més rellevants s’enumeren continuació:
1. Absència o manca d’aprofundiment d’aquells coneixements que no estiguin
inclosos en els continguts del projecte (Alcober, 2003).
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2. Possible desorientació per part de l’alumnat a l’hora de dur a terme la
realització del projecte, la qual cosa pot arribar a generar que oblidin el
propòsit inicial d’aprenentatge (Arcas, 2016).
3. Limitació temporal i complexitat en la coordinació i compatibilització dels
horaris entre els diferents equips i els docents participants en el projecte,
producte del seu caràcter interdisciplinari (Galeana, 2006).
4. Dificultat per a la seva implementació quan el nombre d’alumnes és elevat, ja
que l’alumnat rep menor atenció individual (Alcober, 2003 i Arcas, 2016).
5.1.4. CANVIS EN EL PAPER DEL DOCENT I EN EL CENTRE APLICANT
L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES
Durant el procés de canvi de metodologia o estratègia didàctica són nombrosos
els aspectes a contemplar i, el mètode d’Aprenentatge Basat en Projectes no és
una excepció. La seva aplicació requereix d’un canvi en el rol tradicional del
docent i una interrelació de tots els elements del centre.
Amb la implantació de l’Aprenentatge Basat en Projectes, el docent deixa de ser
el transmissor de la informació -com havia estat tradicionalment- i passa a
assolir un nou rol. Aquest nou rol consisteix en guiar, orientar, fomentar
l’autonomia de l’alumne, i convertir-lo en el protagonista del seu propi
aprenentatge (Fernández, 2016). Per tant, implica que el docent passi a ser un
participant actiu en els projectes dels seus alumnes (Bueno et al., 2004). El
docent, a més a més, ha de ser capaç d’utilitzar les estratègies adequades amb
la finalitat que l’alumnat aprengui i pensi autònomament (Arpí, 2012). Partint
d’aquesta premissa, el docent ha d’assegurar-se que l’estudiant, individualment,
expressi i participi activament amb la posada en comú de les idees que han de
generar el coneixement compartit pel grup. També ha de fomentar el treball
col·lectiu de l’alumnat (Arpí, 2012), i ha de dissenyar casos pràctics
d’aprenentatge que possibilitin la resolució de problemes i l’aplicació dels
coneixements apresos. Els docent els ha de presentar d’una manera atractiva i
oberta, afavorint la motivació i la implicació dels seus estudiants, però evitant la
coneguda resposta correcte.
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D’acord amb Martí (2016), l’objectiu de Treballar per Projectes consisteix en
ajudar a l’alumnat a formular-se noves preguntes, expressar els problemes i
prendre decisions. Amb aquest mètode es pretén afavorir

que els alumnes

siguin més autònoms, crítics, i que puguin satisfer les seves curiositats
mitjançant la

recerca. Ara bé, prenent en consideració a Kolmos (2004),

treballar per Projectes requereix la col·laboració de docents de diferents àrees.
És a dir, precisa una interrelació de caràcter multidisciplinar. Per tant, esdevé
transcendental la cooperació entre els docents, la relació amb l’Equip Directiu i la
vinculació amb les famílies i l’entorn.
La cooperació entre els docents és bàsica si es vol aplicar correctament la
metodologia presentada: el Treball per Projectes. Aquesta cooperació, malgrat la
seva complexitat, esdevé essencial si es volen obtenir uns millors resultats amb
el desenvolupament del projecte. Finalment, cal restablir, o renovar, la vinculació
amb les famílies i l’entorn. És a dir, la participació de les famílies a l’escola pot
esdevenir un factor positiu a tenir present, i un recurs disponible. Mitjançant el
Treball per Projectes es poden incentivar tot un seguit d’activitats que impliquin
una col·laboració activa de les famílies. D’aquesta manera s’aconsegueix trencar
amb la visió tradicional d’un centre escolar on l’alumnat assisteixi sol a les
classes i s’obri les portes de les aules als familiars, oferint tot un ventall de
tasques i una forma d’aprendre activa, engrescadora i motivadora.
5.2. APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES A LES CIÈNCIES SOCIALS
El procés d’ensenyament-aprenentatge de les Ciències Socials pot fer ús de
nombroses metodologies actives com és el cas de l’Aprenentatge Basat en
Projectes. Segons Fernández (2016) la metodologia de treballar per projectes
s’adapta a la tendència que segueixen els estudiants, sobretot de Secundària i
Batxillerat, d’aprendre de manera més autònoma, personal i informal. Així,
l’Aprenentatge Basat en Projectes és apte per matèries tècniques i socials
(Maldonado, 2008).
A les Ciències Socials aquest aprenentatge és un instrument pedagògic rellevant
perquè dóna sentit a l’ensenyança d’aquesta àrea a tots els nivells educatius,
trencant amb la visió tradicional de les Ciències Socials com assignatura
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carregada de continguts de poca utilitat pràctica, coneixements tancats i
desactualitzats i llistes de successos i localitzacions que s’han d’aprendre
obligatòriament de forma memorística (Calle, 2016 i Moral et al, 2016).
Els continguts a treballar en aquesta matèria gaudeixen de la possibilitat de ser
atractius i descoberts pels estudiants, donar respostes a problemes i
interrogants, explicar fenòmens, facilitar la comprensió de l’entorn i impulsar la
recerca d’alternatives i del pensament crític (Calle, 2016). Així, treballar per
projectes a les Ciències Socials ofereix nombroses oportunitats com són:
-

Difondre els coneixements que aporten la Geografia i la Història i contribuir
a formar persones amb curiositat per entendre la realitat que ens envolta,
fets passats i l’actualitat en que vivim.

-

Oferir la possibilitat de treballar a escala local i ampliar els coneixements a
escala global i al revés.

-

Contribuir a la formulació de preguntes del tipus per què?, com?, quan
passen/passaren els successos?, quines alternatives es poden formular?,
quins són els motius?, etc. Permetent així el maneig d’informació, i el
desenvolupament d’habilitats poc treballades com són la interpretació,
l’anàlisi, etc.

-

Canviar la forma d’avaluació dels alumnes. L’avaluació és una tasca
complicada on s’han de tenir molts de factors presents. Hi ha molts
d’instruments per avaluar la tasca dels alumnes com són les llistes de
control –que han anat perdent popularitat-, i els exàmens, l’eficàcia dels
quals ha estat qüestionada. Per avaluar utilitzant la metodologia
d’Aprenentatge Basat en Projectes s’ha de tenir present que els mètodes
d’avaluació tradicional són els menys indicats per mesurar el nivell de
comprensió,

habilitats

i

competències

adquirides

pels

estudiants

(Rodríguez-Sandoval, 2010). Així, segons Marín (2016), els instruments
més utilitzats per avaluar als alumnes al llarg del desenvolupament de
projectes són les rúbriques d’avaluació, també es poden contemplar les
carpetes d’aprenentatge. Tenint present que l’avaluació ha de ser contínua
en el procés d’aprenentatge de l’alumnat i no ser un aspecte extern a
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aquest, per avaluar el projecte s’ha d’incloure una autoavaluació per part
de l’alumne (Arpí, 2012).
5.2.1. RECURSOS D’APRENENTATGE A LES CIÈNCIES SOCIALS
Són nombrosos els recursos que es poden utilitzar per afavorir l’aprenentatge a
les Ciències Socials. Dos d’ells són l’ús de les TIC i el treball fora de l’aula.
a) Ús de les TIC. En els darrers anys, dins les aules s’han explorat nous
recursos vinculats amb la informació geogràfica (De Miguel, 2013) com són els
visors cartogràfics. Programes tals com Google Earth i Google Maps i,
aplicacions diverses com Book Creator, wunderlist, popplet, etc. poden ser
emprats dintre de les aules amb ordinadors, tabletes, i fins i tot, Smartphones.
Segons Navarro, 2014 els alumnes en nombroses ocasions han estat definits
com a “homo sapiens digital” o “net-generation” per fer referència a la fluïdesa
que tenen a l’hora d’utilitzar les noves tecnologies, la dependència cap a la
multimèdia, la velocitat i la simultaneïtat en la recepció dels codis de
comunicació que tenen els estudiants de principis del segle XXI.
b) Treball fora de l’aula. Treballar per projectes possibilita canviar la imatge que
tenen els alumnes del centre com un lloc tancat. El centre ha d’obrir les seves
portes i permetre l’aprenentatge fora d’ella. Com assenyala Caldo (2016), obrir
les portes a professionals que es dediquen a oficis amb relació amb els
continguts que es treballen en el projecte és una tasca més complexa que
realitzar una visita al lloc de treball, però escoltar els relats a l’entorn habitual
dels alumnes els hi augmenta la motivació. Treballar fora de l’aula presenta
nombrosos beneficis, com són: facilitar l’aprenentatge de conceptes, treballar
competències bàsiques i aptituds, suscitar el desenvolupament d’activitats,
augmentar el interès de l’alumne, desenvolupar un esperit crític, i aconseguir un
enriquiment psicològic i una estructuració cognitiva, tot això fruit de
l’aprenentatge mitjançant la interacció amb el medi físic (Giné, 2007). Són
nombrosos els estudis que assenyalen que el treball defora de l’aula, és un
recurs didàctic de gran interès, sobretot a l’àrea de Geografia i Història.
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5.2.2. EXEMPLES DE L’APRENENTATGE BASAT EN PROJECTES A LES
CIÈNCIES SOCIALS
Són molts els docents que emprenen un viatge dintre d’aquesta metodologia i la
comparteixen a articles de revista, com per exemple a la revista ÍBER, i a blocs
d’educació, com és el cas de XTEC. Alguns exemples que es poden destacar
són:
a) ‘Dissenya el teu parc temàtic’ de Redondo (2016). Aquest projecte estava
destinat als alumnes de quart curs d’ESO de l’assignatura d’Història. El
projecte consistia en dissenyar un parc temàtic inspirat en el segle XXI
format com a mínim per cinc zones diferenciades: economia, política,
societat, cultura i art i, zona literària. Cada zona havia de tenir un mínim de
tres atraccions i, una explicació històrica del perquè s’havia d’incloure
aquella atracció en aquella zona del parc.
b) ‘Anunci publicitari d’un producte’ d’Arcas, 2016. Aquest projecte estava
destinat als alumnes de segon d’ESO, era interdisciplinari, hi participaren
professors voluntaris de totes les assignatures. El tema principal era la
publicitat. El projecte es va dividir en tres fase, una per a cada trimestre
escolar. A la primera fase havien d’inventar un eslògan, a la segona crear
un anunci publicitari en paper i a la tercera havien de presentar el resultat
final del projecte que era un anunci televisiu sobre un producte escollit pels
alumnes.
c) ‘Ciutat sostenible’ de Liarte,2014. Aquest projecte estava dirigit als alumnes
de tercer d’ESO de l’assignatura Geografia i Història per a treballar els tres
sectors econòmics, les energies alternatives i el medi ambient. Es va
plantejar als alumnes el cas de que eren una empresa constructora i havien
de presentar una proposta de ciutat a un terreny on no havia res. El
producte final del projecte era una ciutat sostenible formada per zones del
sector primari i secundari on es fes ús diferents fonts d’energia, zones de
turisme i transport, llocs de feina, edificis del govern i per finalitzar empreses
privades.

20

5.3. VALORACIÓ CRÍTICA DE L’ESTAT DE LA QÜESTIÓ
Quan es realitza una cerca amb les paraules “Aprendizaje basado en proyectos”
o “Project Based Learning” a qualsevol cercador d’Internet apareixen milers
d’entrades que intenten proporcionar informació sobre les habilitats i els
coneixements necessaris per a poder dissenyar, gestionar i avaluar un projecte
d’aprenentatge a qualsevol etapa educativa. A més, al nostre abast també tenim
articles i llibres. Molt probablement podríem afirmar que els articles més
rellevants que tracten la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes són
els publicats en les revistes de l’Editorial Graó (Revista Íber, Aula de Innovación
Educativa i Aula de Secundaria), a més de la revista ceupromed i la revista
universitat EAFIT. Per altra banda, podríem destacar el llibre de Blanchard
(2014) titulat Transformando la sociedad desde las aulas, metodología de
Aprendizaje por Proyectos para la innovación educativa en El Salvador. A
continuació s’exposa una petita ressenya dels principals articles i llibres utilitzats
en l’Estat de la qüestió:
- Dues publicacions de la Revista Íber Didàctica de les Ciències Socials,
Geografia i Història: (a) l’article de Calle (2016) –professora de Didàctica de
Ciències Socials de la Universitat de Valladolid-, titulat <<Aprendizaje Basado en
Proyectos: posibilidades y perspectivas en Ciencias Sociales>>, en el que es
destaquen aspectes bàsics del tipus d’aprenentatge, fent menció especial dels
beneficis que aporta la metodologia d’Aprenentatge Basat en Projectes a les
Ciències Socials i a qualsevol etapa educativa, però sobretot a Secundària i
Batxillerat; (b) l’article de Fernández Naranjo (2016) –professor de Geografia i
Història del IES Virgen del Castillo de Lebrija (Sevilla)-, titulat << Sociales en
ABP>>, en el que l’autor justifica la necessitat de canviar el procés
d’aprenentatge per treballar les competències clau, l’autonomia dels estudiants i
desenvolupar el currículum de Ciències Socials a l’etapa d’Educació Secundària
mitjançant projectes d’aprenentatge. En aquest darrer article també es
mencionen diferents recursos i estratègies didàctiques per a potenciar els
resultats dels projectes.
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- L’article d’Arpí (2012), titulat <<La implementación y transferibilidad del ABP>>
i publicat a la revista Aula de innovación educativa, on els autors tracten els
principis metodològics i l’avaluació de l’Aprenentatge Basat en Projectes.
- L’article d’Arcas (2016) –professor de l’Institut de Sant Pol de Mar-, titulat
<<Trabajo por proyectos en secundaria>>, publicat a la revista Aula de
secundaria, i en el que es descriu una primera experiència utilitzant
l’Aprenentatge Basat en Projectes a Educació Secundària, fent menció a les
dificultats i les solucions plantejades al llarg del seva posta en marxa. Aquest és
un dels pocs articles que deixa veure les principals dificultats que s’han de tenir
presents per aplicar aquest mètode.
- L’article de Galeana (2006) –coordinadora del Centre Interactiu d’Aprenentatge
de la Universitat de Colima-, titulat <<Aprendizaje Basado en proyectos>> i
publicat a la revista ceupromed, el qual destaca per la seva aportació
metodològica de l’Aprenentatge Basat en Projectes.
- L’article de Martí et al. (2010), titulat << Aprendizaje basado en proyectos: una
experiencia de innovación docente>>, publicat en la revista universitat EAFIT, en
el que es descriuen els avantatges i desavantatges d’aquest mètode tenint
present tant els estudiants com el docent.
- El llibre de Blanchard (2014), titulat <<Transformando la sociedad desde las
aulas, metodología de Aprendizaje por Proyectos para la innovación educativa
en El Salvador>>, i que resulta especialment útil per a entendre els fonaments
teòrics d’aquesta metodologia. A més, en aquesta obra es presenten 9 projectes
de diferents àrees i nivells educatius, basant-se en la interdisciplinarietat i la
individualitat dels professors.

6. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA
6.1. ADEQUACIÓ A LA LOMCE
El proper curs acadèmic 2017/18, la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per
a la millora de la qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre) és la
que defineix el currículum que determina els processos d’ensenyament22

aprenentatge tant a l’ESO, exposat al Real Decret 34/2015, de 15 de maig (BOIB
núm. 73, de 16 de maig de 2015), com als estudis de Batxillerat, exposat al Real
Decret 35/2015, de 15 de maig (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015).
Les finalitats de l’ESO es troben exposades a l’Article 3 del Real Decret 34/2015.
Amb la proposta de projecte que es descriurà a continuació, i en base al propi
principi de l’Aprenentatge Basat en Projectes, es treballaran almenys 3 d’elles, ja
que els alumnes adquiriran i consolidaran hàbits de disciplina, d’estudi i de feina
que afavoreixen l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les capacitats
que possibiliten una formació contínua al llarg de la vida (Article 3.b); es
capacitarà als alumnes per a què s’incorporin a estudis posteriors i per a què
s’insereixin en el món laboral (Article 3.c); i es fomentarà la consciència de
pertànyer a la comunitat de les Illes Balears i es contribuirà al coneixement i la
valoració del patrimoni lingüístic, històric, artístic, cultural i ambiental (Article 3.e).
Per altra banda, els continguts que estipula la LOMCE i que es treballaran en el
projecte que es proposa a continuació es troben emmarcats dintre del “Bloc 2”
L’espai humà” (BOIB Decret 34/2015:17) del currículum de Geografia i Història
d’ESO. Aquesta disciplina s’imparteix com a assignatura troncal als tres primers
cursos de l’ESO, però és al tercer curs on s’imparteix en profunditat el “Bloc 2.
L’espai humà” (BOIB Decret 34/2015:17). En concret, els continguts que es
treballaran en el present projecte, emmarcats dintre d’aquest Bloc 2 del
currículum, són: l’estudi de la població, l’organització territorial, la ciutat i el
procés d’urbanització; les activitats humanes com a àrees productores; els
sistemes i sectors econòmics; l’aprofitament dels recursos naturals; i l’impacte i
la sostenibilitat mediambiental (BOIB Decret 34/2015:17).
En el cas del Batxillerat, les finalitats del estudis són: proporcionar als alumnes
formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i habilitats que els
permetin desenvolupar funcions socials incorporar-se a la vida activa amb
responsabilitat i competència (Article 3.a); i capacitar els alumnes per accedir a
l’educació superior (Article 3.b). Ambdues finalitats seran treballades amb el
projecte que es proposa. En aquest cas, el projecte es troba emmarcat dintre del
“Bloc 9. El sector de serveis” del currículum de Geografia al curs de segon de
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Batxillerat (BOIB Decret 35/2015:21). En concret, els continguts que es
treballaran en el present projecte, emmarcats dintre d’aquest Bloc 9 del
currículum, són: els espais turístics (característiques i evolució); la terciarització
de l’economia balear, incloent els factors i l’evolució del turisme, i el medi
ambient, els sistemes de transport i el comerç.
6.2. PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA DE TERCER D’ESO
En la present unitat de tercer d’ESO es desenvolupa l’activitat turística,
emmarcada dintre del currículum de la matèria de Geografia i Història de tercer
d’ESO, al “Bloc 2. L’espai humà”.

Objectius didàctics
1. Valorar la importància del turisme a Espanya i a les Illes Balears.
2. Adquirir vocabulari específic sobre l’activitat turística.
3. Conèixer i situar sobre un mapa els principals països receptors i emissors de turistes.
4. Analitzar i reflexionar sobre els aspectes positius i negatius de l’activitat turística en els
aspectes econòmics, demogràfics, culturals i mediambientals.
5. Conèixer els inicis i l’evolució del turisme a Mallorca, destacant alguns turistes de gran
importància i el primer boom turístic.
6. Reflexionar sobre l’estacionalitat turística.
7. Conèixer i valorar els recursos naturals i culturals principals de l’illa de Mallorca.
8. Valorar la funció del transport públic i la importància de potenciar el comerç local i nacional
per a l’economia i el medi ambient.
9. Conèixer la modalitat turística predominant a les Illes Balears, el turisme de sol i platja i, les
modalitats alternatives que s’ofereixen (turisme rural, turisme natural, turisme cultural, turisme
esportiu, turisme de creuers i turisme social).
10. Utilitzar les TIC per investigar i ampliar coneixements sobre el sector terciari, l’activitat
turística i els recursos naturals i culturals de Mallorca.
Continguts
Conceptes

Procediments, destreses i habilitats

Actituds

1. El turisme
2. Els espais turístics
3.Modalitats
turístiques
4.Els
efectes
del
turisme
5.El turisme a les Illes
Balears

1.Utilització de terminologia específica
2. Visualització i anàlisi de vídeos
didàctics
3. Anàlisi i comentari de gràfics
4. Anàlisi i comentari d’una lectura
5. Localització en un mapa dels espais
turístics
6. Observació d’imatges turístiques i
aèries
7. Ús de les TIC

1. Prendre consciència de la
importància de conservar i
protegir els recursos naturals
i culturals
2. Mostrar interès i curiositat
per l’activitat turística
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Competències que es treballen
Competències
generals
1. Competència
lingüística
2. Competència
matemàtica
i
competències
bàsiques en ciències i
tecnologia
3. Competència digital
4. Competència
aprendre a aprendre
5. Competències
socials i cíviques
6. Sentit d’iniciativa i
esperit emprenedor
7.
Consciència
i
expressions culturals

Competències específiques

Acompliment

1.1. Expressar-se oralment i
per escrit amb correcció,
adequació i coherència.
1.2. Lectura i comprensió de
textos, i capacitat de respondre
correctament.
1.3. Utilitzar el vocabulari
adequat.
2.1.
Fer
ús
d’eines
matemàtiques
(gràfiques,
taules, enquestes i mapes).
2.2. Aplicar el mètode científic
a les tasques on realitzin
observacions,
formulin
hipòtesis
i
extreguin
conclusions per tal de prendre
decisions.
3.1. Manejar eines digitals per
a
la
construcció
de
coneixements.
3.2. Ús de diferents programes,
aplicacions
i
softwares
informàtics.
4.1. Desenvolupar estratègies
que afavoreixen la comprensió
i ampliació dels continguts
(mapes
conceptuals,
pluja
d’idees, etc.).
5.1. Mostrar disponibilitat per a
la participació activa.
5.2. Treballar en equip i
individualment.
6.1.Mostrar iniciativa personal
per iniciar noves accions.
6.3. Elaborar el projecte.
7.1. Mostrar tolerància envers a
qüestions
que
no
són
semblants a les d’ells mateixos
i, observar que la diversitat pot
ser un fet enriquidors i positiu.

1.1.Utilitza correctament el llenguatge
escrit i oral per expressar els
coneixements
adquirits
sobre
l’activitat turística, mitjançant la
resolució de les diverses activitats
que es proposen en el projecte i, a
l’exposició oral.
1.2. Fa la lectura de la notícia de
premsa “Espanya va rebre 75,3
milions de turistes el 2016” i n’extreu
la idea principal, respon correctament
a les preguntes plantejades.
1.3. Defineix i utilitza correctament
termes relacionats amb la unitat
didàctica com turisme, sostenibilitat,
estacionalitats, etc.
2.1. Analitza la gràfica “Evolució del
nombre de visitants a Espanya (19512015)”.
2.2. Coneix l’activitat turística i
reflexiona sobre ella per a realitzar les
rutes turístiques.
3.1. visualitza vídeos disponibles a la
Web de l’aula. Consulta l’INE, IDEIB i
IBESTAT.
3.2. Utilitza programes com: Book
Creator, popplet, wunderlist, etc.
4.1. Elabora mapes conceptuals, pluja
d’idees i resums per estudiar i
executar el projecte.
5.1. Participa en les activitats grupals
i individuals.
6.1.Mostra
iniciativa
a
l’hora
d’intervenir
en
les
activitats
proposades i en el projecte.
6.2. Elabora el projecte mostrant
creativitat i imaginació.
7.1. Aprecia la diversitat d’opinions i
les valora.

Temporització de les activitats d’ensenyament – aprenentatge
1a Sessió

Contingut: El turisme
- (10 minuts) Activitat de verificació de coneixements previs (Annex I, activitat
(act.) 1)
- (10 minuts) Activitat de desenvolupament i consolidació: definició de turisme
- (5 minuts) Activitat de desenvolupament:vídeo El turisme (Annex I, act. 3)
- (10 minuts) Activitat de consolidació: El turisme (2) (Annex I, act. 4)
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- (10 minuts) Activitat de desenvolupament i consolidació: comentari del gràfic
“Evolució del nombre de visitants a Espanya (1951-2015)” (Annex I, act. 5)
- (10 minuts) Correcció de les activitats de consolidació
2a Sessió

Contingut: Els espais turístics
- (5 minuts) Activitat de consolidació: recordatori de la sessió anterior.
- (20 minuts) Activitat de desenvolupament i consolidació: Lectura (Annex I,
act. 6)
- (15 minuts) Activitat de desenvolupament i consolidació: Els principals
centres emissors i receptors de turistes (Annex I, act. 7)
- (5 minuts) Correcció de l’activitat de desenvolupament i consolidació
- (10 minuts) Activitat de desenvolupament: Els fluxos turístics.

3a Sessió

Contingut: Modalitats turístiques
- (2 minuts) Activitat de consolidació: recordatori de la sessió anterior
- (5 minuts) Explicació de la metodologia de l’activitat
- (40 minuts) Activitat de desenvolupament i consolidació: Modalitats
turístiques (Annex I, act. 8)
- (8 minuts) Correcció de l’activitat

4a Sessió

Contingut: Efectes del turisme
- (5 minuts) Activitat de consolidació: recordatori de la sessió anterior
- (5 minuts) Activitat de desenvolupament: Passat i actualitat (Annex I, act. 9)
- (20 minuts) Activitat de desenvolupament: Viatge aeri
- (5 minuts) Correcció de l’activitat de desenvolupament
- (20 minuts) Preparació de la sortida de camp: Dissenya l’enquesta (annex I,
act. 10)

5a Sessió

Contingut: Efectes del turisme i el turisme a les Illes Balears
Sortida de camp

6a Sessió

Contingut: El turisme a les Illes Balears
- (20 minuts) Activitat de consolidació: Full giratori (Annex I, act. 11)
- (10 minuts) Activitat de desenvolupament: Presentació del projecte (Annex I,
act. 12)
- (25 minuts) Inici del projecte: Recerca d’informació, anàlisi i pluja d’idees

7a Sessió

Contingut: El turisme a les Illes Balears
- (55 minuts) Projecte: Recerca d’informació; Anàlisi i pluges d’idees i
preparació de les propostes

8a Sessió

Contingut: El turisme a les Illes Balears
- (55 minuts) Projecte: Elaboració del producte final

9a Sessió

Contingut: El turisme a les Illes Balears
- Entrega dels materials avaluables
- (48 minuts) Exposicions orals
- (7 minuts) Reflexió a nivell general
Activitats d’atenció a la diversitat

Les activitats de caire individual han estat adaptades per a possibles estudiants amb
necessitats (veure Annex II, act. 5 “Comentari del gràfic” i act. 6 “Lectura”).
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Activitats de reforç

Activitats d’ampliació

Els alumnes que necessitin o sol·licitin
activitats de reforç se’ls hi facilitarà
l’enllaç a la Web
https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfm
-batx/activitats-1 on hi haurà activitats
interactives relacionades amb els
continguts treballats a classe (veure
annex III, act. 1, 2, 3, 4 i 5).

Se’ls hi oferirà als alumnes articles científics tals
com: Tipper, M.A.M. L’ecotaxa a les Illes Balears i
Pitiüses. Imatge turística, modelat paisatgístic i
patrimoni identitari. A més a més, se’ls proposarà
realitzar activitats i projectes engrescadors: (1)
Analitzar l’evolució del turisme a partir de mapes de
diferents anys; (2) Visualització de vídeos de
diferents modalitats turístiques com “Turisme
espacial”.
Metodologia

La metodologia serà activa i participativa, facilitarà l’aprenentatge tant individual com
col·lectiu i potenciarà el treball de les competències clau fent servir estratègies metodològiques
diverses:
Exposició del professor/a amb suports diversos (p.e. Imatges, vídeos, programes de
presentació, mapes, etc.).
Al inici de cada sessió es destinaran uns minuts per resoldre els dubtes i es farà un
recordatori del que s’ha treballat fins aquell moment.
Les activitats individuals tenen com a finalitat la comprensió i reflexió personal sobre la
matèria, així com l’autoprenentatge.
Les activitats a nivell grupal tenen la finalitat de comprovar si els alumnes han entès els
continguts que s’estan explicant i promoure la seva autonomia i el treball en grup.
La posada en comú i elaboració de conclusions després d’activitats senyalades té la
finalitat de donar l’oportunitat als alumnes d’expressar-se, compartir informació, expressar
els seus dubtes amb la resta dels companys.
Es farà una posada en comú a nivell d’aula de les solucions i conclusions després de cada
activitat individual o grupal.
Els continguts referents a l’activitat turística a les Illes Balears seran treballats a través d’un
projecte en petits grups heterogenis.
Els alumnes hauran de fer entrega de totes les activitats realitzades a la seva carpeta
d’aprenentatge per a poder dur un seguiment personal de la seva evolució.
Un cop acabat el projecte es realitzarà una reflexió a nivell general per donar l’oportunitat
als alumnes a explicar què els hi ha semblat el projecte, quines millores podrien fer-se, que
esperaven d’ell, etc.
Materials i recursos didàctics
Per als estudiants:
Diccionaris, guies de camp, Atles, enciclopèdies, mitjans informàtics de consulta,
visualitzadors aeris, etc.
Quadern de l’alumnat per desenvolupar-hi les activitats proposades pel professorat i la
carpeta d’aprenentatge dels alumnes.
Fitxes fotocopiables de reforç i ampliació per a la inclusió i l’atenció a la diversitat.
Fitxes fotocopiables per a l’adaptació curricular.
Mapes i suport estadístic.
Suport visual, fotografies de Mallorca i vídeos.
Notícies de premsa.
Tutorial de Book Creator i tutorial de crear rutes amb Google Maps (annex VIII).
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Recursos digitals:
La pàgina Web: https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfm-batx/tercer-d-eso, té disponible
vídeos, activitats, enllaços a les aplicacions, un calendari per l’entrega de les tasques i un
blog per compatir material i formular preguntes.
Les aplicacions: Wunderlist, Popplet, Book creator, Google Drive, Visualitzadors i Google
Maps.
Les pàgines: Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es/, Organització Mundial del
turisme http://www2.unwto.org/es i Institut d’Estudis Turístics.
Per als docents:
Garrido, A.M. (2007). Historia del turismo en España en el siglo XX. Síntesis.
Sánchez,R.A. (2010). Hostelería y Turismo. Material Didáctico Módulo: Recursos
Turísticos. Bloque II. Editorial Liber Factory.
Picornell,C. (1989). Turisme i territori a les Illes Balears. Diss. tesi doctoral (inèdita).
Coll, et al. (2008)."Evolución de la línea de costa de la Playa de Palma-Arenal (19562004)." Territoris, (7),193-202.
Recursos digitals per al docent:
Organització Mundial del turisme http://www2.unwto.org/es
Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es/
Institut d’Estadística de les Illes Balears http://ibestat.caib.es/ibestat/inici
Institut d’Estudis Turístics http://www.iet.tourspain.es/
Procediments d’avaluació
Criteris d’avaluació/ Estàndards d’aprenentatge avaluables
3. Conèixer i analitzar els problemes i els reptes mediambientals als quals han de fer front les
Illes Balears i Espanya, l’origen que tenen i les possibles vies per superar-los.
3.1. Comparar paisatges humanitzats espanyols segons l’activitat econòmica que s’hi duu a
terme.
8. Reconèixer les activitats econòmiques dels tres sectors que es duen a terme a Europa,
Espanya i a les Illes Balears i identificar diferents polítiques econòmiques.
8.1. Diferenciar els diversos sectors econòmics europeus.
11. Conèixer les característiques de diversos tipus de sistemes econòmics.
11.1. Diferenciar aspectes concrets dins un sistema econòmic i analitzar com es relacionen.
Avaluació Inicial

Avaluació formativa

Avaluació final

Es realitzarà a l’inici de la unitat
una activitat per verificar els
coneixements
previs
dels
alumnes que no serà puntuada,
per tant comptarà un 0%.
Aquesta
activitat
serà
considerada com una eina
d’orientació dels coneixements
dels estudiants.

30% Correspondrà a la feina
diària de l’alumne, aquesta
es valorarà amb la carpeta
d’aprenentatge
de
l’estudiant. (20% Avaluació
del
docent
i
10%
autoavaluació) (Annex VI,
Rúbrica 1).
10% Correspondrà a la
participació, comportament i
actitud
de
l’estudiant.
(Annex VI, Rúbrica 2).

40% Rúbrica del projecte
(Annex VI, Rúbrica 3).
15% Rubrica de l’exposició
oral (5% Coavaluació i 10%
Avaluació
del
docent).
(Annex VI, Rúbrica 4 i 5).
5% Rúbrica de valoració del
treball grupal Annex VI,
Rúbrica 6).
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6.3. PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA DE SEGON DE
BATXILLERAT
En la present unitat de segon de Batxillerat es desenvolupa l’activitat turística,
la qual està emmarcada dintre del currículum de la matèria de Geografia
d’Espanya de segon de Batxillerat, al “Bloc 9. El sector de serveis”.
Objectius didàctics
1. Adquirir vocabulari específic sobre els continguts de l’activitat turística per expressar
coneixements oralment i per escrit.
2. Conèixer l’evolució i els factors de l’evolució del turisme a l’Estat Espanyol i de les Illes
Balears i explicar-ne les conseqüències econòmiques, polítiques, socials, territorials i
ambientals.
4. Reflexionar sobre la diversitat de recursos naturals i culturals de l’illa de Mallorca.
5. Diferenciar models i tipologies turístiques per a formular propostes de rutes i activitats
turístiques respectuoses amb els valors ambientals i culturals de l’illa de Mallorca.
6. Valorar la funció del transport públic i la importància del comerç local i nacional per a
l’economia i el medi ambient.
7. Situar els espais turístics d’alta, mitjana i baixa densitat de l’Estat Espanyol i conèixer-ne les
característiques principals.
8. Reflexionar sobre els efectes positius i negatius de l’activitat turística.
9. Analitzar l’oferta i demanda turística d’Espanya i de l’illa de Mallorca.
10. Extreure conclusions sobre la importància del turisme a Espanya i a les Illes Balears.
11. Utilitzar diferents TIC per investigar i ampliar els coneixements sobre les característiques
de l’activitat turística.
Continguts
Conceptes

Procediments, destreses i
habilitats

Actituds

1.Concepte “turisme” i
“excursionisme”.
2.Factors i evolució del
turisme a l’Estat Espanyol.
3.Tipologies
i
espais
turístics
de
l’Estat
Espanyol.
4.Oferta
i
demanda
turística.
5.Evolució i factors del
turisme a les Illes Balears.
6.El turisme i el medi
ambient.

1. Utilització de terminologia
específica.
2. Visualització de vídeos.
3. Localització en un mapa àrees
turístiques.
4. Anàlisi i comentari de gràfics.
5. Anàlisi i comentari d’una lectura.
6. Observació d’imatges.
7.Recerca i anàlisi d’informació.
8. Reflexió sobre zones, tipologies
i activitats turístiques.
9. Ús de les TIC.

1. Valorar la importància de
l’activitat turística per a
l’economia de les Illes
Balears.
2. Valorar i fomentar el
respecte mediambiental i
cultural.

Competències que es treballen
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C. Generals
1.Competència lingüística
2.Competència
matemàtica
i
competències bàsiques
en ciències i tecnologia
3.Competència digital
4.Competència aprendre
a aprendre
5.Competències socials i
cíviques
6.Sentit
d’iniciativa
i
esperit emprenedor
7.Consciència
i
expressions culturals

C. Específiques

Acompliment

1.1.Lectura i comprensió de
textos,
i
capacitat
de
respondre correctament.
1.2.Expressar-se oralment I
per escrit amb correcció,
adequació I coherència.
1.3.Utilitzar
el
vocabulari
adequat.
2.1.Utilitzar
eines
matemàtiques
(gràfiques,
enquestes i mapes).
2.2.Aplicar el mètode científic
a les tasques on realitzen
observacions,
formulen
hipòtesis
i
extreuen
conclusions per tal de prendre
decisions.
3.1.Manejar tecnologies de la
informació i la comunicació per
cercar, obtenir i processar la
informació de manera crítica.
3.2.Creació de continguts
emprant mitjans informàtics.
4.1.Utilitzar tècniques d’estudi
que afavoreixin la comprensió,
consolidació i ampliació de
continguts com: esquemes o
mapes conceptuals.
4.2.Mostrar
motivació
i
curiositat per aprendre i ser
protagonista
de
l’aprenentatge.
5.1.Treballar individualment i
cooperativament.
6.1.Participar en debats i
analitzar la informació de
forma crítica i responsable.
6.2.Mostrar
creativitat
i
imaginació per elaborar el
projecte.
7.1.Crear tolerància envers a
qüestions
que
no
són
semblants
a
les
d’ells
mateixos i, observar que la
diversitat pot ser un fet
enriquidor i positiu.
7.2.Gaudir, valorar i respectar
el patrimoni natural, cultural i
social.

1.1.Utilitza
correctament
el
llenguatge geogràfic de forma oral i
escrita
per
expressar
els
coneixements
adquirits
sobre
l’activitat turística.
1.2.Elabora exposicions orals per
comentar documents, activitats i el
projecte.
1.3.Llegeix textos i n’extreu la idea
principal.
1.4.Defineix i utilitza correctament
termes relacionats amb la unitat
didàctica
com
turisme,
balearització,
estacionalitats,
ocupació hotelera, etc.
2.1.Aplica principis matemàtics
amb l’anàlisi del gràfic “Evolució
del nombre de visitants a Espanya
(1951-2015).
2.2.Coneix l’activitat turística i
reflexiona sobre ella per a realitzar
les rutes turístiques.
3.1.Consulta
l’INE,
IDEIB
i
IBESTAT.
3.2.Utilitza el Book creator, popplet,
wunderlist, etc. Per a realitzar el
projecte.
3.3.Cerca i analitza informació de
forma crítica utilitzant les TIC.
4.Completa el resum de la unitat a
partir dels coneixements adquirits.
5.Participa en les activitats grupals
i individuals.
6.Mostra
iniciativa
a
l’hora
d’intervenir
en les
activitats
proposades i en el projecte.
7.Aprecia la diversitat d’opinions i
les valora.
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Temporització de les activitats d’ensenyament – aprenentatge
1a Sessió

Contingut: Concepte turisme i excursionisme
- (5 minuts) Activitat de verificació de coneixements previs (Annex IV, act.1).
- (15 minuts) Activitat de desenvolupament i consolidació: Definir el concepte
de “turisme” i “excursionisme”.
- (5 minuts) Activitat de desenvolupament: veure el vídeo “Inicis de l’activitat
turística a Espanya” (Annex IV, act.3).
- (5 minuts) Activitat de consolidació: El turisme a l’Estat Espanyol (Annex IV,
act. 3)
- (7 minuts) Correcció de l’activitat de consolidació
- (5 minuts) Debat sobre el vídeo
- (10 minuts) Explicació de la tasca per a realitzar a casa (Annex IV, act.4)
- (3 minuts) Introducció de la propera sessió.

2a Sessió

Contingut: Factors i evolució del turisme a l’Estat Espanyol
- (5 minuts) Explicació de la metodologia de la sessió
- (15 minuts) Activitat de consolidació: Comentari d’un gràfic (Annex IV,act. 5)
Contingut: Oferta i demanda turística
- (15 minuts) Activitat de desenvolupament i consolidació (Annex IV,act. 6)
- (10 minuts) Correcció de les activitats
-(10 minuts) Resolució de dubtes, aclariments i repàs dels continguts treballats.

3a Sessió

Contingut: Tipologies i espais turístics de l’Estat Espanyol
- ( 5 minuts) Explicació de la metodologia de la sessió
- (30 minuts) Activitat de consolidació i desenvolupament: Tipologies turístiques
(Annex IV, act. 7.b)
- (10 minuts) Correcció de l’activitat
- (10 minuts) Activitat de consolidació: àrees turístiques (Annex IV, act. 8)

4a Sessió

Contingut: Evolució i factors del turisme a les Illes Balears
-(10 minuts) Explicació de la sortida de camp
-(10 minuts) Activitat de desenvolupament: Comentari d’imatges (Annex IV, act.
9)
-(20 minuts) Activitat de desenvolupament: Activitat viatge aeri
-(15 minuts) Preparació de l’enquesta

5a Sessió

Contingut: Evolució i factors del turisme a les Illes Balears
Sortida de camp
Activitat de desenvolupament: lectura (Annex IV, act. 10)

6a Sessió

Contingut: El turisme i el medi ambient
- (15 minuts) Activitat de consolidació: Matriu DAFO (Annex IV, act. 11)
-(10 minuts) Posada en comú de l’activitat de consolidació
- (20 minuts) Explicació i presentació del projecte (Annex IV, act. 12)
- (10 minuts) Inici del projecte: Recerca d’informació

7a Sessió

Contingut: El turisme i el medi ambient
(55 minuts) Projecte: Recerca d’informació, anàlisi i pluja d’idees
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8a Sessió

Contingut: El turisme i el medi ambient
(55 minuts) Projecte: Propostes i elaboració del producte final

9a Sessió

Contingut: El turisme i el medi ambient
- Entrega dels materials avaluables
- (48 minuts) Exposicions orals
- (7 minuts) Reflexió a nivell general

Activitats de reforç

Activitats d’ampliació

Els alumnes que necessitin o sol·licitin
activitats de reforç se’ls hi oferirà utilitzar
l’enllaç
a
la
pàgina
https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfmbatx/activitats on trobaran activitats de
completar,
de
relacionar
conceptes,
seleccionar, etc. (veure annex V, act. 1, 2, 3 i
4).

Se’ls hi oferirà als alumnes articles científics
com: Picornell, C (1990). Turisme i territori a
les Illes Balears. Treballs de Geografia, núm
43. P 43-48.
A més a més, se’ls proposarà realitzar
activitats de recerca de l’oferta i demanda
turística i de les tipologies i espais turístics
d’Espanya.

Metodologia
La metodologia serà activa i participativa, facilitarà l’aprenentatge tant individual com col·lectiu i
facilitarà l’adquisició de les competències bàsiques. Es faran servir estratègies metodològiques
diverses:
Exposició del professor/a amb suports diversos (p.e. Imatges, vídeos, programes de
presentació, mapes, etc.).
Al inici de cada sessió es destinaran, si cal, uns minuts per resoldre els dubtes dels
alumnes.
S’utilitzaran diverses metodologies per tal d’augmentar l’atenció i la motivació dels alumnes
com per exemple la classe invertida, grups d’experts, una sortida de camp etc.
Les activitats a nivell grupal tenen la finalitat de donar responsabilitats individuals i grupals
als alumnes i afavorir la participació activa.
La posada en comú i elaboració de conclusions després d’activitats senyalades té la
finalitat de donar l’oportunitat als alumnes d’expressar-se, compartir informació, expressar
els seus dubtes amb la resta dels companys.
Els continguts referents a l’activitat turística a les Illes Balears seran treballat a través d’un
projecte en petits grups heterogenis.
Els alumnes hauran de fer entrega de totes les activitats que el/la professor/a senyali així
com elaborar una carpeta d’aprenentatge per poder dur un seguiment personal de la seva
evolució.
Un cop acabat el projecte es realitzarà una reflexió a nivell general per donar l’oportunitat
als alumnes a explicar què els hi ha semblat el projecte, quines millores podrien fer-se, què
esperaven d’ell, etc.
Materials i recursos didàctics
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Recursos didàctics pels estudiants:
Diccionaris, Atles, enciclopèdies, mitjans informàtics de consulta, visualitzadors aeris, etc.
Quadern de l’alumnat per desenvolupar-hi les activitats proposades pel professorat i la
carpeta d’aprenentatge dels alumnes.
Mapes i suport estadístic
Suport visual, fotografies de Mallorca i vídeos.
Notícies de premsa.
Tutorial del funcionament de Book Creator i tutorial de crear rutes amb Google maps (veure
annex VIII).
Recursos digitals pels estudiants:
Pàgina web: https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfm-batx/espanya, té disponible vídeos,
activitats, enllaços a les aplicacions, un calendari per l’entrega de les tasques i un blog per
compatir material i formular preguntes.
Les aplicacions: Wunderlist, Popplet, Book creator, Google maps i Google Drive.
Les fonts: Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es/, Organització Mundial del
turisme http://www2.unwto.org/es.
Recursos per als docents:
Vacas, C., & Landeta, M. H. (2009). Aproximación al último medio siglo de turismo en
España, 1959-2009. Estudios turísticos, 180, 21-64.
Pousada, R. V. (2012). Economía e historia del turismo español del siglo XX. Historia
contemporánea, (25).
Salamanca, O. R. (2002). La construcció territorial de Mallorca. Editorial Moll, SL
Martínez, C. P. (1999). Historia de la economía del turismo en España.
Garrido, A. M. (2007). Historia del turismo en España en el siglo XX. Síntesis. Gestión
turística, 55. Primera edición. P. 110-360.
Sánchez,R.A. (2010). Hostelería y Turismo. Material Didáctico Módulo: Recursos
Turísticos. Bloque II. Editorial Liber Factory.
Picornell,C. (1989). Turisme i territori a les Illes Balears. Diss. tesi doctoral (inèdita).
Coll, et al. (2008)."Evolución de la línea de costa de la Playa de Palma-Arenal (19562004)." Territoris, (7),193-202.
Recursos digitals pels docents:
Organització Mundial del turisme http://www2.unwto.org/es
Institut Nacional d’Estadística http://www.ine.es/
Institut d’Estadística de les Illes Balears http://ibestat.caib.es/ibestat/inici
Procediments d’avaluació
Criteris d’avaluació / Estàndards d’aprenentatge avaluables
5. Localitza en un mapa els espais turístics i enumerar-ne les característiques i les desigualtats
regionals.
5.1. Analitza i explica les desigualtats de l’espai turístic.
6. Obtenir i seleccionar informació de contingut geogràfic relativa a l’activitat turística o a l’espai
del sector de serveis espanyol utilitzant fonts en què aquesta informació es trobi disponible,
com Internet, fonts bibliogràfiques o mitjans de comunicació socials.
6.1. Comenta gràfics i estadístiques que expliquen el desenvolupament turístic espanyol.
6.2. Explica com articulen el territori altres activitats terciàries.
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7. Utilitza correctament la terminologia del sector de serveis.
7.1. Analitza i comenta imatges de l’espai destinat al transport, al comerç o altres activitats del
sector de serveis.
8. Identificar i comentar un paisatge transformat per una important zona turística.
8.1. Elabora esquemes per analitzar la influència del sector de serveis en l’economia i
l’ocupació a Espanya a partir d’imatges que reflecteixen l’impacte d’aquest sector en un
paisatge.
Avaluació Inicial

Avaluació formativa

Avaluació final

Es realitzarà a l’inici de la
unitat una activitat per
verificar
els
coneixements previs dels
alumnes que no serà
puntuada,
per
tant
comptarà un 0%.
Aquesta activitat serà
considerada com una
eina d’orientació dels
coneixements
dels
estudiants.

30% Correspondrà a la feina diària
de l’alumne, es valorarà la carpeta
d’aprenentatge
de
l’estudiant
(Annex VII, Rúbrica 1):
20% Avaluació del docent
10% Autoavaluació

40% Rúbrica del projecte
(annex VII, Rúbrica 3).

20% Rubrica de l’exposició
oral:
- Coavaluació
(5%)
(Annex VII, Rúbrica 4).
10%
Correspondrà
a
la
- Avaluació del docent
participació,
comportament
i
(15%) (Annex VII,
actitud de l’estudiant. A més a
Rúbrica 5).
més, es tindrà present la
participació en les activitats de
repàs i reforç (Annex VII, Rúbrica
2).
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7. PROPOSTA
El projecte que es proposa es centra en l’estudi d’un dels principals motors
econòmics de les Illes Balears: el turisme. El producte final d’ensenyament i
aprenentatge d’aquest projecte consistirà en l’elaboració d’un llibre digital,
utilitzant l’aplicació de Book Creator, amb format de guia turística per a l’illa de
Mallorca. La guia serà el resultat d’unir les rutes turístiques que elaborarà
l’alumnat de tercer d’ESO i segon de Batxillerat en un sol Book Creator per a
cada nivell acadèmic.
Per a la creació de les rutes turístiques, els estudiants treballaran en grups
heterogenis de tres o quatre membres. Cada grup realitzarà tres rutes,
combinant activitats de diferents modalitats turístiques, amb la finalitat de
conèixer, respectar i valorar els recursos naturals (platges, torrents, coves,
espais naturals protegits, etc.) i culturals (monuments, art, gastronomia, etc.)
disponibles a l’illa de Mallorca. A més a més, hauran de reflexionar sobre la
importància de la sostenibilitat ambiental i social i, en el cas dels alumnes de
segon de Batxillerat, també hauran de tenir present l’oferta i demanda turística.
Es demanarà, que almenys una de les rutes turístiques, no es vegi afectada per
l’estacionalitat turística.
Les activitats escollides per a formar les rutes turístiques hauran d’anar
acompanyades d’una breu descripció, una explicació referent a quina modalitat
turística s’estaria practicant, quin transport es pot utilitzar per arribar a cada una
de les activitats i quins comerços locals i, nacionals propers es podran trobar.
Les rutes s’hauran de cartografiar utilitzant Google Maps.
Es pretén amb aquest projecte que els alumnes analitzin les característiques de
les activitats turístiques, fent especial èmfasis als espais turístics de l’illa de
Mallorca i la relació que mantenen amb el medi ambient. També, conèixer la
modalitat turística predominant, la de sol i platja, i advertir de l’existència de
modalitats alternatives que de cada vegada presenten major nombre de visitants
que escullen practicar-les com són: el turisme rural, el turisme cultural, el turisme
esportiu, el turisme social, el turisme de creuers, etc. Fora oblidar reflexionar
sobre els efectes positius i negatius de l’activitat turística, valorant com es
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podrien incrementar els efectes positius i, disminuir els negatius, treballant en el
cas concret de l’illa de Mallorca.
L’aplicació que s’utilitzarà per a crear les rutes turístiques i posteriorment la
combinació d’aquestes en una guia de Mallorca serà Book Creator. Aquesta
aplicació permet crear llibres interactius digitals, des de qualsevol dispositiu
mòbil (ordinador, tableta, telèfon, etc.), té les opcions de diferents formats com
són vídeos, imatges, música, notes de veu així com enllaços a pàgines Web i la
possibilitat de fer ús de diferents plantilles de format.
El nombre de Book Creator que hi haurà a l’aula oscil·larà entre sis i vuit,
segons el nombre d’estudiants. Un cop cada grup faci entrega del seu Book
Creator el resultat d’aquests es combinarà donant lloc a un sol llibre, per nivell
educatiu, que serà la guia turística de Mallorca creada per estudiants de tercer
de ESO i segon de Batxillerat.
Cal esmentar que en el desenvolupament d’aquest projecte seria favorable la
col·laboració de docents d’altres assignatures per tal d’aconseguir assolir el seu
caràcter interdisciplinari. Així per exemple, en el cas de tercer d’ESO hi podrien
participar les matèries següents: Biologia i Geologia; Llengua Catalana i
Literatura; Llengua Castellana i Literatura; Primera Llengua Estrangera i Segona
Llengua Estrangera on es treballen les habilitats lingüístiques i comunicatives;
Matemàtiques i, Tecnologia de la Informació i de la Comunicació.
En el cas de segon de batxillerat hi poden participar les matèries següents:
Història d’Espanya per entendre el context del desenvolupament i les fases de
l’activitat turística; Llengua Castellana i Literatura; Llengua Catalana i literatura;
Primera Llengua Estrangera i Segona Llengua Estrangera, al igual que a tercer
d’ESO,

aquestes

assignatures

treballen

les

habilitats

lingüístiques

i

comunicatives i, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials per analitzar i
interpretar dades estadístiques.
La present proposta s’organitza en tres fases (inici, desenvolupament i final), les
quals es detallen a continuació:
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a. La fase inicial, consistirà en centrar l’atenció dels estudiants a l’eix central del
projecte i començar a entrar en contacte amb els coneixements bàsics d’aquest,
és a dir, conèixer els inicis, l’evolució i les característiques de l’activitat turística a
Espanya, mitjançant una sèrie d’activitats en petit i gran grup. Es treballarà
primer l’activitat turística a nivell d’Espanya, per després delimitar el tema sobre
l’àrea de Mallorca.

En el cas dels alumnes de tercer curs d’ESO treballaran els continguts: El
Turisme, Els Espais Turístics, Modalitats Turístiques i s’introdueix el Turisme a
les Illes Balears i els Efectes del Turisme; els alumnes de segon de Batxillerat
treballaran: el Concepte de turisme i excursionisme, Factors i Evolució del
turisme a l’Estat Espanyol, Tipologies i Espais Turístics de l’Estat Espanyol i,
s’introdueix l’Evolució i Factors del turisme a les Illes Balears i, el Turisme i el
Medi Ambient.

b. La fase de desenvolupament, estarà enfocada en l’elaboració del projecte. Per
aquest motiu, es realitzarà una descripció i exposició del propòsit del projecte als
alumnes. Se’ls comunicarà els objectius fitxats, la temporalització de les
activitats, el mètode d’avaluació i els materials subjectes a entrega juntament
amb la data d’entrega. També, s’organitzaran els grups de treball.
Els continguts que treballaran els alumnes de tercer d’ESO seran els Efectes del
Turisme i el Turisme a les Illes Balears i, els alumnes de segon de Batxillerat
treballaran l’Evolució i Factors del Turisme a les Illes Balears i, el Turisme i el
Medi Ambient.

c. La fase final, estarà destinada a la presentació del producte final del projecte a
través d’una exposició oral i es durà a terme l’avaluació per part del docent i la
coavaluació o avaluació entre iguals. En aquesta fase, s’haurà de fer entrega de
les carpetes d’aprenentatge i del Book Creator que hauran creat per grups.
Finalment, es realitzarà una reflexió a nivell general del projecte amb els
alumnes.
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Al llarg d’aquestes tres fases es treballarà la realitat espacial de Mallorca
conjuntament amb els components naturals i humans disponibles. Els estudiants
reflexionaran i treballaran amb els recursos naturals i culturals i, investigaran el
patrimoni natural i cultural de l’illa per elaborar rutes amb modalitats i activitats
turístiques sostenibles i responsables amb els valors naturals i culturals de
Mallorca.
Els alumnes utilitzaran els Sistemes d’Informació Geogràfica i l’ús de les noves
Tecnologies d’Informació i Comunicació realitzant activitats amb el visualitzador
Cartogràfic d’Infraestructures de Dades Espacials de les Illes Balears; software
tals com Word, PowerPoint, Prezzi, etc. i, programes com Wunderlist, Book
creator, Google Maps i Popplet.
7.1. METODOLOGIA I EXPLICACIÓ DE LES ACTIVITATS
La present proposta es troba dividida en tres fases (inicial, desenvolupament i
final). Cada fase presenta una sèrie d’activitats utilitzant diferents metodologies i
estratègies didàctiques per a completar el producte final del projecte educatiu. Al
realitzar la mateixa proposta a dos nivells educatius diferents s’ha de tenir
present que els continguts a treballar, el nivell de resolució i les necessitats
educatives no són les mateixes per ambdós. D’aquesta manera, hi haurà
diferències significatives en els continguts a treballar a tercer d’ESO i segon de
Batxillerat.
7.1.1 ACTIVITATS FASE INICIAL DE TERCER D’ESO
7.1.1.1. CONTINGUT: EL TURISME
Les activitats proposades per a treballar el contingut “El turisme” seran cinc:
verificació de coneixements previs, definició de turisme, visualització i activitats
d’un vídeo, i anàlisi d’un gràfic.

- Activitat de coneixements previs. La primera activitat tindrà la finalitat
d’adoptar una posició constructivista respecte al procés d’aprenentatge dels
estudiants, intentant estar al corrent dels coneixements inicials que disposen els
alumnes respecte a l’activitat turística i d’aquesta manera poder afavorir
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l’aprenentatge significatiu. Per aquest motiu, es proposarà analitzar una imatge
formada a partir dels conceptes que hauran de ser adquirits al final del projecte
com per exemple: turisme, sostenibilitat, touroperador, estacionalitat, etc.
La metodologia per a realitzar aquesta activitat serà projectar la imatge a la
pissarra digital, amb la finalitat que els alumnes la puguin analitzar i, plasmar per
escrit un llistat dels conceptes que coneixen. Aquest llistat haurà de ser entregat
al docent. A continuació, es posarà en comú a nivell d’aula els conceptes que
coneixen i com els definirien.
- Definició del turisme. La següent activitat estarà destinada a elaborar una
definició del concepte -turisme-, amb la participació dels alumnes. La dinàmica
que se seguirà serà partir d’una pluja d’idees per parelles, cada parella haurà de
plasmar per escrit aquelles paraules que consideren importants per a definir el
terme turisme. A continuació, es demanarà a cada parella que comparteixin una
de les paraules que han escrit intentant evitar la repetició d’aquestes. El docent
anirà anotant les paraules que vagin sorgint amb la finalitat d’utilitzar-les per
elaborar la definició i, finalment, completar-la amb la definició proposada per
l’Organització Mundial del Turisme (OMT).

- Vídeo Introducció als inicis del turisme. Es visualitzarà el vídeo titulat “El
turisme (1)” creat amb el programa Videoescribe per introduir els inicis de
l’activitat turística a Espanya. Aquest vídeo tindrà l’objectiu d’introduir els inicis
de l’activitat turística, el primer boom turístic i les principals causes de
creixement fins a convertir-se en un fenomen de masses. Després de veure el
vídeo es comprovarà l’assoliment dels continguts exposats contestant per escrit
una sèrie de preguntes. Aquesta activitat serà realitzada en parelles.

- Anàlisi i comentari de la gràfica “Evolució del nombre de visitants a
Espanya (1951-2015)”. Per analitzar l’evolució del nombre de visitants a
Espanya s’analitzarà un gràfic on hi haurà representades les dades del volum de
visitants a Espanya des de l’any 1951 fins al 2015. En aquesta activitat els
alumnes repassaran les principals causes que afavoriren l’increment del nombre
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de turistes i les motivacions que poden tenir per visitar l’Estat Espanyol.
L’activitat serà completada individualment.
7.1.1.2 CONTINGUT: ELS ESPAIS TURÍSTICS
Les activitats proposades per treballar el contingut “Els Espais Turístics” seran
dues: lectura d’una notícia de premsa i localitzar sobre un mapa els principals
centres emissors i receptors de turistes.
- Lectura d’una notícia de premsa. En aquesta activitat s’utilitzarà com a
recurs didàctic la premsa. Els estudiants llegiran de forma individual la notícia
publicada al Mundo el dia 12/01/2017, amb el titular “Espanya va rebre 75,3
milions de turistes el 2016”. La finalitat de realitzar aquesta lectura és analitzar la
importància del sector turístic a Espanya, conèixer les Comunitats Autònomes
amb major nombre de visitants estrangers i les més visitades pels turistes
nacionals. A més dels principals centres emissors de turistes a l’Estat Espanyol.
Per finalitzar l’activitat es plasmarà per escrit i de forma individual, la resposta a
una sèrie de preguntes relacionades amb la lectura.
- Mapa dels principals centres receptors i emissors de turisme. En grups
heterogenis de tres o quatre alumnes s’elaborarà un mapa dels principals
centres receptors i emissors de turistes. Es facilitarà a cada alumne els materials
necessaris per a poder treballar, aquests seran: una taula simplificada de les
arribades de turistes internacionals a l’any 2015, estreta de l’OMT (2016) i un
mapa. L’activitat constarà de tres parts: a) La primera, serà analitzar la taula i
trobar els cinc principals centres receptors de turistes a nivell global i, els sis
principals centres d’arribades d’Europa, Àsia i Pacífic, Amèrica i Àfrica; b) La
segona tasca, consistirà en localitzar els principals centres receptors destacats
anteriorment sobre el mapa i; c) La tercera tasca, estirà destinada a investigar
quins són els tres principals centres emissors de turistes i localitzar-los també al
mapa.
7.1.1.3. CONTINGUT: MODALITATS TURÍSTIQUES
El contingut “Modalitats Turístiques” serà treballat mitjançant la tècnica
d’aprenentatge cooperatiu en trencaclosques d’Aronson. S’organitzarà la classe
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en grups heterogenis de tres o quatre alumnes, aquesta agrupació serà
coneguda com “grup base”. Cada membre del grup base rebrà un paper amb
dos missatges i dues lletres (A i B; C i D; E i F), el fet de tenir unes lletres o unes
altres farà que els alumnes s’especialitzin en una o altra modalitat turística,
d’aquesta manera es tindrà una nova agrupació coneguda com “grup d’experts”.
S’agruparà als alumnes per grups d’experts per tal de que puguin cercar,
analitzar i interpretar cooperativament informació referent a la modalitat turística
assignada. Un cop es tingui tota la informació i s’hagi completat la taula facilitada
pel docent, a l’inici de l’activitat, es tornarà al grup base per exposar i compartir
els coneixements adquirits amb els companys. D’aquesta manera, els alumnes
funcionaran

com

una

peça

de

trencaclosques,

cada

estudiant

serà

imprescindible per aconseguir conèixer les diferents modalitats turístiques
treballades i completar l’activitat.
7.1.1.4. CONTINGUT: EL TURISME A LES ILLES BALEARS
El contingut “El turisme a les Illes Balears” es treballarà mitjançant una sortida de
camp a dues zones turístiques (Valldemosa i s’Arenal). Les sortides de camp
són estratègies didàctiques que afavoreixen l’aprenentatge significatiu dels
alumnes, reforçant habilitats de pensament com l’observació, la descripció i
l’explicació de diversos fenòmens a treballar. Per tant, realitzar la sortida de
camp permetrà als estudiants obtenir informació de font primària mitjançant el
contacte directe amb l’objecte d’estudi. Els hi permetrà identificar les
característiques i conseqüències de l’activitat turística i, valorar la importància de
la conservació del medi ambiental.
Per a dur a terme la sortida de camp es realitzaran una sèrie d’activitats abans,
durant i després d’aquesta. Així doncs, seran tres les sessions que es dedicaran
a treballar aquest contingut.
a) Les activitats de la primera sessió seran: passat i actualitat, viatge aeri i,
preparació d’una enquesta.

- Passat i actualitat. Les imatges aporten un gran ventall de possibilitats que
estimulen la imaginació, la creativitat i la reflexió dels alumnes. Constitueixen un
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mitjà d’informació directe i clar que tenen un gran valor comunicatiu per a ells
mateixos, ja que permeten comunicar i analitzar informació, reconèixer i
comparar llocs, descriure fets o situacions, etc. En aquesta activitat es projectarà
a la pissarra digital una sèrie d’imatges de Mallorca, una del port de Sóller del
1960 i la mateixa al 2011, el port d’Andratx al 1950 i 2010 i una de Ca’n Bàrbara
de Palma al 1935 i 2010. L’objectiu és motivar als alumnes a investigar sobre la
importància de l’activitat turística, el procés de la balearització i els canvis
urbans, socials i paisatgístics que ha experimentat l’illa de Mallorca. La dinàmica
de l’activitat serà projectar les diferents parelles d’imatges a la pantalla i cercar si
hi ha diferències entre elles i analitzar si es tracta d’una zona turística o no.

-Viatge aeri. Les fotografies aèries proporcionen una imatge objectiva física i
topogràfica d’una zona concreta en el temps. En aquesta proposta de projecte
es farà ús de les fotografies aèries per observar, analitzar i reflexionar sobre els
grans canvis que ha experimentat l’illa de Mallorca en un període relativament
curt, 56 anys.
Es farà servir el visualitzador de l’IDEIB, ja que ofereix una amplia gama
d’informació dels tres sectors econòmics. Entre les seves funcions hi figura
l’opció de visualitzar imatges aèries de diferents anys de les Illes Balears. A més,
es pot utilitzar com a recurs per entendre la relació home-medi. La seqüència a
seguir en aquesta activitat serà: primer, realitzar una breu explicació i
demostració del funcionament del visualitzador IDEIB carregant algunes dades
disponibles en el ampli menú com per exemple els límits administratius
(delimitació dels municipis), ports esportius, camps de golfs, zones culturals
d’interès, zones naturals amb alguna figura de protecció (ZEPA, LIC, ARIP i
ANEI), les platges i zones turístiques madures que servirà als alumnes com a
font d’informació per a realitzar les rutes turístiques; Segon, s’iniciarà un viatge
aeri en parelles a una zona turística madura, s’Arenal, al 1959 i al 2015 i,
finalment, els alumnes hauran de plasmar per escrit els principals canvis
observats i respondre a la pregunta “Quines són les principals infraestructures
que s’han construït per atendre al turisme?”
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El material necessari que caldrà tenir per poder realitzar aquesta activitat serà un
ordinador per a cada parella d’alumnes amb connexió a Internet per tal de poder
utilitzar els visualitzadors IDEIB.
- Preparació de l’enquesta: Les enquestes permetran als alumnes conèixer
diferents opinions, descobrir preferències i experiències d’altres persones, així
com obtenir informació de font primària. La participació en l’elaboració i
formulació d’enquestes pot despertar l’interès, la motivació i la interacció dels
alumnes amb el projecte.
La dinàmica d’aquesta activitat serà preparar una enquesta en grups heterogenis
de tres o quatre estudiants, seguint les pautes facilitades. Una vegada tots els
grups tinguin preparada la seva enquesta, es posaran en comú amb la resta de
companys de la classe i per votació se seleccionaran les preguntes més
adequades, per tal que tots els alumnes tinguin les mateixes preguntes i es
puguin analitzar els resultats. Un cop l’enquesta estigui preparada, votada i
corregida es demanarà als professors de llengües la seva col·laboració per
adaptar les preguntes formulades a l’anglès i si és el cas, als professors d’altres
llengües per treballar així la competència lingüística.
Després de la sortida de camp, cada grup tabularà amb el professor de
matemàtiques el resultat de les enquestes, es farà una posta en comú a nivell
d’aula i es realitzaran gràfics i taules. Els resultats seran utilitzats per orientar als
alumnes a enfocar les seves propostes de turisme sostenible des de diferents
perspectives.
b) A la segona sessió es realitzarà una sortida de camp.
La sortida de camp es realitzarà a dues àrees turístiques, Valldemosa i s’Arenal.
A Valldemosa es durà a terme una explicació davant la Cartoixa sobre els inicis
del turisme a les Illes Balears fent menció de personatges il·lustres que
realitzaren una estada al municipi com foren: Frèdéric Chopin, George Sand,
Rubén Dario, Melchor Gaspar de Jovellanos, l’Arxiduc Lluis Salvador , etc. Al
Port Nàutic de s’Arenal es farà una explicació del primer boom turístic, l’evolució
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d’aquesta activitat fins a l’actualitat i les grans transformacions que han
experimentat les zones turístiques costeres.
Al llarg de la sortida de camp es deixarà un temps per a que els estudiants
puguin fer en grups l’enquesta als turistes, observar l’oferta d’allotjament,
d’activitats, la restauració, els tipus de comerç, els mitjans de transport, els
visitants i l’entorn que els envolta.

c) La tercera sessió serà la posterior a la sortida de camp, aquesta tindrà per
finalitat consolidar els coneixements adquirits durant la visita didàctica. L’activitat
que es realitzarà estirà orientada a promoure la valoració i reflexió dels efectes
positius i negatius del turisme mitjançant la tècnica del full giratori.
La dinàmica d’aquesta activitat consistirà en treballar en petits grups
heterogenis, no superiors a quatre membres. Cada grup tindrà un full on hauran
d’escriure els efectes positius i negatius de l’activitat turística, consolidant així els
coneixements adquirits al llarg de la sortida de camp. Passats uns minuts aquest
full girarà en sentit de les agulles del rellotge pels diferents grups, així cada grup
farà les seves aportacions amb el requisit de que no es poden repetir les idees
exposades anteriorment.
7.1.2. ACTIVITATS FASE INICIAL DE SEGON DE BATXILLERAT
7.1.2.1 CONTINGUT: CONCEPTE TURISME I EXCURSIONISME
Les activitats que es realitzaran per a treballar el contingut “Concepte turisme i
excursionisme” seran tres: verificació dels coneixements previs, definir turisme i
excursionisme i la visualització del vídeo “Inicis de l’activitat turística a Espanya”.
- Verificació de coneixements previs. Coincidint amb l’exposat anteriorment,
en el cas de tercer d’ESO, s’adoptarà una posició constructivista respecte al
procés d’aprenentatge dels estudiants. Partiran d’una activitat de verificació de
coneixements previs sobre l’activitat turística que consistirà en projectar a la
pantalla una imatge formada per conceptes, que al final de la unitat, hauran
d’haver

adquirit,

alguns

exemples

són:

balearització,

paquet

turístic,

estacionalitat, overbooking, cadena hotelera i ocupació extrahotelera.
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La metodologia d’aquesta activitat serà: projectar la imatge a la pissarra i deixar
uns minuts per tal que els alumnes puguin llegir, analitzar i reflexionar sobre
cada un dels conceptes que apareixen i de forma individual, plasmar per escrit
una definició de cada un dels conceptes que coneixen a un full. Al final de
l’activitat hauran d’entregar aquesta activitat.
La següent activitat consistirà en demanar als alumnes que comparteixin a mà
alçada aquells conceptes que coneixien.
- Definició de turisme i excursionisme. Dos conceptes que els estudiants han
de saber diferenciar són turisme i excursionisme, per aquest motiu es realitzarà
una definició per a cada un d’ells. La metodologia que es durà a terme per a
realitzar aquesta activitat serà dividir la pissarra en dues parts, una per definir
turisme i l’altra, per definir excursionisme.
Per garantir la participació de tots els alumnes alhora de realitzar les dues
definicions, es demanarà que cada alumne, de manera ordenada, digui una
paraula per a definir “turisme” i una per “excursionisme”. Les paraules que vagin
sorgint es recolliran a la pissarra digital, si apareixen paraules repetides es
subratllaran. Un cop es tenen totes les paraules escrites a la pissarra, se’ls
donarà un temps per examinar la llista que han creat, fixant-se si falta alguna
paraula important que no han mencionat anteriorment i podran eliminar les
paraules que no considerin adequades o necessàries. Tot seguit, els alumnes
s’agruparan en grups de quatre per debatre, reflexionar i posar per escrit les
dues definicions. Finalment, les definicions de cada grup seran compartides amb
la resta de la classe i es rectificaran i milloraran amb la comparació de les
definicions proposades per l’OMT.

- Vídeo “Inicis de l’activitat turística a Espanya”: Es visualitzarà el vídeo
“Inicis de l’activitat turística a Espanya” amb el propòsit d’introduir als alumnes
de segon de Batxillerat els inicis de l’activitat turística esmentant l’arribada dels
primers turistes a Espanya a l’any 1950, els principals llocs de procedència, el
primer boom turístic, les modalitats turístiques, la incorporació de les Illes
Canàries com a destí turístic, les formes de promocionar el turisme, etc.
Després de veure el vídeo es demanarà als alumnes que responguin i, plasmin
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per escrit, una sèrie de preguntes relacionades amb els continguts mostrats al
vídeo, per a consolidar els coneixements adquirits. Per finalitzar es donarà pas a
un debat de 5 minuts sobre els inicis del turisme a Espanya.

7.1.2.2 CONTINGUT: FACTORS I EVOLUCIÓ DEL TURISME I, OFERTA I
DEMANDA
Per a treballar els continguts: “Factors i Evolució del Turisme” i, l’”Oferta i
Demanda turística” s’aplicarà la metodologia de classe invertida coneguda
també pel seu nom en anglès, Flipped Classroom.
Per a poder aplicar aquesta metodologia es demanarà als estudiants que abans
de la sessió mirin el vídeo titulat “Turisme” preparat prèviament pel docent on es
tractarà els orígens, evolució, oferta i demanda del turisme d’Espanya. A més, es
demanarà que anotin a un full tots els dubtes que els hi vagin sorgint. El material
estarà disponible online perquè els estudiants ho puguin consultar des de
qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, sempre que ho necessitin.
Un cop a l’aula, es dedicaran els primers minuts a revisar i resoldre dubtes.
Després de resoldre els dubtes, per parelles realitzaran una sèrie d’activitats de
consolidació. Aquestes seran:
1- Comentari d’un gràfic titulat: ‘Evolució del nombre de visitants a Espanya
(1951-2015)’, on els alumnes hauran d’identificar les diferents etapes i crisis
turístiques, realitzar una comparació de les etapes del desenvolupament turístic
i, dels models i factors turístics.
2- Investigació sobre l’oferta i demanda turística, en aquesta activitat els
alumnes hauran de cercar quines diferències i similituds hi ha entre la demanda
nacional i l’estrangera; Quines són les Comunitats Autònomes d’Espanya que
presenten major demanda turística; Quins són els serveis necessaris per a poder
satisfer les necessitats turístiques, i finalment; Quines zones són les que
ofereixen major oferta d’allotjaments.
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Els materials necessaris per a realitzar aquesta activitat serà un ordinador o
tableta amb connexió a Internet per parella. El docent al llarg de tota la sessió
guiarà, supervisarà i resoldrà els dubtes. A més, es facilitarà als alumnes una
sèrie d’enllaços on trobaran informació per a resoldre les tasques.
7.1.2.3 CONTINGUT: TIPOLOGIES I ESPAIS TURÍSTICS DE L’ESTAT
ESPANYOL
Els continguts “Les Tipologies i Els Espais Turístics de l’Estat Espanyol” seran
treballats mitjançant dues activitats. La primera activitat, estirà relacionada amb
les tipologies turístiques i, la segona activitat, consistirà en l’elaboració d’un
mapa de les àrees turístiques.

- Les tipologies turístiques es treballaran aplicant la tècnica de trencaclosques
d’Aronson. Al inici de l’activitat els alumnes seran dividits en grups de sis.
Aquesta primera agrupació serà el “grup base”. A cada membre del grup base li
serà assignada una carta on trobaran pistes sobre la tipologia de turisme que
hauran de treballar amb els alumnes que tindran la mateixa carta, creant així una
nova agrupació que serà coneguda com “grup d’experts”. D’aquesta manera a
l’aula hi haurà sis grups treballant, cada un amb una tipologia turística diferent.
La missió de cada alumne consistirà, en investigar conjuntament amb el seu
grup d’experts, la tipologia turística assignada i plasmar per escrit els següents
aspectes: el tipus de turisme, les característiques, les activitats que es poden dur
a terme, els principals llocs on es practica i si presenta o no estacionalitat
turística a una taula que se’ls hi facilitarà. A continuació hauran de compartir
amb els membres del seu “grup base” el contingut estudiat. Aquesta activitat
permet reforçar el treball cooperatiu i la responsabilitat individual.

- L’elaboració del mapa de les àrees turístiques ajudarà a comprovar els
coneixements adquirits al llarg de les dues sessions anteriors i ampliar-los.
Aquesta activitat serà realitzada en gran grup, elaborant un mapa sobre les
àrees turístiques, senyalant les zones amb alta, mitjana i baixa densitat turística i
els principals punts turístics.
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7.1.2.4 CONTINGUT: EVOLUCIÓ I FACTORS DEL TURISME A LES ILLES
BALEARS
El contingut “Evolució i factors del turisme a les Illes Balears” es treballarà
mitjançant una sortida de camp. Es duran a terme una sèrie d’activitats abans,
durant i després de la sortida de camp que es trobaran distribuïdes en tres
sessions.
a) La primera sessió estarà destinada a treballar la sortida de camp (introduir
continguts, treballar les zones de visita i preparar els materials). Les activitats
seran:
- Activitat comentari d’una imatge: es projectarà a la pissarra dues imatges
del Port d’Andratx, un de l’any 1950 i l’altra del 2010, on es poden veure alguns
dels canvis paisatgístics experimentats a Mallorca amb el pas dels anys. La
tasca a realitzar consistirà en parelles comparar les dues imatges i elaborar un
esquema per analitzar la influència de l’activitat turística en aquesta zona i si ha
ocasionat algun impacte paisatgístic. Aquesta activitat té el propòsit d’introduir la
influència de l’activitat turística a l’illa de Mallorca.
- Viatge aeri, utilitzant el visualitzador d’IDEIB, per a visualitzar fotografies aèries
de diferents anys (i.e. 1956, 1989, 2006, 2010 i 2015). La fotografia aèria de
l’any 2015 serà utilitzada per analitzar i observar les zones turístiques madures
de les Illes Balears, els establiments turístics (hotels, hostals, pensions i
apartaments), les platges i cales (naturals, semiurbanes i urbanes), la
localització dels camps de golf. A més a més, es podrà utilitzar aquest
visualitzador per a observar les Àrees naturals protegides (Parc natural, Llocs
d’importància comunitària, Zones d’Especial Protecció per les Aus, etc.), llocs
culturals protegits (monuments, llocs històrics, jardins històrics, coves, muralles,
etc.), transports, entre altres opcions, que els hi podrà ser d’ajuda per a realitzar
després el projecte d’aprenentatge.
Les tasques a realitzar al llarg d’aquesta activitat seran: realitzar un viatge aeri
en parelles a les zones on es durà a terme la sortida de camp als anys 1984,
2008 i 2015, anotant els principals canvis que observen i els equipaments
turístics disponibles.
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- Preparació de l’enquesta, al igual que l’exposat anteriorment pel curs de
tercer d’ESO, els alumnes de segon de batxillerat prepararan una enquesta per
a descobrir preferències i experiències d’altres persones, així com aconseguir
informació de font primària que els hi serà útil per a enfocar el projecte
d’aprenentatge. La dinàmica d’aquesta activitat consistirà en realitzar una pluja
d’idees en gran grup sobre quina informació els hi agradaria obtenir amb
l’enquesta; després, en grups de quatre i seguint les pautes facilitades,
elaboraran una enquesta. A continuació, es posaran en comú, les preguntes i
opcions de resposta de les enquestes, i entre tots, escolliran les millors per tal
que només quedin 10 preguntes amb les seves possibles respostes.
b) La segona sessió estirà destinada a realitzar la sortida de camp a
Valldemossa i s’Arenal. Les activitats que es realitzaran durant la sortida de
camp seran l’enquesta i la lectura d’una notícia de premsa. Al igual que en el cas
de tercer d’ESO, la sortida de camp té la finalitat d’afavorir l’aprenentatge
significatiu, l’observació, el treball cooperatiu i la motivació dels alumnes. Al llarg
de la sortida de camp els alumnes treballaran en grups heterogenis de tres o
quatre estudiants.
- Valldemossa serà la primera aturada on es durà a terme una explicació sobre
els inicis de l’activitat turística a Mallorca destacant personatges il·lustres que
deixaren la seva petjada al municipi, en són un bon exemple: Rubén Dario,
Melchor Gaspar de Jovellanos, Santiago Rusiñol, l’arxiduc d’Àustria Lluis
Salvador, George Sand, Frèdéric Chopin, etc. Després de realitzar l’explicació es
farà una visita al municipi i es deixarà un temps als alumnes perquè puguin
observar les característiques de Valldemossa, l’oferta turística disponible, el
tipus de comerç i realitzar les enquestes.
- S’Arenal serà la segona aturada de la sortida de camp. La platja de Palma és
un dels enclavaments turístics de sol i platja més emblemàtics de les Illes
Balears des de principis de l’any 1960. S’aprofitarà la zona de s’Arenal per a
realitzar la lectura d’una notícia de premsa titulada “S’Arenal abans del Boom
turístic”. Serà útil per explicar com era aquesta zona abans del boom turístic i
com ha anat evolucionant fins l’actualitat. A més, s’aprofitarà per explicar el
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terme “balearització”. Acabada l’explicació i al igual que a Valldemossa es
deixarà un temps perquè els alumnes puguin observar i prestar atenció al seu
voltant, l’oferta i demanda turística, les característiques de la zona i realitzar
l’enquesta. Els alumnes disposaran de llibertat per a moure’s i realitzar
l’enquesta, però sempre estaran vigilats pels professors per evitar possibles
accidents.
c) La tercera sessió serà destinada a analitzar i reflexionar sobre l’activitat
turística completant una matriu DAFO. Acabada aquesta activitat s’explicarà el
projecte que s’ha d’executar, els materials que s’hauran d’entregar i els terminis
d’entrega per donar inici al projecte d’aprenentatge.

- La matriu DAFO serà utilitzada per analitzar la situació de l’activitat turística
reflexionant sobre les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que els
estudiants hauran estudiat al llarg de les sessions anteriors i hauran pogut
observar i reflexionar al llarg de la sortida de camp. Els agrupaments per a dur a
terme aquesta activitat seran els mateixos que els formats a la sortida de camp.
Acabada aquesta activitat es posarà en comú amb la resta de companys per
poder ampliar i incloure la informació que es pugui haver passat per alt.
7.2. ACTIVITAT FASE DE DESENVOLUPAMENT
A la segona fase del projecte (fase de desenvolupament), tant pel nivell de tercer
d’ESO com a segon de Batxillerat, es crearan els grups de treball, es definirà el
producte final que hauran d’elaborar i s’entregarà a cada alumne una fotocòpia
on figuri el cas a treballar, normes i recomanacions.
Aquesta fase estarà dividida en diferents etapes: la formació dels grups,
planificació, recerca d’informació, anàlisi i pluja d’idees, preparació de propostes
i elaboració del producte final.
7.2.1. LA FORMACIÓ DE GRUPS
Cada grup estarà format per tres o quatre estudiants heterogenis i cada un tindrà
un rol assignat (portaveu, coordinador, encarregat del material o secretari).
Aquests es detallen a continuació:
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a) Portaveu. Coordinar i orientar en el desenvolupament de l’activitat. Serà el
responsable de controlar el temps de les activitats i el compliment del
cronograma, s’ajudarà amb l’aplicació Wunderlist. A més a més, demanarà els
dubtes del seu grup al professor, recordarà les funcions de cada membre del
grup i entregarà el treball final.
b) Coordinador. És el responsable de comunicar als membres de l’equip les
tasques que s’han de realitzar i mantenir informat al professor. També haurà de
realitzar tasques per motivar al grup i optimitzar el treball. Controlar el to de veu
del seu grup i en el cas que faltés algun membre de l’equip, seleccionaria si fos
necessari, un altre company del grup perquè realitzés la tasca de l’alumne
absent.
c) Encarregat del material. S’encarregarà d’aconseguir i proposar material,
eines i recursos per realitzar cada una de les tasques. A més, s’encarregarà de
mantenir la neteja de l’àrea de treball del seu grup, guardar el material utilitzat
després de cada sessió i tenir-ho preparat abans de començar.
d) Secretari. Serà l’encarregat de recollir per escrit les aportacions dels seus
companys utilitzant les TIC, organitzar les carpetes de Google Drive (si l’utilitzen)
i anotar si s’ha produït alguna discrepància sense resoldre, algun conflicte entre
els companys, si algú no ha realitzat les tasques, no ha portat el material o ha fet
malbé el material. El coordinador ho comunicarà al professor.
Cada alumne tindrà una tasca individual a fer, però també tindran tasques en
comú com és cercar informació, realitzar propostes, ampliar coneixements, etc.
7.2.2 PLANIFICACIÓ
Els estudiants hauran de realitzar un pla de treball on especifiquin les tasques
previstes a realitzar, els encarregats de cada una d’elles i el calendari per a
realitzar-les. L’alumne que tingui el rol de secretari haurà de traslladar el pla de
treball elaborat conjuntament amb el seu grup a l’aplicació Wunderlist. Aquesta
aplicació permet crear un calendari amb alarmes i recordatoris amb diversos
participants i posar l’estat de cada alarma (i.e. si està completada, si encara no
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s’ha començat, etc.) d’aquesta manera tots els integrants del grup estaran
informats dels avanços realitzats al treball, les tasques que estan pendents, etc.
7.2.3 RECERCA D’INFORMACIÓ
Una part important de l’Aprenentatge Basat en Projectes és el treball de les
competències com iniciativa personal i aprendre a aprendre; en aquesta etapa
del projecte, els alumnes haurà de documentar-se, ampliar els seus
coneixements, cercar exemples per inspirar-se i reflexionar sobre quines
activitats els atreuen i com les podrien proposar. Per executar aquesta activitat
es demanarà als alumnes que elaborin un guió amb tres o quatre preguntes
claus per orientar la recerca. A més a més, hauran de tenir present els resultats
obtinguts de l’enquesta realitzada a la sortida de camp per encaminar les
preguntes.
Es deixarà autonomia als alumnes per a què cerquin, contrastin i analitzin la
informació que necessiten per a realitzar el treball. El docent estarà per orientarlos i actuarà com a guia. Tindran accés la pàgina Web de l’àrea i als enllaços a
diferents pàgines on podran obtenir informació.
7.2.4. ANÀLISI I PLUJA D’IDEES
En haver acabat la recerca d’informació, els integrants del grup hauran de posar
en comú la informació recollida, compartir les idees, debatre, realitzar propostes i
cercar alternatives. Es proposarà que realitzin una pluja d’idees, una eina de
treball grupal que afavoreix el sorgiment de noves idees, la participació de tots
els integrants, la valoració, reflexió i la cerca d’alternatives a les propostes que
van sorgint. S’utilitzarà l’aplicació Popplet, que permet treballar cooperativament
i simultàniament sobre el mateix arxiu a tots els estudiants d’un mateix grup. A
més a més, té l’opció de fer esquemes, incloure enllaços a pàgines web,
imatges, documents, vídeos, etc.
7.2.5. PREPARACIÓ DE LES PROPOSTES
Una vegada s’han decidit les activitats i modalitats turístiques que utilitzaran,
hauran d’analitzar la ubicació de cada una de les activitats, els mitjans de
transport disponibles i, investigar quins comerços locals i nacionals tenen als
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seus voltants. D’aquesta manera, es podrà cercar i estructurar el treball final, de
la manera més adequada i creativa per combinar totes les idees seleccionades i
crear les tres rutes turístiques.
7.2.6. ELABORACIÓ DEL PRODUCTE FINAL
En aquesta darrera etapa, els alumnes hauran de plasmar per escrit tots els
coneixements adquirits al llarg de la fase inicial i de desenvolupament del
projecte. Es començarà a treballar en el Book Creator on es representarà la
localització de les activitats i les rutes a un mapa, utilitzant el Google Maps; es
confeccionarà una descripció per a cada una de les rutes i activitats que la
formen, es farà menció dels mitjans de transport que poden utilitzar i quins
comerços locals i nacionals propers poden visitar.
Per tal que el docent els pugui supervisar, orientar i oferir una retroalimentació
adequada durant la realització del projecte, es demanarà als alumnes que
adjuntin per correu electrònic l’enllaç del Book Creator.
7.3. ACTIVITATS FASE FINAL
En aquesta darrera fase els alumnes faran entrega de la carpeta d’aprenentatge
que serà una tasca individual on els estudiants hauran de plasmar per escrit tot
el què han après al llarg de les fases que formen el projecte. Seria ideal que els
estudiants l’elaboressin diàriament o setmanalment i incloguessin una conclusió
final del que han après al final del projecte, quines dificultats han tingut, com les
han superat i, un apartat d’autoavaluació per treballar l’autocrítica i reflexionar
sobre els seus èxits. A més a més, hauran de fer entrega de l’enllaç del Book
Creator i, en el cas dels alumnes de tercer d’ESO, també hauran de completar
una rúbrica del treball dels seus companys.
Per finalitzar el projecte es realitzaran tres activitats: exposició oral, coavaluació i
reflexió a nivell general sobre l’activitat turística.
7.3.1. EXPOSICIÓ ORAL
Les exposicions orals són una tècnica didàctica que permeten comunicar
coneixements teòrics i informació diversa. Cada grup haurà d’exposar el que ha
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après, mostrar quines activitats i rutes turístiques proposen per a realitzar a
Mallorca i el Book Creator que han elaborat.
7.3.2. COAVALUACIÓ
La coavaluació o la correcció entre iguals és una estratègia que afavoreix el
desenvolupament de l’aprenentatge en el qual els alumnes es canvien els rols
entre ells sent avaluats i avaluadors. Aquesta estratègia ajuda als alumnes a
reflexionar, ser més tolerants i acceptar les crítiques constructives.
7.3.3. REFLEXIÓ A NIVELL GENERAL
Concloses totes les exposicions de tots els grups es reflexionarà amb els
alumnes sobre l’activitat turística, la seva importància, els beneficis i
inconvenients, els efectes que genera, la política turística, etc. I es demanarà als
estudiants que els ha semblat el projecte, què esperaven i quins canvis farien.

8. CONCLUSIONS
L’Aprenentatge Basat en Projectes va néixer a partir del pensament pedagògic
dels principals representants del moviment de l’Escola Nova, els quals posaren
de manifest la necessitat de fer una vertadera revolució de l’educació, donant
lloc a metodologies actives, centrades en les necessitats dels alumnes i en
afavorir la motivació i implicació d’aquests en el procés d’ensenyamentaprenentatge. L’Aprenentatge Basat en Projectes constitueix un repte i alhora
una oportunitat a la seva aplicació a l’aula degut al trencament amb altres
metodologies tradicionals.
L’Aprenentatge Basat en Projectes pot ser aplicat a qualsevol matèria, i en el
present projecte s’ha articulat al voltant de l’activitat turística a l’illa de Mallorca
a dos nivells educatius (tercer d’ESO i segon de Batxillerat) pel seu caràcter
innovador, original i engrescador pels estudiants. Al curs de tercer d’ESO es
dóna resposta als continguts “Els efectes del turisme” i “El turisme a les Illes
Balears”, i a Segon de Batxillerat, als continguts de “Evolució i factors del
turisme a les Illes Balears” i, “El turisme i el medi ambient”.
Cal incidir que el projecte basat en l’Aprenentatge Basat en Projectes se centra
sols en el turisme de les Illes Balears, de manera que previ al seu estudi, els
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alumnes hauran treballat diversos continguts de l’activitat turística a l’Estat
Espanyol. Així, a Tercer d’ESO s’hauran treballat els continguts: “El turisme”,
“Els espais turístics” i “Modalitats turístiques”; mentre que a Segon de
Batxillerat s’hauran treballat els continguts: “Concepte de Turisme i
Excursionisme”, “Factors i evolució del turisme a l’Estat Espanyol” i “Oferta i
demanda”.
L’aplicació d’aquesta proposta podria ser beneficiosa per diverses raons:
1- Els estudiants tenen la possibilitat d’aplicar els coneixements que prèviament
disposen, ampliant-los a través de la investigació i convidant-los a reflexionar
sobre l’activitat turística.
2- Permet un aprenentatge interdisciplinari, ja que es poden relacionar diverses
àrees de coneixements, propiciant que els alumnes constitueixin aprenentatges
globalitzats, integrats i significatius.
3- Permet treballar totes les Competències Claus, un procés essencial per a
preparar a l’alumne per a la vida real i la realització personal.
4- L’estudi del turisme a partir d’un enfocament local, incorporant sortides de
camp, permet que els alumnes observin i recullin informació interactuant amb el
medi i els seus companys, i que després poden analitzar i extrapolar a altres
contextos i escales.
5- Fomenta el treball cooperatiu per al desenvolupament i obtenció del
producte

final

del projecte:

els

alumnes

assoleixen

autonomia

i

la

responsabilitat de ser els protagonistes del seu aprenentatge, conscients de la
necessitat de demostrar una actitud activa i participativa.
6- Atén a les necessitats educatives de l’alumnat, permetent un treball a ritmes
diferents.
7- Fomenta l’ús de les TIC, afavorint que el projecte sigui més atractiu i
engrescador per als alumnes, i convidant-los a emprar programes i aplicacions
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que els poden resultar d’utilitat en els seus hàbits quotidians, com és el cas de
Wunderlist i Google Maps.
En definitiva, a través d’aquest projecte es pretén assolir com a producte final la
creació d’un llibre digital amb estil de guia turística, formant rutes turístiques
que potenciaran el coneixement del propi territori. Els instruments i la
metodologia aplicada són extensibles a qualsevol indret, gràcies a la globalitat
turística.
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ANNEX I ACTIVITATS PER A TERCER D’ESO
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ACTIVITAT 1: VERIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS PREVIS

Figura 1. Elaboració pròpia
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ACTIVITAT 3: EL TURISME (1)
El vídeo s’acompanya d’imatges i text per tal d’explicar els inicis de l’activitat
turística. Està disponible a https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfmbatx/turisme

Figura 2. Elaboració pròpia

ACTIVITAT 4: EL TURISME (2)

Nom i llinatges:
Data:
1.- Visionat el vídeo: El turisme. Respon a les preguntes següents.
a) Quan i per què es va convertir el turisme en una activitat massificada?
b) Quines són les principals causes de l’augment de l’activitat turística?
c) Hi ha un repartiment equitatiu dels beneficis econòmics entre els països
desenvolupats i el menys desenvolupats?

65

ACTIVITAT 5: COMENTARI DEL GRÀFIC “EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE
VISITANTS A ESPANYA (1951-2015)”

Nom i llinatges:
Data:
1.- Comenteu, contestant les qüestions plantejades, la gràfica següent:

Evolució del nombre de visitants a Espanya (1951-2015)
120,00
109,89

92,56
80,00

Milions

107,14

97,67

100,00

93,74

75,56
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38,03
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0,00 1,26

2,52 4,20

6,11
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Any
Figura 3. Elaboració pròpia a partir de Sánchez (2001) i Institut d’Estudis Turístics.

a) Ha incrementat el volum de visitants a Espanya des de l’any 1951 fins el
2015? Quant?
b) Quines foren les causes que impulsaren el creixement de l’activitat
turística?
c) Esmena quins podrien ser les motivacions dels visitants per realitzar una
estada turística a Espanya.
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ACTIVITAT 6: LECTURA
Nom i llinatges:
Data:

Espanya va rebre 75,3 milions de turistes el 2016
SILVIA FERNÁNDEZ | Madrid | 12/01/2017 10:52

Les previsions s'han quedat curtes. Ni els 74 milions esperats per la patronal
Exceltur ni tan sols l'abast dels 75 milions augurats fa justament un mes pel
secretari de l'Organització Mundial del Turisme (OMT). Espanya ha superat
aquests 75 milions de turistes el 2016. Concretament, segons la previsió del
Govern avançada aquest matí pel ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital,
Álvaro Nadal, la dada ascendeix a 75,3 milions.
Es tracta d'un increment del 9,9%. Segons les estimacions de la despesa
realitzada, que l'INE confirmarà el mes que ve, Espanya ingressarà uns 77.000
milions, un 8% més respecte al 2015. Per Nadal aquesta dada és "fruit de
l'impuls del sector turístic". A més, ha destacat "la bona feina d'un sector
classificat internacionalment com el més competitiu del món".
D'altra banda, la despesa mitjana del turista estaria en 1023 euros, un
3,75% més que l'any passat. En aquest sentit, el ministre ha dit que la
tendència positiva és "clara", tant en dies d'estada i la despesa. Una tendència
que es reflecteix també en la despesa diària per turista, on s'ha passat dels 113
als 138 euros diaris. Segons el titular d'Energia, Turisme i Agenda Digital
aquest últim fet confirma que "s'ha trencat la tendència" que un major nombre
de turistes no sempre suposava un augment de la despesa, ja que "ha pujat
tant la despesa diària com la despesa per turista".
Respecte a l'evolució del turisme a les comunitats autònomes, Nadal ha
destacat que en les que hi ha hagut un decreixement de visitants estrangers
(Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Aragó i Extremadura)" s'ha compensat amb
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els nacionals". Per tant, qualifica d'èxit les dades en el turisme d'interior i
destaca la "millora dels mercats i els productes nous".
Per altra banda, la comunitat autònoma amb més turistes a 2016 és Catalunya
amb 17 milions de visitants, un 3,8% més. Per darrere, el segueixen Balears
amb 12,9 milions de turistes (+ 12%) i Canàries amb 12 milions de visitants (+
12,7%).
Sobre l'ocupació en el sector turístic, el ministre ha explicat que el "model
econòmic espanyol de creació d'ocupació és sa i sostenible" en el sector
"perquè creix al ritme del que som capaços d'invertir i exportar" .Els que més
ens visiten: britànics, francesos i alemanys.
Durant 2016, els principals mercats emissors dels turistes arribats a Espanya
van ser Regne Unit, França i Alemanya. Regne Unit, amb 16,9 milions de
turistes, un 12,3% més, es va mantenir com a principal emissor de visitants.
(Fernández (2017), Modificat)

1.- Respon a les preguntes següents:
a) Quines eren les previsions fetes per a l’any 2016? S’han complit?
b) Quina és la despesa mitjana per turista? I per dia?
c) Quines són les comunitats autònomes que han experimentat un
decreixement de turisme estranger?
d) Quines són les comunitats autònomes amb major nombre de turistes?
e) Quins són els principals països emissors de turistes a Espanya?
f) Després de llegir aquesta notícia quines conclusions extreus?
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ACTIVITAT 7: ELS PRINCIPALS CENTRES EMISSORS I RECEPTORS DE
TURISTES

Nom i llinatges:
Data:
1.- Analitza la taula estadística següent i contesta les qüestions
plantejades:
Arribades de turistes internacionals (1000) a l'any 2015
Europa
Alemanya
Espanya
Fed.
Rússia
França
Itàlia
Polònia
Regne
Unit
Turquia

607.592 Àsia i Pacífic 279.214 Amèrica
34.972 Filipines
5.361
Argentina
68.215 Hong Kong
26.686 Brasil

192.564 Àfrica
5.376
Botswana
6.306
Ghana

53.466
1.966
1.093

31.346
84.452
50.732
16.728

Índia
Indonèsia
Japó
Malàisia

8.027
10.408
19.737
25.721

Canada
Carib
Colòmbia
Costa Rica

17.970
23.941
2.978
2.660

Kenia
Madagascar
Marroc
Maurici

1.114
244
10.177
1.151

34.972
39.478

Singapur
Taiwan
Xina

12.052
10.440
56.886

Equador
Estats Units
Mèxic
Perú
Uruguai
Xile

1.542
77.510
32.093
3.456
2.773
4.478

Moçambic
Namíbia
Senegal
Seychelles
Sud-àfrica
Uganda
Zimbabwe

1.661
1.320
1.321
276
8.904
1.266
2.057

Taula 1. Elaboració pròpia a partir de dades del Panorama OMT del turisme internacional,
edició 2016

a) Quins són els cinc principals centres receptors de turisme?
b) Localitza en el mapa els quatre principals centres receptors de turisme
d’Europa, Àsia i Pacífic, Amèrica i Àfrica a l’any 2015. Localitzar-los
sobre el mapa en color taronja.
c) Quins són els principals centres emissors de turistes? Quins són els
fluxos principals?
d) Localitza sobre el mapa en color vermell els principals centres emissors
de turistes.
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Figura 4. Elaboració pròpia.
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ACTIVITAT 8: MODALITATS TURÍSTIQUES
Descripció de l’activitat. S’utilitzarà la metodologia de trencaclosques
d’Aronson. Cada alumne rebrà una nota on hi figuren dos missatges (dues
lletres) i una taula.
A: Es practica a zones costaneres i és el predominant d’Espanya. Presenta
estacionalitat turística, els mesos amb major afluència són els mesos d’estiu.
B: Es basa amb el turisme no massificat i diversificat, respectuós amb el medi
natural i amb la cultura local del lloc receptor.
C: Es desenvolupa en el camp, en els petits pobles o a cases aïllades. Es
poden realitzar activitats agràries o artesanals tradicionals.
D: Per promoure l’atracció turística es nodreix de la història, la cultura i l’art.
Per exemple la gastronomia, la literatura, etc.
E: Les ciutats acostumen a ser un dels destins turístics preferents, ja que
conten amb diversos atractius turístics
F: La motivació és conèixer zones on la naturalesa és la protagonista del
paisatge
ACTIVITAT 8b: Modalitats turístiques
-

Nom i llinatges:

-

Nom dels integrants del grup base:

-

Nom dels integrants del grup d’experts:

Lletra

Modalitat
turística

Característiques

Activitats

Zones on es
practica

71

ACTIVITAT 9: PASSAT I ACTUALITAT

Figura 5. Port de Sóller, 1960. Anònim (2015)

Figura 7. Andratx, 1950. Publicat a AEIS (2015)

Figura 9. Ca’n Bàrbara, 193X. Publicat a Ojodigital (2010)

Figura 6. Port de Sóller, 2011. Publicat a Mooringspot (2014)

Figura 8. Andratx, 2010. Publicat a AEIS (2015)

Figura 10. Ca’n Bàrbara, 2010. Publicat a Ojodigital
(2010)
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ACTIVITAT 10: DISSENYA L’ENQUESTA

Nom i llinatges:
Data:
Passes per a dissenyar l’enquesta:

Recomanacions:
- L’enquesta no hauria de superar
les deu preguntes.
- Algunes preguntes poden estar
relacionades amb l’edat, el sexe, la
procedència, la motivació turística...
- Les preguntes poden ser obertes o
tancades. Per facilitar la recollida de
dades
poques

seria

convenient

preguntes

de

posar

resposta

oberta.
Figura 11. Elaboració pròpia

- Per a les preguntes de resposta
tancada s’ha de pensar si es voldrà
d’elecció múltiple o dicotòmiques.
-

Teniu

present

les

respostes

numèriques.
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ACTIVITAT 11: FULL GIRATORI

EFECTES POSITIUS DEL TURISME

EFECTES NEGATIUS DEL TURISME
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ACTIVITAT 12: PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

-Tercer d’ESO-

Recomanacions
o Compartir amb els companys
la informació que es tingui.
o Treballar cooperativament i
de forma organitzada.
o Consultar el Wunderlist.

L’empresa “rutes del món” està elaborant un llibre
digital on es podran trobar les millores rutes de
les Illes Balears.
El responsable de l’empresa s’ha posat en
contacte amb vosaltres per convidar-vos a
participar a l’elaboració del llibre, creant TRES
rutes turístiques formades per diferents activitats i
modalitats turístiques sostenibles amb els valors
ambientals i culturals de l’illa de Mallorca.

o Demanar ajuda i orientació al
docent sempre que es
necessiti.

Les indicacions que vos donen són les següents:

o Analitzar i interpretar la major
quantitat d’informació possible

- Cada ruta ha de tenir un mínim de tres i un
màxim de vuit activitats.

o Amb tota la informació i les
idees clares desenvolupar les
activitats i rutes turístiques.
o PrepararNormes
conjuntament
oral.
o presentació
Compartir tot
el material.

la

o Treballar en silenci i quan
calgui parlar en veu baixa.

- Treballar en grups heterogenis.

- Les rutes han d’estar cartografiades sobre un
mapa, indicant mitjançant un número la ubicació
de cada activitat.
- Especificar si escau la utilització d’algun mitjà de
transport per desplaçar-se.
- Mencionar quins comerços locals i nacionals hi
ha propers a les rutes.

o Respectar el torn de paraula
dels companys.
o Deixar participar i respectar a
tots els companys.
o Votar i acceptar les decisions
de la majoria.
o Demanar ajuda sempre que
es necessiti.
o No rebutjar
company.

l’ajuda

o Ser responsable
feina.

amb

d’un

Material que s’ha d’entregar
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

la

o Ser participatiu.
o Complir i fer complir les
normes.
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___________ANNEX II ACTIVITATS ADAPTADES PER A TERCER D’ESO
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ACTIVITAT 5: COMENTARI DEL GRÀFIC

Nom i llinatges:
Data:
1.- Comenteu, contestant les qüestions plantejades, la gràfica següent:
120,00
109,89
107,14
97,67
93,74
92,56

100,00

Milions

80,00

75,56
62,05

60,00

52,04
43,23
38,03

40,00

34,56
30,12
24,11

20,00

14,25
1,26

0,00

6,11
2,52 4,20

1951 1955 1959 1960 1965 1970 1973 1975 1980 1985 1990 1995 2001 2005 2008 2010 2014 2015

Any
Figura 12. Elaboració pròpia a partir de Sánchez (2001) i Institut d’Estudis Turístics.

a) Quin volum de visitants havia als anys 1951, 1975, 2005, 2010 i 2015?
Ha incrementat el nombre de visitants?
b) Completa amb les paraules dels quadres:
Transport

Jubilació

Vacances

5

Lliure

Les principals causes que impulsaren el creixement turístic del turisme foren: la
generalització de la setmana laboral de ___ dies, disposar de més temps
_______, les ______ pagades, les pensions de _______ i millores en el
__________________.
c) Esmena quines podrien ser les motivacions dels visitants per realitzar
una estada turística a Espanya.
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ACTIVITAT 6: LECTURA
Nom i llinatges:
Data:

Espanya va rebre 75,3 milions de turistes el 2016
SILVIA FERNÁNDEZ | Madrid | 12/01/2017 10:52

Les previsions s'han quedat curtes. Ni els 74 milions esperats per la patronal
Exceltur ni tan sols l'abast dels 75 milions augurats fa justament un mes pel
secretari de l'Organització Mundial del Turisme (OMT). Espanya ha superat
aquests 75 milions de turistes el 2016. Concretament, segons la previsió del
Govern avançada aquest matí pel ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital,
Álvaro Nadal, la dada ascendeix a 75,3 milions.
Es tracta d'un increment del 9,9%. Segons les estimacions de la despesa
realitzada, que l'INE confirmarà el mes que ve, Espanya ingressarà uns 77.000
milions, un 8% més respecte al 2015. Per Nadal aquesta dada és "fruit de
l'impuls del sector turístic". A més, ha destacat "la bona feina d'un sector
classificat internacionalment com el més competitiu del món".
D'altra banda, la despesa mitjana del turista estaria en 1023 euros, un
3,75% més que l'any passat. En aquest sentit, el ministre ha dit que la
tendència positiva és "clara", tant en dies d'estada i la despesa. Una tendència
que es reflecteix també en la despesa diària per turista, on s'ha passat dels 113
als 138 euros diaris. Segons el titular d'Energia, Turisme i Agenda Digital
aquest últim fet confirma que "s'ha trencat la tendència" que un major nombre
de turistes no sempre suposava un augment de la despesa, ja que "ha pujat
tant la despesa diària com la despesa per turista".
Respecte a l'evolució del turisme a les comunitats autònomes, Nadal ha
destacat que en les que hi ha hagut un decreixement de visitants estrangers
(Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Aragó i Extremadura)" s'ha compensat
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amb els nacionals". Per tant, qualifica d'èxit les dades en el turisme d'interior
i destaca la "millora dels mercats i els productes nous".
Per altra banda, la comunitat autònoma amb més turistes a 2016 és Catalunya
amb 17 milions de visitants. Per darrere, el segueixen Balears amb 12,9
milions de turistes i Canàries amb 12 milions de visitants.
Sobre l'ocupació en el sector turístic, el ministre ha explicat que el "model
econòmic espanyol de creació d'ocupació és sa i sostenible" en el sector
"perquè creix al ritme del que som capaços d'invertir i exportar". Els que més
ens visiten: britànics, francesos i alemanys.
Durant 2016, els principals mercats emissors dels turistes arribats a Espanya
van ser Regne Unit, França i Alemanya. Regne Unit. amb 16,9 milions de
turistes, un 12,3% més, es va mantenir com a principal emissor de visitants.
(Fernández (2017), Modificat)

1-. Respon a les preguntes següents:
a) El turisme ha superat les previsions fetes per a l’any 2016?
b) Quina és la despesa mitjana per turista? I per dia?
c) Quines són les comunitats autònomes que han experimentat un
decreixement de turisme estranger?
d) Quines són les comunitats autònomes amb major nombre de turistes?
e) Quins són els principals països emissors de turistes a Espanya?
f) Després de llegir aquesta notícia quines conclusions extreus?
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_________ ANNEX III ACTIVITATS DE REFORÇ PER A TERCER D’ESO
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ACTIVITAT 1: QÜESTIONARI DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA
Activitat interactiva disponible a l’enllaç https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfmbatx/activitats-1. L’objectiu d’aquesta activitat és completar el qüestionari
seleccionant la resposta correcta, si es falla apareixerà una breu explicació de
perquè la resposta és incorrecta.
Pregunta 1

Pregunta 2

Pregunta 3
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Pregunta 4

Pregunta 5

Pregunta 6

Figura 13. Elaboració pròpia
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ACTIVITAT 2: PRINCIPALS CENTRES EMISSORS I RECEPTORS DE
TURISTES
Activitat interactiva disponible a l’enllaç https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfmbatx/activitats-1 . L’objectiu d’aquesta activitat és localitzar els principals centres
emissors i receptors del turisme depenent de la pregunta que aparegui. Es
disposa de dues oportunitats per a cada pregunta i no hi ha límit de temps.

Figura 14. Elaboració pròpia. A partir de dades del Panorama OMT del turisme
internacional, edició 2016
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ACTIVITAT 3: RULETA DE PARAULES

Activitat interactiva disponible a l’enllaç https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfmbatx/activitats-1 . L’objectiu d’aquesta activitat és esbrinar les 26 paraules que
formen la ruleta a partir de pistes i definicions. Es disposarà de dos intents i deu
minuts per a completar l’activitat.

84
Figura 15. Elaboració pròpia

ACTIVITAT 4: MODALITATS TURÍSTIQUES
Activitat interactiva disponible a l’enllaç https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfmbatx/activitats-1 . La metodologia d’aquesta activitat és relacionar la primera
columna amb la definició de la segona columna. No hi ha límit de temps.

basa

Figura 16. Elaboració pròpia

85

ACTIVITAT 5: CÒMIC INICIS DEL TURISME A LES ILLES BALEARS

INICIS DEL TURISME DE LES ILLES BALEARS
Uff, espero
que sí
verbena

D’acord

E

turista

més
m’heu

.
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Rusiñol

científics i

N’Anglada

vàrem veure
a classe!

Però relaxa molt. Jo ador
aquesta temperatura.

Quina?

Està freda
l’aigua!

87

del

estàs

,
al

quedàrem
vàrem

sí

veurer-se afectat

havent

en el

88

Figura 17. Elaboració pròpia

89

___________ ANNEX IV ACTIVITATS PER A SEGON DE BATXILLERAT
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ACTIVITAT 1: VERIFICACIÓ DE CONEIXEMENTS PREVIS

Figura 18. Elaboració pròpia
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ACTIVITAT 3: EL TURISME A L’ESTAT ESPANYOL

El vídeo titular “Inicis de l’activitat turística a Espanya” (Data de recuperació
08/05/2017). Disponible a l’enllaç
https://www.youtube.com/watch?v=3q5ZC2q8hBo

Nom i llinatges:
Data:
1.- Després de veure el vídeo “Inicis de l’activitat turística a Espanya”
respon a les següents preguntes:
a) Quan comença el turisme a Espanya?
b) Quina era la procedència dels turistes que arribaren al port de
Barcelona?
c) Quins eren els factors que motivaven als turistes a visitar Espanya?
d) Quin era el principal mes turístic?
e) A quin any el turisme va agafar tanta importància que es va convertir en
una activitat econòmica de primer ordre?
f) Què és el turisme dominical?
g) Quan es varen unir les Illes Canàries com a destinació turística? Quins
serveis oferien?
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ACTIVITAT 4: VÍDEO TURISME
El Vídeo s’acompanya d’imatges i text per tal d’explicar els inicis de l’activitat
turística. Disponible a https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfm-batx/espanya-1

Figura 19. Elaboració pròpia

ACTIVITAT 5: COMENTARI D’UN GRÀFIC
Nom i llinatges:
Comenteu, contestant les qüestions plantejades, el gràfic següent:

Evolució del nombre de visitants a Espanya (1951-2015)
120,00

109,89
107,14
97,67
93,74
92,56

100,00

Milions

80,00

75,56
62,05
52,04

60,00
40,00
20,00
6,11
0,00 1,26 2,52 4,20

34,56
38,03
30,12
24,11
14,25

43,23

1951 1955 1959 1960 1965 1970 1973 1975 1980 1985 1990 1995 2001 2005 2008 2010 2014 2015

Any
Figura 3. Elaboració pròpia a partir de Sánchez (2001) i Institut d’Estudis Turístics.

a) Identifica al gràfic les diferents etapes i crisis turístiques.
b) Compara les etapes del desenvolupament turístic a Espanya tenint present
els models i factors turístics.
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ACTIVITAT 6: OFERTA I DEMANDA TURÍSTICA

Nom i llinatges:
OFERTA
I DEMANDA
Data:

1.- Completa la taula següent i contesta a les preguntes plantejades:
Demanda nacional

Demanda estrangera

Motius de la
visita
Procedència
principal
Concentració
Tipus
d’allotjament

a) Quines similituds i diferències hi ha entre la demanda nacional i la
demanda estrangera?
b) Quines són les Comunitats Autònomes amb major demanda turística?
c) Quins són els serveis necessaris per a poder satisfer les necessitats
turístiques? On hi ha major oferta d’allotjaments?
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ACTIVITAT 7: TIPOLOGIES TURÍSTIQUES

Explicació de l’activitat: Les tipologies turístiques es treballaran aplicant la
tècnica de trencaclosques d’Aronson. A cada alumne li serà entregat una de les
següents cartes, juntament amb una taula per emplenar.

Estimada mare,
El viatge amb els avis està sent molt divertit. Ahir l’àvia volia anar amb veler i
el padrí volia pescar, així que decidiren llogar una barca al port d’Andratx i
navegarem tot el dia!.
Demà anirem a un balneari.
Hola Maria!
Avui ja he tornat al acampament, quin cansament! Demà anirem uns quants
amb el professor de català a fer barranquisme i el professor de geografia ha
proposat fer senderisme.
El darrer dia anirem a Andorra a esquiar, esper que al proper viatge puguis
venir!

Hola fills. Com vos trobeu?
El vostre pare i jo estam gaudint molt del viatge. El proper parc natural que
visitarem és el de Doñana. Si tinc sort, he llegit que podré veure un Linx
Ibèric!.
Tieta Catalina, tenies tota la raó, en aquest viatge l’àvia i jo em fet moltes
activitats artesanals i em connectat amb la naturalesa. El primer dia vàrem
tenyir llana, a la tarda vàrem fer sabó! I cada dia esmorzem un got de llet de
vaca recent munyida!
Crec que no vull tornar a la ciutat, al camp s’està molt tranquil, no hi ha renou i
tot va a un ritme diferent.

El professor Ferrer demà no podrà assistir a classe perquè està de viatge a un
congrés de nutrició a Barcelona. Ha deixat una sèrie de tasques al moddle de
l’assignatura.
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ACTIVITAT 7.B: TIPOLOGIES TURÍSTIQUES

Nom i llinatges:
Data:

-

Nom dels integrants del grup base:

-

Nom dels integrants del grup d’experts:

Lletra

Tipus
de
turisme

Característiques

Activitats

Principals
Zones on
es practica

Té
estacionalitat?
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ACTIVITAT 8: ÀREES TURÍSTIQUES

Nom i llinatges:
Data:

1.- Distingiu al mapa adjunt la localització de les àrees amb alt, mitjà i baix
desenvolupament turístic. Inclou també, tres punts turístics.

Figura 20. Elaboració pròpia
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ACTIVITAT 9: COMENTARI D’IMATGES

Figura 7. Andratx, 1950. Publicat a AEIS (2015)

Figura 8. Andratx, 2010. Publicat a AEIS (2015)
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ACTIVITAT 10: LECTURA

Nom i llinatges:
Data:

S’Arenal abans del Boom turístic
BARTOMEU BESTARD | 21/01/2017

Des de sempre, S'Arenal va ser un lloc inhòspit que només freqüentaven
pescadors; trencadors de marès, és a dir, els treballadors de les pedreres de
pedra sorrenca o de marès; pastors que durant l'hivern cercaven pastures; els
caçadors; i els pagesos que amb els seus carros anaven a cercar alga per
utilitzar com a adob en els seus sembrats.
Precisament el primer nucli urbà que hi va haver a l'Arenal va sorgir gràcies a
l'existència del camí de s'Alga, a la part meridional de la platja, pertanyent al
municipi de Llucmajor.
Segons explica Manuel Cabellos, els primers estiuejants van ser els pagesos
que treballaven més propers a la platja: "El llogaret des Pouet d'en Vaquer".
Aquests, després de la recollida de l'alga i de la sega, s'acostaven a la platja
per rentar a les mules i aprofitaven per passar uns dies a la costa,
concretament des de finals de juny fins a principis d'agost. Sembla ser que la
millora que es va fer en el camí de s'Alga (1864) va ser determinant per iniciar
la urbanització de la platja.
La primera llicència per construir una casa a la platja data de 1872. Es va
atorgar al resident de Llucmajor, Nicolau Taberner Salvà, en un solar davant
del camí del s'Alga. A l'any següent, en el context de la Primera República, es
va aprovar la construcció de dotze habitatges. Aquest grup de cases, acabades
de construir cap a 1890, és considerada la primera illa de S'Arenal, la qual va
ser coneguda popularment com s'Illeta dels republicans o les cases dels
republicans.
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La part corresponent al terme municipal de Palma, el límit és el torrent dels
Jueus, va continuar intacta. Va caldre esperar a 1905 per trobar documentada
la primera construcció a la part palmesana i no és altra que Can Pastilla.
Aquest topònim fa referència a una petita taverna que va obrir un trencador de
marès. Segons sembla, el propietari es dedicava a vendre d'estraperlo pastilles
de tabac, el que va provocar que li posessin el malnom d'en Pastilla.
Manuel Cabells recorda que "urbanitzadors i gent d'ordre van intentar, a
posteriori, canviar el nom del Nucli que s'anava a crear, paper de Sant Antoni
de la Platja, sense aconseguir-ho. L'arrelament era massa fort".Efectivament,
Can Pastilla s'ha convertit en un dels topònims més coneguts de la platja. Amb
aquesta senzilla construcció es va inaugurar un període urbanitzador que va
convertir s'Arenal en un dels millors llocs per estiuejar. Aquesta època va
finalitzar cap a 1947, moment en què va esclatar el boom turístic. Però aquesta
ja és una altra història.
(Bestard (2017), Modificat)
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ACTIVITAT 11: MATRIU DAFO

Anàlisi DAFO

FACTORS EXTERIORS

DEBILITATS
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

AMENACES
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

FORTALESES
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

OPORTUNITATS
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Origen
extern

Origen intern

FACTORS INTERIORS

Aspectes positius
FORTALESES
Característiques i habilitats
que tenim i que poden
afavorir la situació

OPORTUNITATS
Factors externs positius o
favorables que poden ser
utilitzats o aprofitats en la
situació real o futura

Aspectes negatius
DEBILITATS
Les nostres mancances
i limitacions que
poden dificultar el bon
desenvolupament de
la situació
AMENACES
Factors externs
negatius que limiten o
podrien limitar la
millora de la situació
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ACTIVITAT 12: PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

-Segon de Batxillerat-

Recomanacions
o Compartir amb els companys
la informació que es tingui.
o Treballar cooperativament i
de forma organitzada.
o Consultar el Wunderlist.
o Demanar ajuda i orientació al
docent sempre que es
necessiti.
o Analitzar i interpretar la major
quantitat d’informació possible
o Amb tota la informació i les
idees clares desenvolupar les
activitats i rutes turístiques.

Normes

o Preparar conjuntament
oral.
o presentació
Compartir tot
el material.

la

L’empresa “rutes del món” està elaborant un llibre
digital on es podran trobar les millors rutes de les
Illes Balears.
El responsable de l’empresa s’ha posat en
contacte amb vosaltres per convidar-vos a
participar amb l’elaboració del llibre, creant TRES
rutes turístiques formades per diferents activitats i
modalitats turístiques sostenibles amb els valors
ambientals i culturals de l’illa de Mallorca.
Les indicacions que vos donen són les següents:
- Treballar en grups heterogenis.
- Cada ruta ha de tenir un mínim de cinc i un
màxim de deu activitats.
- Les rutes han d’estar cartografiades sobre un
mapa, indicant mitjançant un número la ubicació
de cada activitat.
- Especificar si escau la utilització d’algun mitjà de
transport per desplaçar-se.
- Mencionar quins comerços locals i nacionals hi
ha propers a les rutes.

o Treballar en silenci i quan
calgui parlar en veu baixa.
o Respectar el torn de paraula
dels companys.

Material que s’ha d’entregar

o Deixar participar i respectar a
tots els companys.

 ______________________________________

o Votar i acceptar les decisions
de la majoria.

 ______________________________________

o Demanar ajuda sempre que
es necessiti.
o No rebutjar
company.

l’ajuda

o Ser responsable
feina.
o Ser participatiu.

amb

 ______________________________________

 ______________________________________
 ______________________________________

d’un

la
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ANNEX V ACTIVITATS DE REFORÇ PER A SEGON DE BATXILLERAT
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ACTIVITAT 1: GLOSSARI DEL SECTOR TERCIARI
Activitat interactiva on s’ha de relacionar cada concepte amb la seva definició.
Es disposa de quatre oportunitats per pregunta i no hi ha límit de temps. Està
disponible a https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfm-batx/activitats

Figura 21. Elaboració pròpia
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ACTIVITAT 2: ÀREES TURÍSTIQUES

Activitat interactiva disponible a

https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfm-

batx/activitats. En aquesta activitat s’hauran de localitzar al mapa les àrees
d’alta, mitjana i baixa densitat d’Espanya, segons la pregunta que aparegui. Es
disposarà de dos intens, no hi ha límit de temps.

Figura 22. Elaboració pròpia
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ACTIVITAT 3: RESUM

Activitat interactiva disponible a : https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfmbatx/activitats. La dinàmica d’aquesta activitat consisteix en omplir els buits de
l’activitat, hi ha el icona d’interrogació que té l’opció de facilitar pistes per a
completar l’activitat.

Figura 23. Elaboració pròpia
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ACTIVITAT 4: RULETA DE PARAULES
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Figura 24. Elaboració pròpia

ANNEX VI RÚBRIQUES PER TERCER D’ESO
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CRITERIS
ESTRUCTURA

RÚBRICA 1: CARPETA D’APRENENTATGE
Excel·lent
Notable
Aprovat
Presenta una estructura i un
Presenta una estructura i un
Presenta un índex
índex entenedors i amb ordre
índex entenedors.
bàsic i cert ordre
intern. Permet evidenciar el
intern.
procés d’aprenentatge que ha
seguit.

OBJECTIUS

Concreta de manera molt
específica i argumenta els
objectius que es proposa.

Concreta de manera
específica els objectius que
es proposa.

MATERIALS

Inclou tots els materials elaborats
a classe de forma elaborada i
altres materials addicionals
(reforç i ampliació) junt a una
justificació de la seva inclusió.

EVIDÈNCIES DE
L’APRENENTATGE

Els materials presentats inclouen
correccions i comentaris de
millores. Demostra que ha
interioritzat els procés
d’aprenentatge.

AUTOAVALUACIÓ

Fa una reflexió i dona resposta a
“què he après?”, “com ho he
après” i “que puc millorar?”
demostrant que és conscient del
punt de partida i el punt
d’arribada.

Inclou tots els materials
elaborats a classe i inclou
materials addicionals (reforç i
ampliació) junt a una
justificació de la seva
inclusió.
Els materials presentats
inclouen les pròpies
correccions i, les explicacions
de millora del docent.
Reflexiona sobre els motius
de les errades i demostra el
seu procés d’aprenentatge.
Fa una reflexió i dona
resposta a “què he après?”,
“com ho he après” i “que puc
millorar?”. Aporta evidències i
explica que ha de millorar.

Esmena i argumenta
de forma general els
objectius que es
proposa.
Inclou tots els
materials elaborats a
classe i algun
material addicional
fora justificació de la
seva inclusió.
Els materials
presentats inclouen
les correccions del
docent. Reflexiona de
forma poc detallada
el seu procés
d’aprenentatge.
Esmenta alguna
valoració del què ha
après i del que hauria
de millorar de forma
breu.

Insuficient
Necessita l’ajuda
del docent per
presentar el
material en cert
ordre i amb un
índex bàsic.
Esmena de forma
general els
objectius que es
proposa.
Presenta els
materials mínims
realitzats a classe.

Els materials
presentats inclouen
les correccions del
docent i algunes
evidències
d’aprenentatge.
Esmenta de forma
general sobre el
que ha après.
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RÚBRICA 2: OBSERVACIÓ
Excel·lent
Notable
Aprovat
Treball
Treballa molt i amb bona Treballa però té
Treballa fora organització.
organització.
problemes amb
l'organització.
Participació Mostra molt d'interès i
Mostra interès i manté Mostra interès i manté
i motivació motivació per l'activitat.
l'atenció durant
l'atenció, però no durant
Es planteja "bones"
l'activitat. Contesta
tota l'activitat. És capaç de
preguntes (obertes,
correctament a les
contestar a les preguntes
diverses, originals…)
preguntes plantejades i plantejades pel docent.
aporta idees i punts de
participa.
vista.
Treball en Escolta el que aporten
Escolta el que aporten Comença a entendre que
equip
els seus companys i
els seus companys
per fer un treball en equip
ajuda a sintetitzar/recollir però no sempre
cal que tothom treballi,
el que és més rellevant. sintetitza o recull el que però li costa escoltar als
és més important.
seus companys.
Treball
individual

Treballa individualment.

Recerca
Té iniciativa, dóna idees
d'informació del que es pot fer i és
capaç de trobar
informació i seleccionar
la que és útil pel treball.

Treballa individualment
amb alguna consulta
als companys.
Té iniciativa, dóna
idees del que es pot fer,
però li costa destriar la
informació més útil.

Consulta constantment al
companys.

Insuficient
Treballa poc i fora interès.

Es mostra poc motivat per
l'activitat. Li costa mantenir
l'atenció, no és capaç de
contestar a les preguntes
plantejades pel docent quan
se li demana. No participa.
No entén el que significa fer
un treball en conjunt, treballa
individualment.

No treballa individualment.

Encara que necessiti les
No manifesta gaire interès per
orientacions del professor buscar informació i no ha estat
demostra interès i sap
capaç de fer-ho.
trobar informació.
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RÚBRICA 3: EL PROJECTE
Excel·lent
Analitza dades de més de tres
Investigació fonts d'informació i mostra interès
pel projecte.
Elabora les propostes amb l'ajuda
de les fonts consultades i cerca
Propostes
informació addicional. Són
originals i variades.
Utilitza més de tres modalitats
Rutes
turístiques diferents.
Reflexiona sobre les modalitats
turístiques que proposa i dels
Reflexió
pros i contres de cada una. Dóna
indicacions per a la sostenibilitat.
Compara els paisatges que es
podran observar i visitar al llarg
de les rutes segons l’activitat
Paisatges econòmica que s’hi duu a terme.
Esmena els possibles reptes
ambientals presents.

Aprovat
Analitza dades d'una font
d'informació i mostra
interès pel projecte.
Elabora les propostes de
la font d'informació
consultada.

Insuficient
Gairebé no analitza
dades i no mostra
interès pel projecte.
Enganxa les propostes
de la font d'informació
consultada.

Utilitza tres modalitats
turístiques diferents.
Reflexiona sobre les modalitats
turístiques que proposa. Inclou
pautes per a la sostenibilitat.

Utilitza dues modalitats
turístiques diferents.
Dóna pautes de
sostenibilitat.

Utilitza només una
modalitat turística.
No reflexiona sobre els
pros i contres. No inclou
pautes de sostenibilitat.

Compara els paisatges que es
podran observar i visitar al llarg
de les rutes segons l’activitat
econòmica que s’hi duu a
terme. Enumera els possibles
reptes ambientals.

Explica els paisatges que
es podran visitar al llarg
de les rutes i les activitats
econòmiques que es
duen a terme. Enumera
reptes ambientals.

Explica de forma poc
detallada els paisatges
que es podran observar
al llarg de les rutes
segons les activitats
econòmiques que s’hi
duen a terme.
No fa ús de les SIG.

Ús correcte de les SIG,
localitza les rutes amb alguna
errada.
Indica quin transport es pot
Indica quin transport pot
Transport i utilitzar per arribar a cada activitat utilitzar i quins comerços
comerç
proposada i els comerços
propers hi ha de forma general.
propers.
Realitza una presentació original i Realitza una entrada amb
Presentació inclou diferents formats (vídeos, imatges, la presentació és
enllaços a webs, etc.).
original.
Ús de les
SIG

Ús de les SIG amb precisió,
localitza les rutes correctament.

Notable
Analitza dades de més d'una
fonts d'informació i mostra
interès pel projecte.
Elabora les propostes a partir
de la informació de les fonts
consultades. Són originals.

Hi ha escàs ús de les
SIG, no localitza les tres
rutes.
Indica quin transport pot
utilitzar.

No indica el transport
que pot utilitzar ni els
comerços propers.

Realitza una entrada fora Molt simple, mostra de
imatges, la presentació
poc interès i fora
és simple.
originalitat.
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RÚBRICA 4: COAVALUACIÓ

Noms i llinatges:
Data:
Activitat de coavaluació
Per grups de treball avaluareu les exposicions orals dels projectes dels vostres companys (no heu d’avaluar la vostra
exposició oral). Els criteris d’avaluació són els tradicionals: B és “Bé”, R és “Regular” i M és “Malament”. Heu d’incloure un
comentari sobre els aspectes que considereu que han de millorar els vostres companys.
B

R

M Què li recomano per a millorar

La presentació oral
(Volum, ritme i postura)
Les rutes són atractives i
aplicables a Mallorca
El transport i comerç
La terminologia

He

après

amb

aquesta

exposició
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Excel·lent

RÚBRICA 5: EXPOSICIÓ ORAL
Notable
Aprovat

Saluda abans Saluda i presenta al grup de Saluda i es presenta de
de començar treball, diu el títol del treball i forma col·loquial i inicia
l'exposició
inicia l'exposició.
l'exposició.

Senzillament saluda i
sense presentar
comença l'exposició.

Insuficient
No saluda, ni es presenta
i comença directament
amb la presentació.

Ritme

Ritme adequat.

La major part del temps
Ritme irregular.
presenta un ritme adequat.

Vocabulari

Utilitza vocabulari adequat
incloent conceptes claus.

Utilitza vocabulari
adequat, inclou 1 o 2
termes claus.

Contingut

Demostra que ha comprés i
adquirit tots els
coneixements.

Demostra que ha comprés Demostra una bona
i adquirit gran part dels
adquisició de part del
coneixements.
continguts.

No sembla que hagi
entès molt bé el tema.

Postura

La seva postura és natural,
està dret mirant
contínuament al públic.

Mira al públic però està
assegut.

En algunes ocasions
dóna l'esquena al
públic.

Constantment dóna
l'esquena al públic.

Mitjà de
suport

Funcional i adequat.

Funcional, conté alguns
errors.

Parcialment funcional,
conté alguns errors.

No és funcional, té molts
d’errors.

Estructura

Clara i bona de seguir.

A vegades no queda clara. No és molt clara, costa Costa molt de seguir.
de seguir.

Ritme molt irregular.

Utilitza vocabulari
Vocabulari inadequat.
adequat però no inclou
termes claus.
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RÚBRICA 6: VALORACIÓ DEL TREBALL GRUPAL
Sí, totalment
És responsable amb la
Sí, a realitzat totes les
seva part assignada
parts que li tocaven.
Participa amb l'aportació
d'idees, debats,
Participa sempre.
informació…
Escolta les aportacions i
Escolta al grup
respecte el torn de
paraula.
Accepta opinions i
Tolerància a les opinions
suggeriments i reflexiona
i suggeriments
sobre ells.
És respectuós i ajuda a
Respecte a tots els
generar bon clima d'aula companys.
Anima i felicita
Ajuda als companys

Anima al grup i felicita per
la bona feina.
Sempre s'ofereix i ajuda
quan algú ho necessita
amb les tasques.

Bastant

A mitges

Ha realitzat gran part de
les parts que li tocaven.
Participa bastant,
exceptuant algunes
ocasions.
Escolta al grup però
interromp fora respectar
el torn de paraula.
Accepta opinions i
suggeriments però no
reflexiona sobre ells.
Respecte a la majoria
dels companys, però no a
tots.
Anima i felicita la majoria
de vegades.

No, ha realitzat molt
menys del que li tocava.
Gairebé no participa,
només en contades
ocasions.

No
No ha participat gens.
No participa mai.

Interromp sempre de
forma continuada.

No escolta mai.

A vegades accepta
opinions i suggeriments.

No accepta opinions ni
suggeriments.

No respecte gaire als
companys.

No respecte i genera
mal clima.

A vegades anima i felicita. No anima ni felicita mai.

A vegades ajuda quan es Només ajuda si és molt
demana ajuda.
necessari.

No ajuda.
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ANNEX VII RÚBRIQUES PER SEGON DE BATXILLER

115

CRITERIS
ESTRUCTURA

RÚBRICA 1: CARPETA D’APRENENTATGE
Excel·lent
Notable
Aprovat
Presenta una estructura i un índex Presenta una estructura i un
Presenta un índex
entenedors i amb ordre intern.
índex entenedors.
bàsic i cert ordre
Permet evidenciar el procés
intern.
d’aprenentatge que ha seguit.

OBJECTIUS

Concreta de manera molt
específica i argumenta els
objectius que es proposa.

MATERIALS

Inclou tots els materials elaborats
a classe de forma elaborada i
altres materials addicionals tant
facilitats pel docent (reforç i
ampliació) com altres materials
(esquemes, resums, activitats...)
junt a una justificació de la seva
inclusió.
Els materials presentats inclouen
correccions, comentaris de
millores i reflexions. Demostra que
ha interioritat els procés
d’aprenentatge.

EVIDÈNCIES
DE
L’APRENENTATGE

AUTOAVALUACIÓ

Fa una reflexió i dóna resposta a
“què he après?”, “com ho he
après” i “que puc millorar?”
demostrant que és conscient del
punt de partida i el punt d’arribada.

Concreta de manera
específica els objectius que
es proposa.

Esmena i argumenta
de forma general els
objectius que es
proposa.
Inclou tots els materials
Inclou tots els
elaborats a classe i inclou
materials elaborats a
materials addicionals facilitats classe i algun
pel docent (reforç i ampliació) material addicional
i algun material extern
fora justificació de la
(resum, esquema...) junt a
seva inclusió.
una justificació de la seva
inclusió.
Els materials presentats
Els materials
inclouen les pròpies
presentats inclouen
correccions i, les explicacions les correccions del
de millora del docent.
docent. Reflexiona de
Reflexiona sobre els motius
forma poc detallada
de les errades i demostra el
del seu procés
seu procés d’aprenentatge.
d’aprenentatge.
Fa una reflexió i dóna
Esmenta alguna
resposta a “què he après?”,
valoració del què ha
“com ho he après” i “que puc après i del que hauria
millorar?”. Aporta evidències i de millorar de forma
explica que ha de millorar.
breu.

Insuficient
Necessita l’ajuda
del docent per
presentar el
material en cert
ordre i amb un
índex bàsic.
Esmena de forma
general els
objectius que es
proposa.
Presenta els
materials mínims
realitzats a classe.

Els materials
presentats inclouen
les correccions del
docent i algunes
evidències
d’aprenentatge.
Esmenta de forma
general sobre el
que ha après.
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RÚBRICA 2: OBSERVACIÓ

Excel·lent
Notable
Treball
Treballa molt i amb bona Treballa però té
organització.
problemes amb
l'organització.
Participació Mostra molt d'interès i
Mostra interès i manté
i motivació motivació per l'activitat.
l'atenció durant
Es planteja preguntes,
l'activitat. Planteja
aporta idees i amplia els preguntes i participa a
coneixements amb
classe.
materials addicionals.
Treball en Escolta el que aporten
Escolta el que aporten
equip
els seus companys i
els seus companys
ajuda a sintetitzar/recollir però no sempre
el que és més rellevant. sintetitza o recull el que
és més important.
Treball
individual

Treballa individualment.

Recerca
Té iniciativa, dóna idees
d'informació del que es pot fer i és
capaç de trobar
informació i seleccionar
la que és útil pel treball.

Treballa individualment
amb alguna consulta
als companys.
Té iniciativa, dóna
idees del que es pot fer,
però li costa destriar la
informació més útil.

Aprovat
Insuficient
Treballa fora organització. Treballa poc i fora interès.

Mostra interès i manté
l'atenció, però no durant
tota l'activitat.

Es mostra poc motivat per
l'activitat. Li costa mantenir
l'atenció i no participa
suficient.

A vegades li costa
escoltar als seus
companys.

No escolta als seus companys
i es centra només en el seu
treball.

Consulta constantment als No treballa individualment.
companys.
Encara que necessiti les
No manifesta gaire interès per
orientacions del professor buscar informació i no ha estat
demostra interès i sap
capaç de fer-ho.
trobar informació.
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RÚBRICA 3: EL PROJECTE
Excel·lent
Analitza abundant informació
relacionada amb el tema del
projecte de diverses fonts
d’informació i mostra interès pel
projecte.

Notable
Analitza suficient informació
relacionada amb el tema del projecte
de diverses fonts d’informació i
mostra interès pel projecte.

Reflexiona sobre la viabilitat i
elabora les propostes amb
l'ajuda de les fonts consultades i
cerca informació addicional. Són
originals i variades.
Utilitza més de tres modalitats
turístiques diferents.
Reflexiona sobre les modalitats
turístiques que proposa. Inclou
els pros i contres de cada una de
les activitats i dóna indicacions
per a la sostenibilitat.

Elabora les propostes a partir de la
informació de les fonts consultades.
Són originals.

Material i
informació
escrita

Material visualment atractiu,
continguts complets i informació
ben completa.

Material atractiu encara que no
suficient.

Ús de les SIG amb precisió,
localitza les rutes correctament.

Ús correcte de les SIG, localitza les
rutes amb alguna errada.

Hi ha escàs ús de les SIG,
no localitza les tres rutes.

No fa ús de les SIG.

Ús de les SIG

Indica quin transport es pot
utilitzar per arribar a cada
activitat proposada i els
comerços propers.
Realitza una presentació original
i atractiva. Inclou diferents
formats (vídeos, enllaços a
webs, etc.) i és útil per a la
comunitat.

Indica quin transport pot utilitzar i
quins comerços propers hi ha de
forma general.

Indica quin transport pot
utilitzar.

No indica el
transport que pot
utilitzar ni els
comerços propers.
Molt simple, mostra
de poc interès i fora
originalitat.
Necessita algunes
millores.

Investigació

Propostes

Rutes

Reflexió

Transport i
comerç

Producte final

Utilitza tres modalitats turístiques
diferents.
Reflexiona sobre les modalitats i
activitats turístiques que proposa i
dóna pautes per a la sostenibilitat.

Aprovat
Analitza dades suficients de
diferents fonts d’informació
però no connectades
directament amb el tema del
projecte. Mostra interès pel
projecte.
Elabora les propostes de la
font d'informació consultada.

Insuficient
Gairebé no analitza
dades i no mostra
interès pel projecte.

Enganxa les
propostes de la font
d'informació
consultada.

Utilitza dues modalitats
turístiques diferents.
Dóna pautes de
sostenibilitat.

Utilitza només una
modalitat turística.
No reflexiona sobre
els pros i contres de
la modalitat turística
proposada ni dóna
pautes per a la
sostenibilitat.
Material escàs, poc atractiu i La informació és
no es connecta suficient
copiada directament
amb el tema del projecte.
fora treballar-la.

Realitza una entrada amb imatges, la Realitza una entrada fora
presentació és original i interessant. imatges, la presentació és
Podria ser útil per a la comunitat.
simple i poc atractiva. Amb
millores podria ser útil per a
la comunitat.
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RÚBRICA 4: COAVALUACIÓ

Noms i llinatges:
Data:
Activitat de coavaluació
Per grups de treball avaluareu les exposicions orals dels projectes dels vostres companys (no heu d’avaluar la vostra
exposició oral). Els criteris d’avaluació són els tradicionals: B és “Bé”, R és “Regular” i M és “Malament”. Heu d’incloure un
comentari sobre els aspectes que considereu que han de millorar els vostres companys.
Criteris
B
1. El ritme i volum de l’exposició.
2. Els mitjans de suport.
3. Estructura.
4. Les propostes són atractives i
aplicables a Mallorca.
5. Localitza en un mapa les rutes
turístiques proposades.
6. Té present el transport i els
comerços locals i nacionals.
7. Utilitza correctament la terminologia.
8. Reflexiona sobre els valors naturals i
culturals de l’illa de Mallorca.

R M Què li recomano per millorar
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RÚBRICA 5: EXPOSICIÓ ORAL

Criteris
Saluda abans de
començar
l'exposició

Ritme

Estructura de
l’exposició

Gesticula

Mitjans de suport

Excel·lent
Saluda i es presenta
correctament, presenta els
companys del grup, diu el
títol del treball i inicia
l'exposició.
Ritme adient, ni accelerat ni
alentit. Les pauses són
correctes.
Explica i raona com ha
estructurat el treball.
L’estructura és clara i bona
de seguir.
La postura és natural, està
dret mirant constatant al
públic. Fa gestos formals i
naturals.
Molt funcional i adequat.

Vocabulari

Formal i especialitzat. Ús
correcte de la terminologia.

Volum

El volum és audible per a
tothom. L’entonació adient i
variable.
Capta l’atenció del públic.
Observa les reaccions i
adapta el discurs.
L'alumne respon
correctament a totes les
preguntes plantejades tant
pel docent com pels
companys.

Atenció i interès

Comprensió

Notable
Saluda i es presenta de forma
col·loquial i inicia l'exposició.

Aprovat
Senzillament saluda i sense
presentar comença l'exposició.

Insuficient
No saluda, ni es presenta i
comença directament amb la
presentació.

La major part del temps presenta
a un ritme adient. Les pautes són
correctes.
Explica l'organització del treball.
L’estructura és clara i bona de
seguir.

Ritme irregular. Algunes pauses
són incorrectes.

Sense ritme. Moltes pauses
són incorrectes.

Explica molt esquemàticament
com ha organitzat el treball. De
vegades l’estructura no queda
clara.
En algunes ocasions dóna
l'esquena al públic. La postura és
rígida i els gestos són poc
naturals.
Parcialment funcionals. Conté
alguns errors.
Inclou alguna expressió
col·loquial. Ús correcte de la
terminologia.
El volum és audible per a
tothom. L’entonació no és adient
ni variable.
L’auditori només el segueix a
estones. No sembla que observi
les reaccions dels oients.
L'alumne mostra interès per a
contestar correctament a les
preguntes plantejades, tant pel
docent com pels companys però
té dificultats i falta d’arguments.

No explica com ha organitzat
el treball. L’estructura no
queda clara.

Mira al públic però està assegut.
Fa pocs moviments i gestos.

Funcional i adequat. Conté
alguns errors.
Formal. Ús correcte de la
terminologia.
El volum és audible per a
tothom. L’entonació és adient
però poc variable.
Capta l’atenció del públic.
Observa les reaccions però no
adapta el discurs.
L'alumne respon correctament a
gairebé totes les preguntes
plantejades tant pel docent com
pels companys.

Constantment dóna l'esquena
al públic. La postura és rígida
i els gestos poc naturals.
No és funcional. Conté molts
errors.
Informal. No fa ús correcte de
la terminologia.
El volum no és audible per a
tothom. L’entonació no és
adient ni variable.
No capta l’atenció de
l’auditori. És indiferent a les
reaccions dels oients.
L'alumne no mostra interès en
contestar a les preguntes
plantejades pel docent ni pels
companys.
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ANNEX VIII TUTORIALS
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CREAR RUTES AMB GOOGLE MAPS
Google Maps ofereix imatges satèl·lits, mapes de carrers, vistes panoràmiques de carrers,
planificació de rutes per viatjar a peu, en cotxe, en bicicleta o en transport públic. I també permet
marcar rutes de més d’un destí. A continuació s’explica com fer-ho en 8 passes:
Passa 1: Obrir Google Maps

Passa 2: Desplegar el menú i seleccionar “Els meus
llocs”

Passa 3: Seleccionar “Mapes” i s’obrirà una nova pantalla amb dos menús d’opcions
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Passa 5: Inspeccionar els dos menús

En el centre de la pantalla apareix un menú amb
les opcions:

A l’esquerra de la pantalla hi ha les
opcions:
-

Afegeix una capa.

-

Comparteix per correu electrònic.

-

Previsualitza.

-

“Capa sense títol”, aquí
apareixeran els punts marcats al
mapa i es podran seleccionar els
icones per elaborar la llegenda
del mapa.

-

Cercar directament una direcció.

-

“Mà”, per seleccionar
desplaçar-se pel mapa.

-

“Marcador”, per les parades a realitzar.

-

Dibuixa una línea, per unir parades.

-

Afegir indicacions.

-

Mesurar distàncies.

elements

i

Passa 6: Cercar la localització i afegeix un marcador

Seleccionar la
ubicació i clicar
sobre “Afegir un
marcador”

Editar el punt per
escriure el nom i una
breu descripció
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Passa 7: Compartir el mapa amb els membres del grup de tal manera que tots pugueu treballar sobre
l’arxiu. Per això s’ha de seleccionar l’opció “compartir” i escriure la direcció de correu electrònic dels
companys a “convida més persones”.

Passa 8: Imprimir el mapa en format pdf o imatge.
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BOOK CREATOR
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1. PÀGINA D’INICI
Book Creator és una aplicació que permet crear llibres digitals i compartir-los.
La primera pàgina que apareix quan s’obri el programa Book Creator és la
següent:

Com es pot observar hi ha un menú d’opcions: Crear, obrir el darrer llibre creat,
biblioteca de llibres creats i guardats per nosaltres i, un breu tutorial.
2. CREAR UN LLIBRE
Per començar a treballar s’ha d’escollir el disseny de pàgina que tindrà el llibre.
Hi ha tres opcions disponibles: vertical, quadrada i apaïsada.
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Un cop clicat sobre el disseny de la pàgina apareixerà una nova pantalla. En
aquesta trobareu a l’esquerra el menú d’eines, al centre el disseny de pàgina
escollit i a sota el format de pàgina.

3. EINES
Les eines disponibles són: tornar a la pàgina principal de Book Creator, barra
d’eines, ajustar els elements, desfer, lectura i contingut.
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3.1. ESCRIURE
El símbol “+” ofereix les opcions d’escriure, d’incloure una imatge, vídeo, so
(música, gravació, etc.) i llapis (dibuixar i senyalar).

1
2

3

Per poder escriure (1) s’ha de clicar sobre el símbol +, seleccionar la “A” i
s’obrirà una nova pantalla (3) on es podrà escriure. Quan s’hagi acabat
d’escriure es seleccionarà un dels dos símbols que apareixen al menú de
l’esquerra (el primer és per acceptar i el segon per eliminar). Finalment clicant
sobre el símbol “i” s’obrirà un nou menú amb les opcions de text (font,
alineació, color, posició, etc.).

3.2. IMATGE, VÍDEO I SO
Per incloure una imatge, al igual que per
escriure, es seleccionarà el símbol “+”, del
desplegable que s’obrirà es seleccionarà
l’opció d’”imatge” i del nou desplegable es
seleccionar “afegir una imatge”.
És el mateix cas per incloure un vídeo o un
so.
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4. COMPARTIR
A la part superior de l’esquerra de la pantalla hi ha un símbol en tres línees on
apareix un desplegable que té l’opció de compartir el Book Creator per incloure
participant en la seva elaboració i també per enviar l’enllaç per correu
electrònic.
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ANNEX IX PÀGINA WEB
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Figura 25. Elaboració pròpia. Disponible a https://paulabibiloniestev.wixsite.com/tfm-batx
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