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Resum 

La metodologia de l’Aprenentatge Basat en Problemes sorgeix des del corrent 

pedagògic del constructivisme com a resposta a les necessitats de canvi dins el 

sistema educatiu. Els canvis recents de la societat tenen una gran repercussió 

en el món de l’educació. L’ABP permet treballar més a fons una sèrie 

competències que es troben infrarepresentades dins l’educació “tradicional”. 

Aquesta metodologia promou que siguin els alumnes el centre del seu propi 

aprenentatge, i els proporciona les eines i procediments per a que aprenguin a 

desenvolupar de forma autònoma capacitats com el raonament, el pensament 

crític, la presa de decisions o la creativitat. Aquest treball pretén indagar en fonts 

bibliogràfiques per tal de conèixer el funcionament d’aquesta metodologia: en 

què es basa, com es planteja, com s’aplica, quins avantatges presenta i en quin 

estat es troba. A partir de l’estudi del marc teòric sobre Aprenentatge Basat en 

Problemes, el treball té com a objectiu presentar una proposta de projecte per a 

aplicar aquesta metodologia en el curs de 1r d’ESO de forma interdisciplinària, 

on en el cas concret engloba les assignatures de biologia, català i matemàtiques. 

Als alumnes se’ls plantejarà una problemàtica real i propera sobre l’ecologia 

marina de les nostres illes. El projecte està ideat per a que els alumnes treballin 

de manera cooperativa i utilitzin el pensament hipotètic-deductiu per a esbrinar 

la causalitat del problema i  arribin a tenir els coneixements i capacitats 

necessàries per trobar-hi possibles solucions. El projecte conclou amb una sèrie 

de productes finals que reflecteixin les competències adquirides al llarg d’aquest. 

La proposta es desenvolupa en un context d’hipotètica aplicació a l’IES Felanitx 

però està plantejada de tal manera que pugui ser extrapolada a qualsevol Centre 

de les Illes Balears.  

Paraules clau 

Aprenentatge cooperatiu, innovació, motivació, problemes, projectes. 
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1. Introducció 

1.1. Orígens de l’ABP 

El constructivisme és un corrent psicològic, pedagògic i filosòfic que radica en 

que el subjecte és el formador del propi coneixement gràcies als mecanismes 

cognitius, que permeten interpretar la realitat. Per tant la personalitat no és un 

producte purament de l’ambient sinó una construcció interna que es crea amb la 

interacció de l’individu i el seu ambient. Així, el coneixement no és una 

reproducció de la realitat sinó una construcció pròpia. El subjecte és un element 

actiu del seu aprenentatge. Aquest corrent té fortes influències de filòsofs de la 

Grècia Clàssica i de les idees de grans filòsofs europeus dels segles XVII-XVIII i 

tot així els seus ideals estan més vigents que mai amb la societat actual.  

La concepció constructivista de l’aprenentatge escolar sustenta la idea que la 

finalitat de l’educació es promoure els processos de creixement personal de 

l’alumne en el marc de la cultura de grup, aplicant activitats intencionals, 

planificades i sistematitzades pel professor, que aconsegueixin propiciar a 

l’estudiant una activitat mental que realitzi aprenentatges significatius que 

enriqueixin el coneixement del món físic i social, potenciant el seu creixement 

personal. Els tres aspectes que ha d’afavorir el procés instructiu són l’assoliment 

de l’aprenentatge significatiu, la memorització comprensiva dels coneixements i 

la funcionalitat del que s’ha après (Coll, 1997).  

Els valors de l’educació tradicional de replicació, confiança, comunicació i 

control contrasten amb els valors primaris constructivistes de col·laboració, 

autonomia personal, creativitat, reflexió, compromís actiu, rellevància personal i 

pluralisme (Lebow, 1993). 

L’ABP com a model d’aprenentatge sorgeix a la dècada del 1950 en el context 

de les escoles de medicina, a causa de que el programa d’ensenyament 

configurat amb un patró intensiu de classes magistrals s’estava tornant inefectiu 

per a preparar els alumnes de medicina (Boud & Feletti, 1997). El procés de 

diagnosi per part dels doctors es basa en una combinació de raonament 

hipotètic-deductiu i un coneixement expert en varis camps, i l’ensenyament 
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“tradicional” purament teòric i compartimentat en assignatures separades no 

ajudava als estudiants a ficar-se en el context de l’aplicació clínica (Barrows, 

1996).  

 Durant la dècada del 1980 el sistema ABP es va estendre per altres Facultats 

de Medicina d’arreu d’Amèrica del Nord i Europa, on els primers països en 

adoptar-ho foren els Països Baixos i Dinamarca (Font-Ribas, 2004). 

Posteriorment es va anar adaptant a altres carreres universitàries, on el seu ús 

s’està adoptant a una gran diversitat d’universitats nord-americanes 

(especialment dins el camp de les ciències de la salut) fins a arribar finalment a 

les escoles de secundària (Barrows & Myers, 1993). La metodologia ABP va 

arribar per primera vegada a les universitats catalanes a la dècada dels 1980, 

sent impartida en determinats casos de varis camps d’ensenyament (Calabuig-

Serra, 2010).  

A la societat europea actual, amb els requeriments que comporta, comença a 

ser qüestionable la validesa del sistema d’ensenyança “tradicional”. L’estat del 

benestar, la cultura de l’oci i la creixent importància de les comunicacions 

determinen que les necessitats actuals siguin unes altres i s’hagi de recórrer a 

estructures més flexibles per no generar frustracions a les aspiracions 

professionals. Per altra banda s’han de tenir en compte el creixement 

exponencial dels coneixements. L’ensenyança ha de ser capaç de proporcionar 

als seus ciutadans les competències necessàries per enfrontar els nous reptes 

laborals (Font-Ribas, 2004).  

L’ABP apareix a l’ensenyança secundària com una opció alternativa per a 

contrarestar els problemes que comporta l’ensenyament “tradicional” de la 

ciència (Pantoja-Castro & Covarrubias-Papahiu, 2013), on els estudiants tenen 

una càrrega d’idees o concepcions que en el cas de la biologia resulten d’origen 

analògic, el que dóna com a resultat que els continguts temàtics sobre processos 

biològics no siguin compresos significativament per la majoria d’ells (Estévez, 

2002). 
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1.2. Introducció a l’ABP 

El concepte medul·lar del constructivisme és que la comprensió es dóna amb 

la interacció amb l’ambient. No es pot separar el que s’ha après del com s’ha 

après. A més a més, la comprensió no és només intrínseca de l’individu sinó que 

forma part del context. Aquest ambient és crític per el desenvolupament de les 

comprensions individuals i el coneixement. L’ABP parteix de la base 

constructivista que el “desconcert” de la persona aprenent és l’estímul de 

l’aprenentatge, ja que suposa tenir una meta intel·lectual (Savery & Duffy, 2001). 

Del constructivisme en deriven principis educatius com són que totes les 

activitats d’aprenentatge han d’estar basades en treballs o problemes, que 

sorgeixin del propi interès de l’alumne o que siguin proposats dels professors 

però que resultin de rellevància per la vida de l’alumne. En tot moment durant el 

procés de resolució, els alumnes han de rebre recolzament per part dels tutors. 

Aquests treballs han de resultar d’una complexitat que reflecteixi la complexitat 

de l’ambient on han de ser capaços de treballar al final del seu aprenentatge, és 

a dir, que desafiïn la capacitat de pensament, i permetre als alumnes apropiar-

se dels processos utilitzats durant del desenvolupament de les tasques. 

Finalment, també es cerca promoure la comprovació de les pròpies idees en front 

a altres punts de vista, per tal de tenir la discussió com a eina d’enriquiment de 

l’aprenentatge, alhora que es proporcionen oportunitats per a la reflexió, tant per 

els continguts apresos com pels processos d’aprenentatge. Això darrer és una 

de les grans metes de l’educació: l’autonomia i el pensament reflexiu (Savery & 

Duffy, 2001).  

L’aprenentatge basat en problemes és un enfocament instructiu (i curricular) 

centrat en l’aprenentatge que apoderi als alumnes a realitzar recerques, integrar 

la teoria amb la pràctica i aplicar els propis coneixements i habilitats per a trobar 

una solució viable per a un problema concret (Savery, 2006). Mentre que 

“tradicionalment” primer s’exposa la informació i posteriorment es cerca la seva 

aplicació a la resolució d’un problema, en el cas de l’ABP primer es presenta el 

problema, s’identifiquen les necessitats d’aprenentatge, es cerca la informació 

necessària i finalment es retorna al problema (Font-Ribas, 2004).  
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L’ABP és el que es produeix com a resultat de l’esforç que fan els alumnes 

per desenvolupar un projecte. Es tracta d’un cas d’aprenentatge que resulta 

especialment adequat en el context dels ensenyaments tècnics (Valero-García, 

2007), però també es pot aplicar a la resta dels camps d’aprenentatge. Aquesta 

metodologia intenta augmentar la participació i la motivació de l’alumnat. Es 

premia la resolució de problemes, la innovació i la creativitat, el treball en equip, 

la curiositat, etc. (Elias-Gutiérrez, 2013). L’ABP no es planteja com a objectiu 

prioritari l’adquisició de coneixements de l’especialitat, sinó un desenvolupament 

integral de l’estudiant en formació (Font-Ribas, 2004).  

En l’escenari de l’ABP, els alumnes (organitzats per grups), reben del 

professor les condicions del projecte: definició dels resultats a obtenir i dates de 

lliurament de resultats, siguin parcials o finals. Els alumnes han d’identificar el 

què ja saben i el què han d’aprendre per realitzar el projecte. Estableixen un pla 

d’aprenentatge, amb uns objectius. El que realment importa és l’aprenentatge i 

establir uns bons instruments per mesurar aquest aprenentatge (Valero-García, 

2007). És important establir un bon pla de seguiment del projecte, no es pot 

donar una data d’entrega sense preocupar-se del procés. Els alumnes 

necessiten l’ajuda del tutor per anar resolent les dificultats amb temps suficient 

(Valero-García, 2007). Per a que l’ABP sigui exitós, és clau marcar els objectius 

mínims que es volen assolir, els quals s’han d’ajustar a les capacitats de 

l’alumnat (Elias-Gutiérrez, 2013).  

Els projectes poden consistir en resoldre problemes, fer investigacions, 

desenvolupar projectes, etc. L’alumne ha d’analitzar la situació, organitzar-se i 

prendre decisions, pel que esdevé el protagonista del seu propi aprenentatge. El 

professor ha de facilitar el procés, orientant els treballs. Ha de ser capaç de 

gestionar la temporització i els recursos (Elias-Gutiérrez, 2013).  

A l’hora de plantejar els projectes, hem de plantejar-nos quines habilitats 

volem que desenvolupin els alumnes. Els projectes han de constar d’una 

situació/problema, un propòsit, uns mínims i unes regles, un repartiment dels rols 

de treball i unes pautes d’avaluació (Elias-Gutiérrez, 2013). El procés de 

resolució de problemes està dissenyat per ajudar als estudiants a desenvolupar 
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el model hipotètic-deductiu, el qual es centra en la generació i avaluació 

d’hipòtesis.  (Savery & Duffy, 2001).  

Els projectes no han de ser artificials sinó reals, i cada any s’han d’actualitzar 

per tal de poder tractar els problemes contemporanis de les àrees que s’estan 

estudiant. D’aquesta manera els estudiants poden explorar totes les dimensions 

del problema, experimentar unes dificultats i un compromís realistes i poder-se 

familiaritzar amb els problemes (Savery & Duffy, 2001). A més a més, aquests 

problemes han d’estar estructurats de manera que no hi hagi una única solució 

vàlida predeterminada (Hmelo-Silver, 2004), així es pot garantir que hi hagi un 

marge per a la creativitat de l’alumnat.  

1.3. Estructura 

1.3.1. Plantejament 

L’ABP pot tenir diferents escenaris d’aplicació (Valero-García, 2007):  

▪ En assignatures aïllades: aplicar la metodologia ABP a assignatures 

aïllades pot ser un punt de partida provisional, però realment es tracta d’un 

marc d’aplicació insuficient (encara que es treballi en diferents assignatures 

per separat) ja que d’aquesta manera no es pot contemplar el caràcter 

transversal de la metodologia.  

▪ Agrupacions d’assignatures: els professors es coordinen per crear un 

projecte que englobi les seves àrees. Els alumnes poden dedicar més 

temps a la tasca a causa d’una major dedicació horària i rebre 

l’assessorament de professors de diferents àrees d’ensenyament. Un 

exemple és agrupar totes les assignatures del camp de les ciències, però 

en realitat els projectes ABP poden implicar qualsevol agrupament 

d’assignatures.  

▪ Pla d’estudis basat en ABP: a cada curs es van consolidant les habilitats. 

És necessari configurar tot el pla d’estudis. Els alumnes acaben tenint un 

bon enteniment de la metodologia. És la situació idònia, ja que comprèn el 

caràcter transversal de la metodologia.  
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La metodologia ABP presenta un caràcter transversal. Els coneixements 

deixen d’estar compartimentats en assignatures i els continguts de diferents 

camps es van assolint alhora, ja que a l’hora d’aplicar-los a la pràctica és 

necessària aquesta interdisciplinarietat. Per tant, implícita amb la metodologia va 

inclosa la necessitat de reestructuració del sistema educatiu a nivell institucional 

i a nivell de Centres.  

1.3.2. Elements  

El problema plantejat és un succés o un conjunt de successos preparat pels 

docents, especialistes en la matèria, amb l’objectiu d’iniciar el procés 

d’aprenentatge. Ha de complir dos punts essencials: familiaritat (els alumnes ho 

han observat ja alguna vegada o tenen informació quotidiana sobre el fenòmens 

descrits) i contextualització (els fenòmens es presenten dins un context fàcilment 

identificable). La finalitat no és la resolució del problema, sinó generar 

coneixement en un procés que es retroalimenta (Font-Ribas, 2004).  

Els alumnes han de disposar des del primer moment d’una guia del projecte 

que defineixi la temporització de les activitats a realitzar, els documents a lliurar 

i els exercicis d’avaluació. Al llarg del procés s’ha de conscienciar als alumnes 

de complir amb el calendari establert i donar la mateixa importància tant a 

l’elaboració de documents com a les avaluacions i reflexions (Calabuig-Serra, 

2010). 

És preferible que els aspectes bàsics del problema siguin estudiats per tots 

els membres del grup sense que es produeixi una divisió de la feina (Fernández-

Martínez et al., 2006) on cada membre s’encarregui d’una part del treball i 

aquestes s’ajuntin al final del projecte, sense que hi hagi processos d’interacció, 

cooperació i síntesi.  

Es poden extreure un conjunt d’elements essencials que formen l’esquelet de 

l’estructura d’un projecte ABP presentats a la Taula 1:  
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Taula 1: elements essencials de l’estructura d’un projecte ABP (adaptat de Restrepo, 2005).  

ELEMENT DESCRIPCIÓ 

Problema Es planteja el problema i el context.  

Pregunta 

Pregunta inicial que servirà com a fil conductor per començar la resolució 

del problema. La pregunta pot ser exposada del docent cap als alumnes 

(especialment en casos on el mateix problema es tracti a diferents aules i 

els professors vulguin anar coordinats) tot i que la situació ideal és que una 

vegada exposada la situació, la pregunta sorgís de l’alumnat, fet que 

proporciona una motivació afegida. 

Recursos 

S’han de proporcionar a l’alumne una sèrie de recursos inicials per a que es 

puguin fer una idea d’on poden anar a cercar i trobar la informació que els 

ajudarà a desenvolupar la resolució del problema. Els recursos poden ser 

de tot tipus: bibliografia, recursos web, etc. És important que al principi 

disposin d’una ampla gamma de recursos on cercar la informació però a 

mesura que avança el projecte també és convenient que els alumnes 

aprenguin a cercar i destriar nous recursos que també els puguin ser útils o 

fins i tot expandir la seva recerca. 

Procés de 

planificació 

Els grups de treball han de tenir organitzada de bon començament la 

planificació del projecte que duran a terme, i a diferents nivells organitzatius: 

repartiment de les tasques i rols dins el grup, planificació de la temporització 

i metes per anar assolint. És important que el docent acompanyi als alumnes 

en aquest estadi per a garantir que a mesura que els alumnes avancin dins 

el projecte, vagin assolint nivells cognitius superiors. 

Guia i 

directrius 

El paper del docent és el d’acompanyant, com a tutor de l’equip. Tot i que 

els alumnes han de treballar de la manera més autònoma possible, el docent 

ha d’establir unes directrius bàsiques mínimes en funció del seu paper com 

a supervisor del projecte. El tutor els proporcionarà unes guies i directrius 

especialment enfocades a la temporització del compliment de les tasques i 

l’assoliment d’objectius al llarg del desenvolupament del problema. 

Aprenentatge 

cooperatiu 

Aquest element ha d’estar present durant tot el desenvolupament del 

projecte, a més a més, s’ha de procurar que la participació dels membres 

del grup no es quedi només en ser igualitària, sinó que s’ha d’aconseguir 

que sigui equitativa. Els alumnes han d’anar constantment posant en comú 

els seus coneixements, deduccions, hipòtesis, recursos i materials, tant 

entre membres del mateix equip com fins i tot entre grups de treball diferents. 

És important també que els alumnes duguin un registre del seu procés 

d’aprenentatge durant el projecte i realitzin informes d’errors, tan importants 

dins la metodologia ABP per fomentar l’aprenentatge basat en la prova-error.  
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Reflexió 

És un element clau dins l’aprenentatge. És un procés enriquidor treure les 

reflexions de cada alumne a debat i que d’aquí puguin sorgir futurs 

problemes i projectes.  

Avaluació 

Més que una avaluació que qualifiqui el producte final del problema, 

l’avaluació dins la metodologia ABP es centra en que es faci un seguiment 

del procés de formació de l’alumne. Per això és clau que hi hagi molta 

retroacció entre el tutor i els alumnes.  

 

1.3.3. Seqüenciació 

El procés de treball no segueix una estructura fixa, però hi ha una sèrie de 

passos que són claus en el procés de desenvolupament del projecte (Savery & 

Duffy, 1995): 

▪  Introducció: el professor prepara una contextualització i seguidament 

s’exposa una pregunta-problema, la qual els alumnes hauran d’internalitzar 

i treballar per resoldre-la. S’ha de tenir cura que tant la proposta com el 

problema resultin atractives pels alumnes des del primer moment i siguin 

capaces de despertar el seu interès i motivació. La pregunta ha de servir 

de punt de partida per a que l’alumne comenci organitzar-se les estratègies 

i processos que haurà de dur a terme per poder resoldre el problema. A la 

introducció els alumnes hauran de realitzar un seguit de disposicions 

inicials: 

▪ Idees: els estudiants fan una pluja d’idees per començar a treure hipòtesis 

sobre el problema, on poden començar a cercar relacions de causa-efecte 

i dissenyar unes primeres idees de solucions, molt bàsiques. 

▪ Coneixement dels fets: els membres del grup fan una síntesi 

recopilant tota la informació que se’ls ha proporcionat per a poder tenir 

en compte durant la investigació. 

▪ Marcar objectius: els membres del grup poden fer un llistat de tot 

allò que necessitaran saber o aprendre per poder complir l’objectiu 

final de resoldre el problema. 
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▪ Pla d’acció: és clau que s’elaborin una planificació tant temporal 

com de tasques per poder anar complint les metes que es van 

planificant. 

▪ Identificació de recursos: començar a recopilar informació entre els 

recursos proporcionats i fins i tot cercar noves fonts d’informació. 

▪  Seguiment del problema: elaborat un cronograma de seguiment acordat 

entre grup de treball i tutor, es van revisant tots els aspectes de la resolució 

del projecte: es revisen i valoren críticament les fonts d’informació 

utilitzades, es revisen les hipòtesis, es resintetitza la valoració dels fets en 

base als nous coneixements adquirits, es segueixen desenvolupant noves 

tasques cada vegada més avançades amb nivells cognitius d’ordres 

superiors i es va redissenyant el pla d’acció en funció de les necessitats. 

▪  Presentació de resultats: assolit l’objectiu final del projecte, la resolució 

del problema, cada alumne ha de fer una reflexió sobre el que ha après i 

treure conclusions. Els alumnes presentaran els informes realitzats sobre 

la seva investigació davant els seus companys, habitualment en forma de 

presentació oral, que és un bon mètode per avaluar i comprovar l’adquisició 

de coneixements sobre el camp de treball, especialment si posteriorment 

es pot obrir un debat on els alumnes puguin aportar valoracions 

constructives als seus companys. 

▪  Avaluació: acabat el projecte, queda la fase d’avaluació i valoració. 

L’avaluació es farà a poder ser de forma triangulada (auto-avaluació, co-

avaluació (que pot ser intragrupal, valorant més el procés de 

desenvolupament del projecte, o intergrupal, valorant més el producte final) 

i hetero-avaluació) que obri pas a raonar sobre el problema, valorar les 

noves competències i habilitats apreses, assistir els companys i consolidar 

els coneixements. 
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1.4. Rol del docent 

El professor, facilitador, assumeix el rol principal de modelar el pensament 

metacognitiu associat amb el procés de solució de problemes. El facilitador ha 

de ser capaç de modelar un pensament d’ordre superior al que han arribat als 

alumnes mitjançant preguntes que permetin als estudiants explorar els seus 

coneixements de manera més profunda, és a dir, prendre un paper de desafiador 

del pensament de l’estudiant (paper el qual alumnes avançats dins el 

funcionament ABP també poden ser capaços de prendre, desafiant el pensament 

dels seus companys) (Savery & Duffy, 2001). Aquest facilitador és responsable 

de conduir els alumnes  a través dels diferents passos de resolució del problema 

i monitoritzar el procés del grup (Hmelo-Silver, 2004).  

Així, el rol del tutor en l’ABP s’assimila al d’un entrenador esportiu: coneix les 

tècniques i al seu alumnat. Compleix una missió observadora i vigilant de les 

aptituds dels grups que tutoritza. Ha de conèixer els punts forts i febles de 

cadascú i ser capaç d’estimular-los per aconseguir que els alumnes puguin 

superar-se (Font-Ribas, 2004).  

1.5. Avaluació 

És necessària una dinàmica d’autoavaluació de funcionament del grup 

planificada des del començament. Els membres del grup han de revisar 

periòdicament les tasques i decidir els canvis pertinents (Gorchs, 2009). 

L’avaluació ha de ser continuada, que suposi un seguiment del procés. Ha de 

constar d’una avaluació inicial, on es determinen els coneixements previs i 

s’elegeixen les estratègies de treball; una avaluació formativa, per observar com 

evoluciona el procés d’aprenentatge i regular el ritme de treball; i una avaluació 

final, la qual ha de comparar el punt de partida. A més a més, s’ha de tenir en 

compte tant el treball en grup com l’individual (Elias-Gutiérrez, 2013). El 

problema de l’avaluació és definir els instruments que s’utilitzaran per l’avaluació 

formal. Ja que la tècnica exigeix un traspàs de responsabilitat de l’aprenentatge 

als propis alumnes, els coneixements adquirits no seran sempre els mateixos. 

Cada problema té múltiples solucions i punts de vista (Ruiz-Cerrillo, 2016). Els 
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estudiants, per part seva, són responsables del contingut curricular que han 

assolit a través de l’ABP i han de ser capaços de reconèixer i articular el que 

saben amb el que han après (Savery, 2006).  

Al final de cada activitat s’ha de qüestionar què ha après a fer l’alumne que 

abans no sabia. S’ha de donar més pes a la valoració del treball cooperatiu en 

sí, més que només valorar el resultat del producte final. L’avaluació s’ha de 

convertir en una eina que els mateixos estudiants han de saber manejar per 

assolir un aprenentatge de qualitat, per tant han de conèixer bé com aplicar-la a 

les seves activitats i a les dels seus companys. D’aquesta manera, s’ha de donar 

rellevància a les pràctiques d’autoavaluació i coavaluació, mitjançant 

qüestionaris, rúbriques, criteris de qualitat, informes d’actuació (pròpia i grupal), 

per valorar els aspectes positius i negatius de les seves actuacions, així com fins 

i tot arribar a produir plans de millora (Valero-García & de Cerio, 2005). 

Els alumnes poden realitzar quaderns d’equip o portafolis individuals (no es 

recomana ambdues alhora ja que seria massa càrrega de treball) on quedi 

reflectida la seva abstracció del coneixement, així com anotar un historial dels 

seus esforços, progressos i assoliments. L’estudiant pot decidir quin contingut 

selecciona, així com les pautes i criteris d’aquest. Finalment ha d’incloure la seva 

auto-reflexió. Aquest recopilatori estimula el diàleg i la cooperació entre alumne 

i tutor, on ambdós col·laboren en l’avaluació dels resultats i el desenvolupament 

de l’estudiant (Dochy, Segers & Dierick, 2002).  

1.6. Aprenentatge cooperatiu dins l’ABP 

El treball en equip és una de les competències genèriques que ha de 

desenvolupar un estudiant, i el treball cooperatiu és una metodologia que 

proporciona a l’estudiant un excel·lent escenari per practicar l’adquisició de 

conceptes, la planificació i organització del temps, la comunicació, l’ús de 

recursos i l’emprenedoria i la innovació (Gorchs, 2009).  

L’ABP té com a un dels objectius l’aprenentatge cooperatiu. Cerca allunyar-se 

de la competitivitat i promoure la cooperació per assolir uns resultats superiors, 

potenciant les capacitats dels alumnes que formen els grups de treball (Elias-
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Gutiérrez, 2013). Els grups col·laboratius són importants perquè amb ells es 

poden avaluar les comprensions d’un mateix i examinar les comprensions dels 

altres com un mecanisme d’enriquiment (Savery & Duffy, 2001).  

Els alumnes han de desenvolupar una actitud col·laboradora respecte els 

seus companys i aprendre a funcionar com a part d’un equip. Aquest tipus 

d’aprenentatge condueix a crear una base comuna entre els membres de l’equip, 

a resoldre discrepàncies, negociar les accions que es duran a terme i arribar a 

acords. Aquestes tasques necessiten un intercanvi obert d’idees i un compromís 

entre tots els membres del grup. Comentar les pròpies idees afavoreix la 

productivitat i estimula l’aprenentatge del grup (Hmelo-Silver, 2004).  

Una estructura de treball en grups petits és un factor clau, ja que ajuda a 

distribuir la càrrega cognitiva entre els membres del grup amb l’avantatge de 

l’especialització de cada membre en algun aspecte en el qual en pugui resultar 

expert, permetent al grup d’enfrontar problemes que resultarien difícils per a cada 

membre per separat (Pea, 1993). Els grups de l’aprenentatge cooperatiu 

necessiten ser petits, mixtos i heterogenis, que facilitin un ambient de treball 

coordinat, juntament amb establir uns objectius comuns de tal manera que cada 

membre només els pugui assolir els seus objectius si la resta de companys 

d’equip aconsegueixen assolir els seus, fenomen que es coneix com 

interdependència positiva (Gorchs, 2009).  

1.7. Riquesa d’enfocaments 

L’ABP permet posar de manifest de manera immediata les dificultats i 

mancances en l’aprenentatge dels alumnes, pel que ofereix més oportunitats per 

intervenir-hi. No obstant, la situació pot ser difícil pels alumnes, ja que s’han 

d’acostumar a conviure diàriament amb les seves dificultats. La tasca del 

professor és projectar constantment una expectativa positiva en relació al que 

els alumnes són capaços de fer (Valero-García, 2007).  

La gran heterogeneïtat de maneres d’aprendre que presenten els alumnes 

suposa entendre l’aprenentatge d’una forma alternativa a l’homogeneïtat present 

a l’educació “tradicional”. La Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Gardner 



17 
 

(1983) exposa set grans tipus d’intel·ligències diferents (Taula 2), de les quals 

una persona, tot i presentar-les totes, en pot tenir unes més desenvolupades que 

els altres. 

Taula 2: breu descripció dels set tipus d’intel·ligència presentades a la Teoria de les 
Intel·ligències Múltiples de Gardner (1983). 

TIPUS DESCRIPCIÓ 

Lingüística 

Capacitat d’entendre i expressar-se, tant oralment com de forma escrita i 

capacitat comunicativa. Presenten bones habilitats per la fonètica i la 

semàntica i una major facilitat per aprendre idiomes. Es desenvolupa 

mitjançant la comunicació i un dels punts forts és la capacitat memorística. 

Lògica-

matemàtica 

Capacitats d’observació, deducció, contemplació de variables  formulació 

d’hipòtesis. Presenten bones habilitats de raonament. Es desenvolupa amb 

un aprenentatge més teòric i abstracte i un dels punts forts és el raonament 

lògic. 

Espacial 

Capacitat per extreure mentalment el component de l’espai, bona capacitat 

d’orientació. Presenten bones habilitats de percepció i transformació visual-

espacial. Es desenvolupa exercitant la visualització mental. Presenten molt 

bona imaginació i percepció dels canvis. 

Cinètica-

corporal 

Capacitat de control d’habilitats corporals i físiques. Es desenvolupa 

mitjançant la interacció i els sentits. 

Musical 
Capacitat d’analitzar i produir la música. Presenten bones habilitats 

d’expressió musical. També presenten una bona capacitat memorística. 

Interpersonal 

Capacitat d’entendre les altres persones, els seus estats d’ànim, emocions, 

motivacions i desitjos. Es desenvolupa amb la interacció amb els altres. 

Presenten bones capacitats de lideratge, organització, comunicació i 

mediació de conflictes. 

Intrapersonal 

Capacitat d’entendre’s a un mateix, els propis sentiments, comportaments, 

desitjos, fortaleses i febleses. És la més difícil d’observar i percebre. Es 

desenvolupa individualment de forma autònoma. Presenten una bona 

capacitat de generar objectius i creativitat. Aquest tipus d’intel·ligència ha 

d’estar molt ben contemplada dins l’ABP, tenint com a punt de partida 

aconseguir estimular-la. 

 

Per a un alumne, desenvolupar els diferents tipus d’intel·ligències li serà 

necessari per tenir les habilitats per resoldre els problemes plantejats. Els 

diferents tipus d’intel·ligències també han de mostrar un ús transversal, ja que 
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mai s’utilitzen de forma aïllada. No obstant, el problema es troba que les 

avaluacions per exàmens “tradicionals” només es centren amb els dos primers 

tipus d’intel·ligència, deixant tota la resta, que són igual de necessàries per a 

desenvolupar-se com a aprenents, infrarepresentades i infravalorades (Gardner, 

1983). La metodologia ABP sorgeix com una alternativa per a poder ajudar a 

cada estudiant a desenvolupar les competències i habilitats representades per 

cada tipus d’intel·ligència i conèixer les seves fortaleses i les seves mancances.  

2. Estat de la qüestió 

2.1. Situació actual  

A la majoria de Centres d’Ensenyament Secundari encara actualment les 

matèries s’imparteixen en classes magistrals. Encara que es faci participar més 

a l’alumnat, el professor té massa protagonisme i als estudiats els hi manca 

(Elias-Gutiérrez, 2013).  

Durant la darrera dècada l’ABP s’ha anat obrint pas pels centres educatius, 

especialment a l’Educació Primària però també a Secundària. Aquest creixement 

ve relacionat amb una major formació del professorat i una major disponibilitat i 

varietat de recursos educatius (García-Varcálcel & Basilotta, 2017) No es 

disposen de dades oficials ni exactes del nombre de Centres Educatius que han 

començat a aplicar la metodologia ABP però hi ha casos que es reparteixen per 

tot l’Estat, especialment a Catalunya, on es disposa d’una Xarxa d’Instituts 

Innovadors associada a la UAB.  

Les metodologies d’Aprenentatge Basat en Projectes i la variant Aprenentatge 

Basat en Problemes estan recomanades per la nova ordenació dels 

ensenyaments d’educació secundària que es desprèn de l’aplicació de la llei 

d’educació LOE (Llei Orgànica d’Educació) que ordena el sistema educatiu 

espanyol des de 2006. Els mètodes inductius són una exigència dels nous criteris 

educatius en l’ensenyament bàsic (Calabuig-Serra, 2010).  

A les Illes Balears també es disposa de la xarxa PIP (Pla d’Innovació 

Pedagògica), la xarxa ICpC (Instituts Connectats pel Canvi) i la plataforma de 
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Formació i Innovació Educativa de les Illes Balears, que integra pràctiques 

orientades a la innovació pedagògica.  

Un cas d’exemple d’aplicació de la metodologia ABP a les Illes Balears és 

l’IES Antoni Maura, situat al Districte de Llevant de la Ciutat de Palma. Aquest 

Centre ha incorporat des de fa pocs anys el treball per projectes multidisciplinaris, 

sent un dels instituts pioners en l’adopció de l’ABP, començant a aplicar-ho 

inicialment als cursos de 1r d’ESO i ampliant gradualment la seva implementació 

a tots els cursos de l’ESO. Cal remarcar la importància de començar la 

implementació pels cursos més joves per tal d’afavorir l’adaptació de l’alumnat a 

una metodologia que els resulta nova i complexa per a ells i per tant la presa de 

contacte amb la metodologia ABP sigui gradual.  

Per a treballar en projectes, la distribució horària del centre disposa d’una 

assignatura pròpia dedicada a ells, com si d’una assignatura convencional es 

tractàs, de 6 hores setmanals, cedides des de l’espai horari d’altres assignatures. 

Els projectes realitzats en aquesta assignatura són de caire multidisciplinari, 

procurant incloure continguts de treball relacionats amb un ampli ventall 

d’assignatures del Centre. És destacable el fet que els professors que 

imparteixen l’assignatura de projectes provenen de diferents camps 

d’ensenyament.  

Els professors del Centre disposen de projectes “prefabricats”, ja que a causa 

del curt temps de funcionament de la metodologia ABP en el centre encara no hi 

ha un rodatge suficient com per a que la temàtica dels projectes sorgeixi dels 

alumnes (que seria el següent pas evolutiu del treball per projectes). El temps 

previst de durada per cada projecte són d’unes 5 setmanes (a 6 hores per 

setmana), pel que es poden realitzar dos projectes per trimestre.  

S’ha de destacar que existeix un projecte simplificat per aplicar als alumnes 

de 1r d’ESO que serveix com a primera presa de contacte dels alumnes amb 

aquesta metodologia i per a que aprenguin a desenvolupar-s’hi. Amb aquest 

projecte iniciador, els alumnes aprendran tècniques de treball cooperatiu, 

recursos i hàbits i la distribució de rols de treball per a treballar en els projectes 

vinents.  
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També es té constància d’altres instituts balears que han implantat la 

metodologia ABP a les seves aules, cadascun amb el seu estil propi, com són el 

CEIPiESO Pintor Joan Miró (Palma, districte de Llevant), l’IES sa Blanca Dona 

(Vila d’Eivissa), l’IES Binissalem, l’IES Portocristo, l’IES Porreres, l’IES Quartó 

de Portmany o el Col·legi Beat Ramon Llull (Inca). 

2.2. Metanàlisi 

Gran part dels metanàlisis sobre l’eficàcia dels ABP provenen d’estudis 

realitzats sobre casos en estudis superiors, encara que hi ha uns quants estudis 

que inclouen altres “poblacions”, com la de l’educació secundària, entre els quals 

encara hi ha menys evidència empírica de què i com aprenen els alumnes (Boud 

& Feletti, 1997; Hmelo-Silver, 2004).  

2.2.1. Avantatges 

L’ABP té certs avantatges: resulta més motivador pels alumnes ja que 

perceben que el resultat del seu aprenentatge està sota el seu control (Hmelo-

Silver, 2004) i els permet desenvolupar habilitats transversals com la capacitat 

d’aprenentatge autònom, treballar en grup, etc. (Valero-García, 2007). A més a 

més ensenya a l’alumnat a integrar-se en un nou model de treball i els permet 

integrar els coneixements i millorar la retenció d’informació i incrementar la seva 

autonomia (Elias-Gutiérrez, 2013).  

Les discussions i debats generats en els petits grups de treball durant les 

sessions d’ABP milloren la resolució de problemes i promou la construcció d’uns 

coneixements compartits que assoleixen raonaments d’ordre superior 

(Blumenfeld et al., 1996).  

Els resultats sobre què aprenen els alumnes es solen mesurar segons els 

resultats acadèmics tradicionals com la qualificació numèrica dels exàmens. En 

general, els metanàlisis demostren que els estudiants de ABP treuen notes 

lleugerament inferiors que les dels estudiants “tradicionals” però alhora mostren 

millors resultats a les activitats d’aplicació pràctica i tasques de resolució de 

problemes (Hmelo-Silver, 2004). 
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Amb l’aprenentatge ABP s’estimula el funcionament prova-error. S’ha 

demostrat que els errors són un pas necessari per a aprendre a aplicar el 

coneixement (Chi et al., 1994). Els estudiants amb la metodologia ABP tenen 

una major capacitat de produir hipòtesis precises i explicacions coherents que 

els estudiants amb el currículum “tradicional” (Schmidt et al., 1996). Altres estudis 

amb estudiants de secundària demostren que els estudiants que aprenen per 

metodologies ABP assoleixen millors puntuacions en exàmens de resposta 

múltiple que els estudiants amb educació “tradicional”. A més a més, també s’ha 

demostrat que tendeixen a retenir la informació presentada a les unitats d’ABP 

millor que la de les unitats del currículum “tradicional”, encara que els propis 

estudiants creien que havien après més amb les classes magistrals (Dods, 

1997).  

Metanàlisis més exhaustius destaquen una major satisfacció amb 

l’aprenentatge entre els alumnes que usen l’ABP i també entre els professors, 

als quals els permet interaccionar millor amb els seus estudiants. L’enfocament 

de l’ABP també millora la motivació i el compromís, el desenvolupament 

d’habilitats de pensament d’ordre superior i l’aprenentatge actiu i profund 

(Fernández-Martínez et al., 2006). 

A l’ensenyament secundari és un error pensar que l’ABP no és adequat 

perquè és essencial que els alumnes tenguin una bona base de coneixement. 

L’ABP es fomenta en la idea que el coneixement s’ha d’administrar a mesura que 

el projecte es desenvolupa, no abans. A més a més, l’ABP és una estratègia 

ideal per l’ensenyament secundari ja que es presenta com una solució a la falta 

de motivació i a les diferències de nivell (Valero-García, 2007). 

2.2.2. Inconvenients 

Hi ha diferents autors que mostren en els seus estudis o opinions els efectes 

negatius que pot tenir l’aplicació de la metodologia ABP en diferents aspectes,  

com són la rigidesa institucional a un canvi tan dràstic de metodologia i la 

restricció curricular (Savery, 2006), la falta de formació del professorat (Zabala, 

2009), que l’ABP no pot cobrir tot el currículum (Savery & Duffy, 2001; Valero-

García, 2007), la gran quantitat d’hores de treball i coordinació docent que 
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requereix (Font-Ribas, 2004; Gorchs, 2009), l’efecte negatiu sobre la motivació 

d’alguns alumnes a l’hora de treballar en grup (Fernández-Martínez et al., 2006) 

o la dificultat d’avaluació i la baixada de notes en els exàmens dels alumnes que 

han treballat amb ABP (Valero-García, 2007).  

No obstant, aquesta proposta cerca desmentir els arguments contraris a 

l’eficàcia d’aquesta metodologia. Primer de tot cal dir que encara es té la falsa 

percepció que l’ABP ha d’implicar tot el temari establert. Unes institucions que 

recolzin aquesta metodologia haurien de tenir en compte que l’ABP permet 

treballar els conceptes amb més profunditat, però el currículum actual és 

excessivament extens com per poder treballar amb tanta profunditat tots els 

conceptes presents. A més a més, aquesta metodologia persegueix un canvi 

d’enfocament per aconseguir atorgar més importància a l’aprenentatge de les 

competències que  dels continguts. Finalment, l’argument que contempla la gran 

càrrega de treball per un professor que comporta aquesta metodologia reforça 

en part la idea que la metodologia “tradicional” no requereix una gran dedicació 

a darrere per realitzar-la. Pel que respecta a l’empitjorament de notes és el fet 

d’usar les eines d’avaluació d’una metodologia reproductiva en alumnes que han 

treballat amb una metodologia inductiva.  

Tot i això, a la proposta es tendran en compte tots els anàlisis que han trobat 

disconformitats amb la metodologia ABP per tal d’intentar minimitzar el seu 

possible impacte.  
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3. Objectius del treball 

3.1. Aplicació didàctica 

Els tres grans objectius d’aquest treball es presenten a la Taula 3: 

Taula 3: objectius del TFM. 

Un dels objectius d’aquest treball és que com a alumne del Màster de Formació del 

Professorat em pugui endinsar en aquesta metodologia i aprendre a dur-la a la pràctica. L’ABP 

és una metodologia ideal per a fomentar competències que en la meva opinió són essencials 

per a la vida adulta i es treballen de forma molt superficial amb l’ensenyança “tradicional”, com 

són l’autonomia, el treball cooperatiu, el pensament crític i la generació de hipòtesis i 

deduccions.  

L’altre objectiu present és poder crear des de zero i a partir dels meus coneixements més 

especialitzats com a biòleg, una proposta concreta, real, contextualitzada i transversal que 

serveixi com a projecte per introduir als alumnes del primer curs de l’educació secundària a 

treballar amb aquest tipus de metodologia, i que la pugui aplicar en el meu futur com a docent, 

així com també serveixi de precedent per a moltes altres.  

Finalment, també es pretén fer partícip a l’alumnat en la problemàtica de la sobreexplotació 

pesquera a les Illes Balears i dels aspectes relacionats amb la construcció de coneixements 

bàsics de biologia i ecologia marina. 

 

3.2. Justificació de la proposta 

L’aplicació de la metodologia ABP a les aules de secundària permetrà treballar 

per desenvolupar més a fons algunes de les competències transversals que 

queden infra-representades en l’educació “tradicional” i que tan necessàries són 

per la societat del segle XXI. A més a més, permet participar a l’alumne més 

activament en el seu coneixement, el que suposa un impuls per a aprendre a 

tenir autonomia per a solucionar els problemes de la vida real, mencionant també 

la motivació addicional que suposa ser el centre del seu propi aprenentatge. És 

molt important treballar per seguir desenvolupant metodologies de docència que 

fomentin un factor clau de l’educació que és la motivació de l’alumnat, la manca 

de la qual és una de les principals causes del fracàs escolar.  

Cal mencionar que la metodologia ABP té com un dels objectius principals que 

els estudiants aprenguin a investigar per si mateixos per a solucionar problemes 
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de la vida quotidiana. A través d’aquest tipus de treball, van adquirint 

coneixements d’una manera més profunda i amb una major facilitat per aplicar-

los a la pràctica i el més important, eines per a poder desenvolupar el seu propi 

aprenentatge per tal de poder seguir prosperant al llarg de la seva vida, tant com 

a estudiants o com a professionals.  

La metodologia ABP permet aplicar més profundament els continguts i 

estàndards d’aprenentatge mencionats en els blocs 1 i 7 del currículum de 

l’assignatura de biologia i geologia de 1r d’ESO, que en l’ensenyament 

“tradicional” i els llibres de text queden relegats a una abstracció que dóna per 

suposada la seva presència implícita al llarg del temari. Aquests blocs tracten 

sobre la metodologia científica i la realització de projectes de recerca, els 

estàndards d’aprenentatge dels quals (per exemple: expressió científica, 

selecció d’informació, treball en el laboratori, autonomia de planificació 

d’experiments, aplicar les destreses pròpies al mètode científic, argumentar i 

justificar hipòtesis, utilitzar diverses fonts d’informació per a la recerca, valorar la 

feina en grup, dissenyar treballs i extreure conclusions precises, i un llarg 

etcètera) es poden treballar d’una manera molt més profunda i explícita amb les 

metodologies d’aprenentatge basat en problemes. A més a més, amb el treball 

sobre aquests dos blocs curriculars, es poden desenvolupar molt més a fons les 

competències professionals abans esmentades, tan necessàries per a ser un 

bon professional en la societat del segle XXI.  

L’elecció de la temàtica central del projecte, els ecosistemes litorals marins 

del Mediterrani sorgeix de la meva especialització en ecologia marina durant la 

meva formació com a biòleg. Durant els darrers dos anys he estat desenvolupant 

els punts temàtics del meu Treball de Fi de Màster en Ecologia Marina, sobre la 

biologia i reproducció d’una espècie de peix, el moll de roca, així com l’estudi 

dels estocs de les seves pesqueries a l’illa de Mallorca. Per tant, la sobrepesca i 

la disminució de les poblacions d’algunes espècies del nostres ecosistemes 

marins, especialment els litorals, és un camp que he pogut tocar de ben aprop i 

m’hi he especialitzat.  
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Aquest projecte estarà contextualitzat en un cas concret d’hipotètica aplicació 

a l’IES Felanitx, ja que és l’institut on he fet les pràctiques del Màster de Formació 

del Professorat (a part d’haver-hi estudiat com a alumne durant la secundària i el 

batxiller), per tant, la contextualització del tema estarà exemplificada amb el 

litoral felanitxer. Això no vol dir que aquest projecte estigui limitat a aquests 

instituts i municipi concret, sinó tot el contrari, ja que la contextualització (i també 

la planificació i organització) d’aquest projecte és fàcilment traslladable a la resta 

d’instituts i comarques de les Illes Balears.  

4. Desenvolupament de la proposta 

4.1. Plantejament del projecte 

4.1.1. Interdisciplinarietat  

Aquesta proposta de projecte planteja un agrupament interdisciplinari de 3 

assignatures impartides en els cursos de 1r d’ESO, per tant, es trobaria dins el 

segon escenari d’aplicació que menciona Valero-García (2007) i que és 

adequada a l’hora de començar a implementar la metodologia ABP a un Centre, 

com és el cas concret de l’IES Felanitx, on a varis cursos hi ha una assignatura 

de projectes amb hores cedides d’altres assignatures i han començat a aplicar, 

amb les seves variants, la metodologia ABP. Cal justificar que l’escenari 

d’aplicació ideal és el tercer, però aquest implica una reestructuració completa 

del pla d’estudis on l’ABP és la metodologia puntal. 

Les assignatures contemplades dins aquest projecte seran Biologia i 

Geologia, Llengua Catalana i Literatura, i Matemàtiques, de les quals la temàtica 

del projecte englobarà distints blocs curriculars així com diferents criteris 

d’avaluació (Taula 4):  
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Taula 4: recull dels diferents continguts curriculars i criteris d’avalaució presents en el 
curriculum oficial que es treballaran dins aquesta proposta de projecte ABP (adaptat del WEIB). 

Assignatura Continguts Criteris d’avaluació 

Biologia 

(bloc 1: 

metodologia 

científica) 

 - Utilitzar adequadament el vocabulari 

científic en un context precís i adequat 

al seu nivell 

- Cercar, seleccionar i interpretar la 

informació de caràcter científic i 

utilitzar aquesta informació per 

formar-se una opinió pròpia i 

expressar-se amb precisi 

(bloc 6: els 

ecosistemes) 

- Ecosistema: identificació de 

components 

- Ecosistemes aquàtics 

- Factors desencadenants de 

desequilibris als ecosistemes 

- Accions que afavoreixen la 

conservació del medi ambient 

- Tipus d’ecosistemes més 

representatius de les Illes 

Balears 

- Diferenciar els diversos components 

d’un ecosistema 

- Identificar en un ecosistema els 

factors desencadenants de 

desequilibris i establir estratègies per 

restablir-ne l’equilibri 

- Reconèixer i difondre accions que 

afavoreixen la conservació del medi 

ambient 

(bloc 7: projecte 

de recerca) 

 - Elaborar hipòtesis i contrastar-les a 

través de l’experimentació o 

l’observació i l’argumentació 

- Utilitzar fonts d’informació variada, 

discriminar la informació i prendre 

decisions sobre aquesta 

- Valorar i respectar la feina individual 

i en equip i participar-hi 

- Exposar i defensar en públic el 

projecte 

Català 

(bloc 1: 

comunicació oral) 

- Observació, reflexió, 

comprensió i valoració del sentit 

global dels debats, col·loquis i 

converses 

- Coneixement i ús 

progressivament autònom de les 

estratègies necessàries per a la 

- Comprendre, interpretar i valorar 

textos orals propis de l’àmbit personal, 

acadèmic/escolar i social 

- Valorar la importància de la conversa 

en la vida social mitjançant la pràctica 

d’actes de parla: comptant, descrivint, 

opinant, dialogant..., en situacions 
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producció i avaluació de textos 

orals 

- Coneixement, ús i aplicació de 

les estratègies necessàries per 

parlar en públic 

- Participació en debats, 

col·loquis i converses 

espontànies 

comunicatives pròpies de l’activitat 

escolar 

- Reconèixer, interpretar i avaluar 

progressivament la claredat 

expositiva, 

l’adequació, la coherència i la cohesió 

del contingut de les produccions orals 

pròpies i alienes 

- Aprendre a parlar en públic, en 

situacions formals i informals, de 

forma 

individual o en grup 

- Participar i valorar la intervenció en 

debats, col·loquis i converses 

espontànies 

(bloc 2: 

comunicació 

escrita) 

- Lectura, comprensió, 

interpretació i valoració de textos 

escrits d’àmbit personal, 

àmbit acadèmic/escolar i àmbit 

social 

- Actitud progressivament crítica i 

reflexiva davant de la lectura, 

organitza 

raonadament les idees i les 

exposa i respecta les dels altres 

- Ús progressivament autònom 

dels diccionaris, de les 

biblioteques i de les 

tecnologies de la informació i la 

comunicació com a font 

d’obtenció d’informació 

- Coneixement i ús de les 

tècniques i les estratègies per a 

la producció de textos escrits 

- Escriptura de textos narratius, 

descriptius, instructius, 

expositius, argumentatius i 

dialogats 

- Aplicar estratègies de lectura 

comprensiva i crítica de textos 

- Manifestar una actitud crítica davant 

la lectura de qualsevol tipus de textos 

o 

obres literàries a través d’una lectura 

reflexiva 

- Seleccionar els coneixements que 

s’obtenguin de les biblioteques o de 

qualsevol 

altra font d’informació 

- Aplicar progressivament les 

estratègies necessàries per produir 

textos adequats, 

coherents i cohesionats 

-  
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Matemàtiques 

(bloc 1: 

processos, 

mètodes i 

actituds) 

- Reflexió sobre els resultats 

- Utilització de mitjans 

tecnològics en el procés 

d’aprenentatge 

- Expressar verbalment, de forma 

raonada, el procés seguit en la 

resolució d’un problema 

- Utilitzar processos de raonament i 

estratègies de resolució de problemes 

- Descriure i analitzar situacions de 

canvi per trobar patrons, regularitats i 

lleis 

Matemàtiques 

- Elaborar i presentar informes sobre 

el procés, els resultats i les 

conclusions 

obtingudes en els processos 

d’investigació 

-  Emprar les eines tecnològiques 

adequades, de forma autònoma, fent 

càlculs 

numèrics, algebraics o estadístics, 

elaborant representacions gràfiques 

(bloc 4: funcions) - Coordenades cartesianes 

- El concepte de funció 

- Utilització de calculadores 

gràfiques i programes 

d’ordinador per construir i 

interpretar gràfics 

- Conèixer, tractar i interpretar el 

sistema de coordenades cartesianes 

- Tractar les diferents formes de 

presentar una funció 

- Comprendre el concepte de funció 

-  Reconèixer, representar i analitzar 

les funcions lineals, i emprar-les per 

resoldre 

problemes 

 

Per tant, al ser un projecte ABP basat en un pla d’estudis curricular, s’han de 

recollir els continguts i competències emmarcats dins el currículum que es 

desenvoluparan dins el projecte, per tal de justificar que la metodologia ABP és 

compatible amb el compliment del currículum.  
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4.1.2. Productes finals  

Els productes finals d’aquest projecte també seran semi-tancats, és a dir, 

durant el desenvolupament del projecte els alumnes estaran dirigits a produir uns 

productes determinats establerts des d’un principi per al docent. 

El primer producte a realitzar, que aniran desenvolupant durant cada sessió 

amb la informació obtinguda, serà un informe científic. Aquest informe recollirà 

la introducció al cas d’estudi, i a mesura que es treballin els diferents blocs del 

projecte, anar anotant les hipòtesis que han anat sorgint per trobar la resposta, 

així com els arguments que han tret per refutar-les o acceptar-les. Finalment 

hauran de presentar els resultats finals i a les conclusions que han arribat sobre 

el tema. Aquest informe no ha de tenir gaire extensió i s’ha d’elaborar de forma 

individual, de manera que plasmi els coneixements adquirits de cada alumne.  

Amb la redacció d’aquest informe les competències clau que es 

desenvoluparan seran la competència escrita i les diferents modalitats textuals, 

ja que amb els diferents apartats de l’informe treballaran diferents modalitats, per 

exemple la narrativa a la introducció i el plantejament de les hipòtesis, l’expositiva 

amb la presentació de resultats, i l’argumentativa quan hagin de treure 

conclusions.  

El segon producte que sorgirà d’aquest projecte serà fer una exposició 

divulgativa del que s’ha estudiat per donar a conèixer el cas. Estarà subdividit en 

dos subproductes: causes-conseqüències (pòster) i proposta de solució 

(presentació oral), cadascun amb el seu destí final.  

El pòster sobre causes i conseqüències del problema s’elaborarà de forma 

grupal. Cada equip podrà disposar del material necessari per a preparar un 

pòster de divulgació científica (com si es tractàs dels pòsters de publicacions 

científiques) per a que cada grup exposi un resum del que ha extret sobre les 

causes i conseqüències del problema. La finalitat d’aquests pòsters és que 

puguin ser exposats a una paradeta a la fira local més pròxima en el temps, on 

els alumnes estarien compromesos a demostrar les seves habilitats 

comunicatives i divulgatives davant un públic extern (si fos el cas de Felanitx, 
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podria ser la Fira del Pebre Bord de Felanitx, que es fa a finals d’octubre, si el 

projecte es realitza a principi de curs, o la Fira de Maig de Felanitx i la Fira 

Gastronòmica de Portocolom, si el projecte es realitza més a finals de curs). 

Cada pòster serà presentat pels portaveus davant la resta de la classe, per a que 

tengui la prèvia aprovació dels companys i dels tutors abans de ser exposat. Si 

es dóna el cas, com l’IES Felanitx, d’haver-hi 8 línies de 1r d’ESO, hi hauria un 

gruix excessiu de pòsters, pel que es poden addicionar una sessió o dues extra, 

si s’escau, per a que cada classe, mitjançant el debat, faci un pòster comú.  

Aquest subproducte serà el que generi més impacte sobre la societat local, ja 

que transcendirà de les aules per arribar de forma divulgativa a la resta 

d’habitants del municipi, on els mateixos alumnes tendran la gran responsabilitat 

de presentar i donar a conèixer els resultats del seu estudi als seus conciutadans.  

La presentació oral sobre la proposta de solució al problema es tractaria del 

producte més obert dels exigits. Es tractaria d’una breu exposició oral, amb el 

suport de diapositives, sobre la possible o possibles propostes que hagin pensat 

els membres del grup per pal·liar el problema, sorgides en base als 

coneixements que han adquirit al llarg del projecte. Aquesta presentació es faria 

davant els membres de la classe, on després de cada presentació s’obrirà un 

torn de preguntes on es demanarà a la resta de grups que els facin preguntes 

constructives amb la intenció d’obrir debat sobre els avantatges i inconvenients 

de cada proposta.  

4.1.3. Agrupaments 

Fer una bona distribució d’alumnes en equips de treball cooperatius 

heterogenis no és fàcil, especialment si es tracta d’alumnes nouvinguts al centre 

tots ells, que a més a més és molt probable que vénguin de diferents Centres de 

primària. Fins i tot hem de tenir en compte que, al ser un projecte d’iniciació i la 

seva aplicació està prevista per a principi de curs, encara coneguem manco als 

nostres alumnes pel que fa a les seves capacitats i competències. Per tant, 

donades aquestes circumstàncies, els agrupaments es podrien fer de manera 

aleatòria, ajuntant els alumnes en grups de treball de 4 membres (cada grup 

establirà la seva àrea de feina ajuntant els seus pupitres, formant una taula gran). 
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El desenvolupament del projecte requereix la formació de grups de 4 membres 

(en cas del nombre d’alumnes no fos un múltiple de 4, es poden observar grups 

de 3 amb un lleuger ajustament). Per a fomentar que la participació sigui 

equitativa i no igualitària, cada membre del grup s’adjudicarà un rol (o càrrec) 

diferent d’entre els quatre següents: 

▪ Portaveu: serà l’encarregat de fer les comunicacions entre l’equip i el 

docent, exposar les qüestions del grup davant l’aula i representar el grup. 

Aquest càrrec requerirà tenir un bon domini de les habilitats comunicatives 

(intel·ligència lingüística).  

▪ Secretari: serà l’encarregat del correcte emmagatzemament i ordre dels 

documents del grup, a més de realitzar una funció d’anotador, duent un 

registre escrit de totes les qüestions que es tractin dins el grup, ja siguin 

hipòtesis, debats, planificacions, progressos, problemes, etc. Aquest càrrec 

requerirà un bon domini de l’anotació, observació i raonament d’hipòtesis 

(intel·ligència lògica-matemàtica). 

▪ Delegat: serà l’encarregat de que l’equip mantengui un entorn de treball 

net i ordenat, així com també assegurar-se que compten amb tot el material 

necessari per seguir amb la feina, i si no és així, encarregar-se de 

proporcionar-ho. Aquest càrrec requerirà un bon domini de la percepció 

(intel·ligència cinètica-corporal i intel·ligència espacial). És un càrrec senzill 

però que exigeix bastanta responsabilitat, pel que és indicat reservar-ho a 

aquells alumnes amb més dificultats d’aprenentatge per tal que es pugui 

sentir motivat aportant les seves habilitats a l’equip. En cas d’agrupacions 

de 3 membres, aquest càrrec es pot fusionar amb el del coordinador o que 

vagi rotant entre els membres a cada sessió. 

▪ Coordinador: serà l’encarregat de planificar la temporització del projecte a 

realitzar i de repartir les tasques entre els membres del grup, així com de 

responsabilitzar-se que es compleix amb el que s’ha acordat. Aquest càrrec 

requerirà bones capacitats de lideratge, organització, comunicació, 

mediació i relacions humanes (intel·ligència interpersonal).  

El repartiment dels càrrecs es farà abans de començar el plantejament del 

problema. El docent donarà uns minuts per a que els alumnes debatin entre ells 
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com es repartiran els càrrecs, suggerint que exposin quin càrrec o càrrecs se’ls 

ajusten millor en base als requeriments personals que comporta i a les habilitats 

de cadascú. Repartits els càrrecs també es pot demanar que cada equip 

s’assigni un nom de grup. Com a estrena de les funcions, el secretari pot anotar 

el nom del grup i el nom del membre que ocuparà cada càrrec i el portaveu 

comunicarà als seus companys i tutors el nom del grup i la distribució dels 

càrrecs.  

Si el tutor coneix més bé les capacitats dels alumnes, pot fer una agrupació 

no aleatòria de grups, designant cada grup per quins membres estarà format i 

fins i tot pot designar els càrrecs de cada membre. No obstant, és important que 

al llarg del curs, realitzant nous projectes, els grups es vagin remesclant i que els 

alumnes puguin passar pels diferents càrrecs, per tal de treballar amb tots els 

companys de la classe en algun projecte i desenvolupar intel·ligències que no 

dominin gaire, a part d’evitar l’establiment de grups tancats permanents.  

4.1.4. Recursos 

Per al desenvolupament del projecte necessitarem el següent material: 

caretes de bussejar, llistat d’espècies marines, lupes comptafils i pinzells fins, 

guia sobre la composició de l’arena, fitxes de cicles vitals d’espècies, dades 

estadístiques del sector pesquer, material per a l’elaboració dels pòsters, 

informació sobre àrees marines protegides, i un ordinador portàtil per cada grup.  

Per a l’avaluació, necessitarem els següents documents: portafolis individual, 

guia de l’informe (Fig. VI Annex), rúbrica de co-avaluació interna, rúbriques de 

co-avaluació externa per als dos productes finals, rúbriques del professorat per 

a informe i productes finals, full d’avaluació de la proposta per a alumnes i per a 

professors. 
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4.1.5. Seqüenciació 

El projecte està plantejat per treballar durant els primers mesos del curs 

escolar. Els blocs es treballen per ordre cronològic, encara que no hi ha una 

correspondència entre el número de sessions i el de blocs. Normalment el 

contingut d’un bloc ocupa més d’una sessió de 55 minuts, i pot passar que un 

bloc es treballi en manco d’una sessió.  

Per a obtenir sessions per a treballar en el projecte, es proposa la cessió de 

cinc hores setmanals provinents de les assignatures participants (les tres hores 

de l’assignatura de Biologia i Geologia, una hora de Llengua Catalana i una hora 

de Matemàtiques). És recomanable que aquestes hores es puguin fusionar 

(segons la configuració d’horaris del centre hi haurà més o manco flexibilitat) i 

establir 3 dies de projectes a la setmana (de 1 o 2 sessions).  

El ritme de l’alumnat pot ser més ràpid o més lent a l’hora d’anar 

desenvolupant el projecte. La temporització prevista seria la següent:  

▪ Bloc 1: 1 sessió 

▪ Bloc 2: 1 dia de sortida de camp sencer 

▪ Bloc 3: 4 sessions 

▪ Bloc 4: 3 sessions 

▪ Bloc 5: 2 sessions 

▪ Bloc 6: 3 sessions de preparació + 1 sessió de presentació 

▪ Bloc 7: 3 sessions de preparació + 1 sessió de presentació 

Per tant, al ser un projecte de durada tirant a curta, ja que es tracta d’un 

projecte introductori, està previst per durar unes 18 sessions més la sortida de 

camp, el que pot equivaldre a aproximadament entre 1 mes i 1 mes i mig de 

durada. Tenint en compte aquesta previsió, les dates d’entrega dels productes 

finals (informe, pòster i presentació) quedaran fixades des de la sessió inicial. 
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4.2. Desenvolupament del projecte 

Bloc 1: Plantejament del problema 

Durant la primera sessió del projecte, una vegada s’hagin establert els equips 

de treball entre els alumnes, es procedirà a plantejar-los el problema sobre el 

qual treballaran per trobar les causes i les possibles solucions.  

Comença la contextualització i la posada en escena. Acaben de començar el 

curs, i segur que tots els alumnes hauran anat a nedar, molts hauran bussejat 

amb careta i tub (immersió lleugera o snorkeling, que se’n diu) i possiblement 

uns quants s’hagin aturat a observar el paisatge submarí del nostre litoral. Aquí 

ja deixam caure que la problemàtica està en temes d’ecologia marina. 

És un problema fàcil d’identificar i que ens toca de ben aprop. Podem contar 

la història en primera persona per fer-ho encara més personal: “Jo vaig començar 

a agafar una afició pel busseig lleuger quan tenia més o manco la vostra edat 

(tampoc hem de remuntar-nos tant enrere, devia ser l’any 2007 o 2008, que ben 

mirat deu ser l’any que vàreu néixer). Sempre he tengut una forta predilecció per 

bussejar a certes cales del nostre municipi: Cala s’Algar, els Banys de na Cleo o 

es Faralló, i es Caló de’n Manuell. De ben segur que tots vosaltres hi heu nedat 

a totes. En tots aquests anys he pogut observar com poc a poc el paisatge 

submarí d’aquests indrets ha anat canviant, cada any estan més deteriorats (que 

ja hi estaven anys enrere, però cada any hi estan més). I no és una cosa que 

només passi a la costa de Portocolom, aquest problema està afectant a tot el 

Mar Mediterrani Occidental! Segur que nedant ho haureu vist, però no vos hi heu 

fixat”.  

Abans de posar-nos a treballar de fons en el problema els hem d’explicar què 

és el que han d’elaborar i quines dates d’entrega han de complir. En resum, els 

alumnes hauran de realitzar de manera individual un portafolis que hauran d’anar 

omplint al final de cada bloc i un informe (els adjuntarem la rúbrica corresponent) 

que aniran desenvolupant el treball del projecte, sense oblidar de cuidar els 

aspectes lingüístics (és un informe científic, el llenguatge ha de ser formal, precís 

i tècnic). S’estableix una data objectiu per entregar aquestes tasques individuals 
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(que aniran sent supervisades a cada sessió) i introduïm també que al final del 

projecte hauran de preparar per grups un pòster explicant les seves 

investigacions sobre el tema (ja anticipam que tenim previst que l’exposin a la 

fira local més propera per informar a la gent del carrer sobre aquest problema) i 

una presentació tot explicant les seves propostes per posar remei al problema.  

Exposats els objectius, començam a presentar el problema. A la pantalla 

mostrarem un parell d’imatges de paisatges de l’ecosistema litoral marí, de la 

costa rocosa que és on es poden observar les conseqüències del problema (Figs. 

1a i 1b). En aquest parell d’imatges (que podem tenir preparats altres parells 

d’imatges semblants) s’exposaran una imatge de l’ecosistema en el seu estat 

habitual i una de l’ecosistema en el seu estat de degradació. Per ser encara més 

properes, poden ser fotos preses pels mateixos professors (els blancalls són 

fàcils de trobar però també hi ha moltes zones que no es troben tan degradades).  

     A   B  

Figura 1: comparació d’un ecosistema litoral rocós degradat pel fenomen de blancall (a) i un 
ecosistema litoral rocós amb la cobertura algal que presenta en condicions normals (b) (font: 

Boada et al., 2017) 

Les imatges parlen per sí soles. Es pot fer un petit debat grupal, de forma oral 

i informal, a causa de no allargar massa el bloc 1 per fer-ho en una sessió. Hem 

de demanar als alumnes que hi trobin les diferències principals. Els grups poden 

debatre internament sobre les diferències que hi veuen i llavors, en ser 

demanats, que cada portaveu n’anomeni una. Pot ser només en sorgeixi una: 

que a la primera no hi ha macroalgues, però també es pot destacar de la primera 

foto que l’aigua està més tèrbola i que no s’hi veu cap peix ni un. Com que hi 

haurà més de tres grups, basta fer una sola ronda de diferències, ja que 

segurament sortiran aquestes tres ràpidament.  
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Llavors, si demanam quina imatge creuen que correspon al d’un ecosistema 

litoral rocallós degradat, és possible que responguin a l’uníson que la de 

l’esquerra (correspon al que s’anomena un blancall, la roca s’ha quedat nua 

perquè les algues han desaparegut. Sense més dilació podem llançar la pregunta 

que serà la primera pedra del projecte: 

- Per què els boscos d’algues marines estan desapareixent i quines solucions 

podem proposar per revertir el procés? -  

A partir d’aquí començarem el projecte interdisciplinari on els alumnes 

desenvoluparan no només habilitats científiques, ja que el projecte és compartit 

amb les assignatures de català i matemàtiques. Els alumnes s’hauran de ficar a 

la pell de veritables investigadors, però un investigador d’ecologia marina no 

només necessita saber de biologia, també ha de tenir unes bones habilitats 

lingüístiques per llegir, escriure i exposar textos científics, pel que necessiten 

dominar els registres narratiu, expositiu i argumentatius, a més d’utilitzar un 

llenguatge tècnic i precís; a més a més, han de desenvolupar els seus 

coneixements matemàtics per a poder interpretar i produir gràfics.  

Deixam els minuts finals per lliurar el material i recursos necessaris a cada 

grup i els recordam en què consistirà el següent bloc: com a bons investigadors 

científics, per començar la nostra investigació el primer que necessitam fer és 

sortir al camp i documentar-nos.  

Bloc 2: Happening 

Amb tota la preparació que comporta una sortida escolar, s’ha de remarcar 

que, si es vol fer aquest projecte a principi de curs, aquesta sortida ha d’estar 

planificada des del primer moment. La sortida consistirà en anar a la costa, amb 

l’objectiu principal de verificar els blancalls. En la contextualització hipotètica de 

Felanitx, la sortida es faria a Cala s’Algar, a manco d’1 km a peu del nucli de 

Portocolom i fàcil accés, una cala verge molt coneguda entre els locals, on 

sabem que hi ha unes zones de blancall molt aprop de la zona de bany que cada 

any es fan més evidents (si el context és a una altra zona, haurem hagut de 
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verificar en primera persona que a la zona on volem anar podrem veure blancalls 

fàcilment).  

La sortida pot ocupar tota la jornada escolar. Amb un institut com l’IES 

Felanitx, que compta amb més de 140 alumnes matriculats a 1r d’ESO (amb els 

seus corresponents professors acompanyants, 1 per cada 20 alumnes), serà 

impossible fer feina tots alhora. Però, ja que és un projecte interdisciplinari 

coordinat per tres assignatures, hi ha preparades 3 activitats rotatives (Taula 5), 

cadascuna sorgida de cada un dels àmbits: científic, matemàtic i lingüístic (cada 

grup va en bloc, això sí).  

Taula 5: resum del desenvolupament de les 3 activitats rotatives de la sortida de camp. 

L’activitat científica serà un comptatge d’espècies pròpies de l’ecosistema que esteim 

estudiant, el litoral submarí rocallós de poca profunditat. Això implica ficar-nos a l’aigua (per 

això l’avantatge de fer-ho per setembre-octubre, quan l’aigua de la mar encara està a una 

temperatura ideal), amb els professors actuant com a guies de busseig. Prèviament, haurem 

demanat que els alumnes duguin les seves caretes amb els seus tubs (no tots els alumnes en 

tendran, però com que l’activitat és rotativa se les poden anar deixant, si encara així en 

faltassin, se’n podrien llogar a qualsevol centre de busseig local). Abans d’entrar dins l’aigua, 

hem de saber què anam a observar. Per això prepararem un seguit de guies plastificades que 

podrem ficar dins l’aigua amb uns llistats d’espècies (Fig. I Annex) de l’ecosistema (espècies 

vegetals, invertebrades i peixos). Dirigirem als alumnes cap a la zona on el blancall sigui més 

evident i cap a la zona on estigui més ben conservada la cobertura algal (podem subdividir-

nos en dos equips i alternar). Els haurem dit als alumnes unes quantes claus per diferenciar 

espècies paregudes per poder fer el comptatge, que serà de tipus simplificat. Els alumnes 

hauran de valorar si d’una espècie hi havia molts, pocs o cap exemplar, i fer ús de les seves 

habilitats memorístiques per anotar-ho quan surtin de l’aigua. Els delegats de cada grup es 

poden responsabilitzar del material dels seus companys.  

L’activitat lingüística consistirà en haver acordat prèviament una xerrada amb alguns 

pescadors (actius o retirats) de la confraria de pescadors més propera, Portocolom en compta 

amb una, per exemple. Per experiència pròpia sé que els pescadors poden estar parlant molta 

estona sobre la seva feina sense que l’interlocutor perdi l’interès per la conversa, tot el contrari. 

Aquesta activitat tendrà un doble objectiu: que els alumnes facin preguntes amb el registre 

formal que correspon el tracte amb adults desconeguts, i que es puguin informar, gràcies a 

l’experiència dels pescadors, de com ha canviat l’activitat pesquera durant el darrer segle i 

quin impacte tenia la pesca sobre la nostra cultura. És important que els alumnes, en especial 

els secretaris de cada grup, anotin el que considerin adient. 
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L’activitat matemàtica consistirà en fer un estudi sobre la composició de l’arena de l’àrea 

d’observació. Per això proporcionarem lupes (si el centra en disposa, del tipus comptafils són 

molt recomanables per aquesta activitat) i pinzells fins per a poder fer un bon recompte. Els 

coordinadors de cada grup poden encarregar-se de la distribució de tasques, és ideal que 

cada grup pugui comptar amb dues lupes i dos anotadors). Cada grup agafarà dues petites 

mostres d’arena de la platja per a començar el recompte, metres membres del grup van 

anotant els resultats. L’objectiu és distingir les partícules que formen l’arena entre aquelles 

d’origen rocallós i origen animal (pues d’eriçó, copinyes, foraminífers). Els alumnes comptaran 

amb guies semblants a les de l’altra activitat per a poder identificar més correctament els 

elements (Fig. II Annex). Els professors guardaran els minuts finals per a fer un recompte total 

de les dades. Aquestes s’hauran de guardar per al seu ús posterior. 

 

Al final de la sortida, recordam als secretaris i delegats de cada grup que és 

vital que hagin enregistrat bé les dades recollides, ja que aquest fet és clau per 

a dur a terme una bona investigació científica. També recordarem a tots els 

alumnes que anotin els resultats obtinguts als seus informes.  

Bloc 3: De l’estudi de les espècies a l’estudi de l’ecosistema 

Tornats de la sortida de camp per a recollir informació, ara ve la part de la 

recerca. Per al nostre estudi necessitarem conèixer més a fons algunes de les 

espècies que vàrem veure (o no) a la sortida de camp. Per això tenim preparada 

una activitat amb la dinàmica jigsaw, on cada membre del grup assumirà la 

responsabilitat d’una porció del contingut per llavors compartir-la amb el seu 

equip i fer una valoració conjunta.  

Cada membre del grup es responsabilitzarà de fer la recerca sobre una 

espècie en concret. Hi haurà quatre espècies per triar, que poden variar a gust 

del docent, però és important que cadascuna representi una baula de la “cadena” 

tròfica: un productor, un herbívor, un carnívor primari i un carnívor secundari, 

com per exemple serien l’alga bruna Cystoseira spp., l’eriçó Paracentrotus 

lividus, l’espàrid Diplodus annularis i l’anfós Epinephelus marginatus. 

Prèviament a l’inici de la dinàmica jigsaw, es farà una activitat on els membres 

de cada grup realitzaran un esquema del què necessiten investigar de cada 

espècie per anar esbrinant quina baula de la cadena és la responsable directa 
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dels blancalls. Aquest exercici pot seguir la dinàmica del “llapis enmig”, on cada 

grup deixarà un foli i un llapis enmig de la taula i ningú pot escriure res que no 

s’hagi consensuat mitjançant el debat dels membres del grup. A part d’escriure 

el què necessiten saber de les espècies, també han d’anotar el per què 

consideren que necessiten saber-ho.  

Una vegada acordat els aspectes que s’han d’estudiar de les quatre espècies 

proposades, els alumnes començaran a fer la recerca pròpiament dita. Cada un 

dels quatre alumnes farà la recerca sobre una de les quatre espècies diferents. 

Si hi hagués grups de tres membres, es pot elidir el depredador secundari, ja que 

és l’espècie manco abundant i difícil de trobar. Per a la recerca podran comptar 

inicialment amb l’accés a la biblioteca del Centre i altra bibliografia que puguin 

proporcionar els tutors, i si el Centre pot proporcionar ordinadors (o bé portàtils 

o bé d’una aula d’informàtica) també podran fer recerca de recursos web.  

S’hauran d’anar anotant la informació recollida així com referenciar les fonts 

bibliogràfiques d’on l’extreguin, per tal que s’acostumin a aquesta pràctica i es 

vagin fixant amb la fiabilitat de les fonts. Per a fer la recerca necessitaran 

almanco una sessió de classe, clar hem de donar temps suficient no perquè 

solament recullin informació sinó que també puguin contrastar fonts. Els hem de 

motivar a que facin una bona recerca bibliogràfica ja que posteriorment es farà 

la reunió del grup d’experts.  

Per a la formació dels grups d’experts, es formaran quatre nous grups 

temporals, els components dels quals seran els alumnes de diferents grups de 

treball que estudiïn la mateixa espècie. Durant aquest comitè d’experts, els 

diferents alumnes aniran exposant els resultats de la seva recerca un per un. 

Durant la celebració del comitè, hem de recordar als alumnes que s’expressin de 

forma clara i utilitzant el llenguatge tècnic adequat, ja que quan un exposa la 

resta d’experts anota tota aquella informació que és nova per a ells.  

A més a més, a cada comitè li proporcionarem, durant la posada en comú, un 

breu dossier (Fig. III Annex) amb informació clau de l’espècie que estan 

investigant. Aquest recurs addicional pot servir per proporcionar informació útil 

que se’ls pot haver escapat als investigadors durant la recerca, i també és una 
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mesura de suport per a aquells alumnes amb capacitats per a la recerca menys 

assolides puguin disposar de més recursos. Cada doosier contindrà informació 

clau sobre el seu cicle de vida (paràmetres com esperança de vida, època de 

reproducció, estadis larvaris, etc.) i sobre la seva alimentació en cada moment 

del seu estadi vital.  

Els grups d’experts seran una eina molt bona per contribuir a que els alumnes 

s’ajudin entre ells a especialitzar-se en un tema concret. Així, dins un mateix 

camp d’investigació, hi pot haver alumnes que els costi entendre més algunes 

coses que als altres, pel qual el comitè d’experts crearà una dinàmica de treball 

que assegurarà que cada alumne esdevengui un bon coneixedor del tema que li 

hagi tocat. Dins el comitè d’experts es pot fer una dinàmica on es reparteixen 

diferents tasques: un llegeix en veu altre, després un fa un resum oral del que 

s’ha llegit, un altre subratlla el més destacable, després un altre construeix frases 

esquemàtiques i finalment un altre planteja paraules clau. Aquests rols aniran 

rodant a mesura que cada alumne exposi la seva recerca. 

Acabada la reunió del comitè, els alumnes tornaran als seus equips a 

ensenyar als seus companys el què han après (procurant que les seves 

explicacions siguin precises i utilitzant un vocabulari tècnic) i així complementar 

els seus coneixements. El coordinador pot encarregar-se de moderar els torns 

de paraula, ja que els membres poden fer preguntes als experts per aclarir 

dubtes que puguin quedar.  

Finalitzat aquest procés quedarà enllaçar les quatre espècies. El grup ha 

d’extreure hipòtesis (que quedaran reflectides a l’informe) i ha d’intentar construir 

un mapa tròfic de l’ecosistema amb les espècies que tenen i així esbrinar, qui 

depreda a qui en una visió global i no a nivell d’espècie. La construcció de la 

xarxa tròfica requerirà el seu temps, mentre els professors poden anar 

assessorant als alumnes fent-los preguntes per a que reflexionin si la construcció 

del “mapa” va per bon camí. El subproducte d’aquest bloc serà la representació 

de la xarxa tròfica de l’ecosistema que esteim estudiant i entendre com aquesta 

funciona, ja que ens serà una informació necessària per a procedir amb els 

següents blocs.  



41 
 

Bloc 4: El fràgil equilibri de l’ecosistema 

Aquest bloc estarà subdividit en dues dinàmiques, la primera per treballar el 

pensament més hipotètic i la segona, el pensament més deductiu. 

1-2-4 els 4 sospitosos 

A la primera part plantejarem el següent: “Qui és el causant directe de la 

destrucció dels boscos marins? Tenim quatre possibles sospitosos:” En aquest 

exercici els alumnes hauran de fer hipòtesis sobre la causalitat immediata (de 

moment la causa inicial no) de qui està destruint els boscos d’algues. Els 

donarem uns quants sospitosos per a que els alumnes vagin cavil·lant les seves 

hipòtesis: 

▪ L’arribada d’algues invasores, que no deixen créixer les algues d’aquí. 

▪ La contaminació del mar, que fa que les condicions siguin massa dures. 

▪ Els eriçons i altres herbívors, que no deixen regenerar la cobertura algal. 

▪ Els peixos litorals, que mengen més algues per la falta d’aliment. 

Donats els sospitosos, encetam la dinàmica 1-2-4, molt útil per observar el 

nivell d’aprofundiment conceptual dels alumnes. Hem de fer molt d’incís en que 

els alumnes argumentin clarament les seves respostes, ja que és un dels 

principals punts d’aquesta dinàmica (Taula 6): 

Taula 6: resum del desenvolupament de les fases de la dinàmica 1-2-4. 

Fase “1”: cada alumne, individualment, anotarà a un foli qui creu que dels sospitosos n’és 

el culpable.  Tendrà el seu temps per desenvolupar la seva hipòtesi en forma d’arguments ben 

redactats i precisos. Aquesta fase s’ha de desenvolupar en total silenci per evitar que les 

hipòtesis de cada alumne es deixin influenciar per la dels altres. Ha de ser una activitat per 

reforçar la capacitat de raonament de cadascú.  

Fase “2”: donat un temps per a que tots els alumnes hagin desenvolupat les seves hipòtesis 

i arguments, ara ve el torn de girar-se cap al seu company i, per parelles (de la forma més 

silenciosa possible, per evitar influències exteriors) exposin les seves conclusions i debatin. Si 

hi ha acord, igualment exposaran els seus arguments, que poden ser distints (poden haver 

arribat a la mateixa conclusió des de diferents camins, i això enriquirà el seu punt de vista). Si 

no hi ha acord, ve el moment de debatre les seves hipòtesis i arguments, intentar convèncer 

al company i arribar a un acord sobre quina hipòtesi és més versemblant. D’aquesta manera 

reforçaran el discurs argumentatiu.  
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Fase “4”: ara arriba el torn on les dues parelles de cada grup repetiran la dinàmica de la 

fase “2”. Havent passat per la fase anterior els haurà reforçat les seves hipòtesis i amplificat 

els seus arguments, pel que el debat en aquesta fase final estarà encara més fonamentat. 

Igual que a la fase anterior, ara a nivell de grup, hauran d’arribar a acordar una hipòtesi 

conjunta, que quedi defensada amb un arsenal d’arguments que hauran sorgit al llarg de la 

dinàmica. Els diferents càrrecs s’han de fer notar en aquesta fase: el coordinador ha de regular 

els torns de paraula i controlar els tons de veu, el secretari ha de fer anotació de tot el que es 

comenta. 

Fase “final”: es tornarà a repetir una vegada més la dinàmica, però ara a nivell de tota l’aula. 

Els portaveus seran els encarregats de comentar a la classe els punts on ha conclòs el seu 

debat. En el moment que es trasllada el debat a nivell de l’aula, els coordinadors, juntament 

amb els professors, han de procurar un clima de debat ordenat. Durant el debat, els professors 

no poden aportar informació clau, ja que el que interessa és que tota la classe arribi a la 

conclusió correcta de manera totalment consensuada: l’excés d’herbivoria és el que està 

arrasant els boscos d’algues. 

 

El paper dels professors en aquesta dinàmica és simplement el de procurar 

que s’està utilitzant un llenguatge precís i tècnic i que les argumentacions siguin 

clares de manera que tots els alumnes s’expressin correctament per a que els 

companys els puguin entendre. 

Al final de cada fase s’ha de fer una pausa d’uns minuts, ja que el que s’ha 

treballat en aquesta dinàmica ha de quedar ben plasmat a l’informe.  

La segona part d’aquest bloc es basa en la dinàmica “les parts del tot”. 

L’objectiu és corroborar la hipòtesi que s’ha acabat d’extreure utilitzant un model 

ecosistèmic. Per començar a introduir el funcionament de la dinàmica, primer 

demanarem a cada grup que pensi en un objecte o aparell quotidià senzill que 

estigui format per vàries peces. Llavors han de pensar què passaria si a aquest 

objecte li faltàs tal peça, i repetir el procés amb quatre peces. Finalment, els 

portaveus exposaran el que hagin extret de l’activitat davant la resta de grups.  

Fet aquest simulacre de dinàmica, ara ve el moment d’aplicar-ho a la cadena 

tròfica que es va elaborar en el bloc anterior. Encara que ja sapiguem que la 

causa directa és l’augment d’eriçons, no sabem què és el que ha causat aquesta 

“plaga”. Aplicant aquesta dinàmica a la xarxa tròfica, els alumnes, per cada grup, 
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han d’elaborar esquemes de la xarxa on cada vegada eliminaran un element 

distint i hauran d’intentar explicar què passaria. Cada membre del grup es pot 

encarregar de fer un dels quatre models següents i descriure les relacions causa-

efecte, que comentarà davant els seus companys: 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

Figura 2: diferents models esquemàtics resultats d’un desequilibri diferent a la cadena tròfica de 
quatre nivells causats per la desaparició (o disminució) d’un dels diferents nivells i indicant 
l’efecte sobre les poblacions (increment o decreixement) dels altres nivells: productors (a), 

consumidors primaris (b), depredadors primaris (c) i depredadors secundaris (d) (elaboració 
pròpia, imatges de FishBase). 

A l’informe haurien de presentar uns resultats similars als dels models 

exposats a la Figura 2, juntament amb la descripció de les conseqüències que 

es produeixen a cada situació diferent. Finalment, hauran de dir quin dels quatre 

models és el que correspon a l’actualitat i per què: les algues estan 

desapareixent perquè hi ha massa eriçons (herbívors, se les mengen totes) 

perquè els eriçons es troben pocs depredadors.  

Com a prova empírica per comprovar el gran nombre d’eriçons, arriba el 

moment de processar les dades que varen agafar durant el mostreig al camp 

sobre la granulometria de l’arena. Entre les categories de tipus de grans n’hi 

havia una que eren les pues d’eriçó. Es realitzarà una activitat de matemàtica 

estadística. Cada grup anotarà a la pissarra els seus resultats per a posar-los en 

comú amb els dels companys. Les dades de categories de grans es convertiran 

a percentatges, on també es calcularan mitjanes, màximes i mínimes per 

assegurar-se que les dades no variïn gaire entre grups. El percentatge de pues 

d’eriçó a l’arena pot ser molt baix, però ja és un indicatiu de la seva presència, 

com a mínim a curt-mitjà termini. 
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Bloc 5: Els números del sector pesquer 

Els números del sector pesquer amaguen la confirmació o al rebuig de les 

nostres hipòtesis, però hem d’aconseguir desxifrar la informació que contenen i 

a descriure-la. Els alumnes hauran de processar les dades, extreure gràfics on 

puguin visualitzar fàcilment la confirmació a la hipòtesi a la que varen arribar en 

el bloc anterior: hi ha dades empíriques que demostrin que hi ha poc “peix petit” 

a la mar? 

Els alumnes disposaran d’un fragment dels informes que publica la 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, que de moment té publicats 

els informes des de l’any 2014 fins al 2017 (Figs. IVa i IVb Annex). En ells, els 

alumnes hauran de cercar i extreure la informació que necessiten per fer un 

estudi de la pesqueria, i construir-se una base de dades per poder representar 

la informació sobre gràfics de coordenades cartesianes en funció del temps i 

interpretar-ne els resultats.  

Els comentam als alumnes, que per fer un estudi bàsic de l’estat d’una 

pesqueria, necessiten trobar tres factors clau: les captures en tones de les 

espècies de peixos del litoral rocós (englobades dins la categoria “altres peixos” 

a causa de la gran diversitat d’espècies, però que en representen un alt 

percentatge del total de la categoria), el nombre de barques que es dediquen a 

la seva pesca (el que definirem com a esforç pesquer) i el benefici econòmic que 

suposen (Fig. 3a).  

A l’hora de representar gràficament la informació, els diferents càrrecs poden 

assumir diferents tasques. El portaveu i el coordinador poden fer la recerca de 

les dades, el secretari les pot anotar a la base de dades i el delegat, amb l’ajuda 

de la resta de companys, les pot representar gràficament.  

Una vegada obtinguts els gràfics, proporcionam un temps per a la seva 

interpretació. Amb la dinàmica “llapis enmig”, els membres del grup extrauran les 

conclusions. Es posa un foli de paper enmig de la taula i un llapis, que ningú pot 

agafar per escriure fins que la resposta no estigui consensuada. És una dinàmica 

adequada per aquest tipus d’interpretació ja que extreure conclusions de dades 
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de pesqueries no és una tasca fàcil i necessita que totes les ments del grup 

pensin a l’hora. El coordinador s’assegurarà que tots els membres del grup 

expressen la seva opinió i dirigirà un debat en el qual, fins que no s’arribi a un 

consens, el secretari no pot escriure la resposta (en poden escriure més d’una 

però).  

En aquest debat es pot produir confusió, ja que hem donat (expressament) les 

dades incompletes. El que poden arribar a veure els alumnes amb aquests 

números és que les captures baixen, però perquè el benefici baixa i cada vegada 

hi ha manco barques que surten a pescar. Aquí no hi ha cap signe de 

sobreexplotació pesquera aparent, però volem que extreguin aquestes 

conclusions parcials.  

 Acte seguit plantejam la següent premissa: “com pot ser que s’acabi el peix a 

la mar si cada vegada en sortim a pescar manco?”. La clau està en processar 

les dades però de manera diferent: hem de demanar als alumnes que extreguin 

dos índexs matemàtics pel seu compte (prèviament els direm quins): captura per 

unitat d’esforç (quina quantitat de peix agafa cada barca) i preu del peix per quilo 

(Fig. 3b).  

Els propis alumnes s’encarregaran de calcular-ho, anotar els resultats i tornar 

a representar-los en forma de gràfic. Es repetirà la dinàmica del “llapis enmig” 

amb les noves dades, reiniciant el debat. Donarem temps perquè el nostre 

objectiu és que arribin a les conclusions finals a partir d’aquest debat. La solució 

més plausible (a partir d’aquestes dades tan simplificades) és que el preu del 

peix no ha variat, per tant no és que hagi augmentat ni disminuït la demanda, 

però encara així, llavors, cada barca any rere any està pescant manco peix. El 

peix a la mar s’està esgotant! 
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a 

 

b 

 

Figura 3: gràfics sobre l’evolució entre els anys 2014-2017 de les captures de peix de roca, les 
embarcacions que es dediquen a la seva explotació, el preu de venda a llotja i la captura en 

pes per barca i any (CPUE) (adaptat de shorturl.at/xIY28) 

Aquesta conclusió final és difícil d’extreure, és molt possible que no tots els 

grups hi arribin, per això, com que és el darrer bloc d’investigació, encetarem un 

debat conjunt semblant a altres que ja hem realitzat per a que tots els grups 

exposin els resultats de la seva investigació.  

Llavors hauríem contestat parcialment (la part de causalitat) a la pregunta que 

vàrem formular al principi del projecte: els blancalls es formen perquè, a causa 

de la sobrepesca de determinades espècies, els eriçons no troben gaires 

depredadors, pel que proliferen i estan arrasant amb les algues que cobreixen 

les roques del nostre litoral.  

Bloc 6: Elaboració del pòster 

Aquest bloc és el començament de la presentació dels resultats. El primer 

producte que han d’elaborar és un pòster informatiu de caràcter divulgatiu 

presentant les causes i conseqüències del problema, a partir del què han après 

al llarg del projecte. Per a la primera sessió, els grups poden elaborar primer un 

croquis del seu pòster, assenyalant quina informació hi volen destacar i com la 

volen disposar. També hauran elaborar un llistat de material que necessitaran 

per l’elaboració d’aquest pòster (el delegat serà el responsable de comunicar als 

tutors quins materials necessiten que proporcioni l’institut i quins poden 

proporcionar els propis alumnes). Tant el croquis com la llista del material hauran 

de passar per una supervisió per part del tutor per a que els doni el vistiplau i 

puguin començar la realització.  
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En una segona sessió, ja amb tot el material disponible (que pot proporcionar 

l’institut o els mateixos alumnes, depenent de les característiques), els alumnes 

disposaran d’un temps fins a una data d’entrega fixada per a elaborar el cartell, 

seguint les seves pròpies indicacions. Els mateixos membres, especialment els 

coordinadors, s’encarregaran de la distribució de tasques.  

En la sessió de la data d’entrega, els grups exposaran els seus cartells davant 

tota la classe, amb una exposició breu de no més de 5 minuts, per a que puguin 

ser co-avaluats pels seus companys. Aquesta exposició servirà sobretot com a 

preparació de l’activitat divulgativa que realitzaran quan hagin d’exposar el seu 

cartell en una paradeta de la fira local més propera. El tutor remarcarà la 

importància de tenir el discurs (així com els coneixements) ben elaborats, ja que 

aquest s’haurà de presentar davant un públic extern, ja no amb finalitats 

acadèmiques sinó divulgatives, així que la responsabilitat recau sobre els propis 

alumnes.  

Aquesta sessió pot servir també si, havent-hi moltes línies de 1r d’ESO, com 

és el cas de l’IES Felanitx que n’hi ha 8, els diferents grups de cada classe, una 

vegada s’hagin co-avaluat, obrin un debat per a fer un cartell únic de tota la 

classe, que reculli el millor de cada treball grupal. A més a més, amb el nou cartell 

també s’haurà de consensuar un nou discurs.  

Bloc 7: Elaboració de la proposta de solució 

El darrer producte del projecte sorgirà des d’aquest bloc. Una vegada realitzat 

el pòster, que és la resposta més objectiva, als grups se’ls plantejarà que 

proposin mesures per a combatre aquest problema. El producte final serà una 

exposició oral amb presentacions, on cada grup disposarà d’uns 10 minuts per a 

exposar i argumentar la seva proposta. 

Per a obtenir idees i suggeriments de com tirar endavant les seves mesures 

de protecció, els alumnes realitzaran una recerca d’informació sobre reserves 

marines explorant la pàgina web de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació. Els propis alumnes faran una recerca virtual sobre aquest camp de 

la gestió dels recursos marins, on podran trobar la informació que necessiten 
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saber sobre àrees marines protegides, talles mínimes, èpoques de veda, 

senyalització i control de les àrees marines i la seva normativa general. 

A partir d’aquí, cada grup elaborarà la seva proposta. La resposta és totalment 

oberta, ja que queda obert un ampli ventall de mesures possibles, que seran més 

o manco ambicioses. La importància d’aquesta activitat no és la proposta en sí, 

totes poden ser vàlides, sinó que l’argumentació estigui ben elaborada i basada 

en tot el que han après al llarg del projecte.  

En aquest cas, els alumnes necessitaran l’ús d’ordinadors. L’IES Felanitx 

disposa d’ordinadors portàtils per a ús dels alumnes per a que puguin treballar a 

l’aula de manera autònoma, amb la supervisió del tutor. Si no es dóna el cas de 

tenir ordinadors portàtils, el desenvolupament d’aquest producte s’haurà de fer a 

les aules d’informàtica. Igual que en el bloc anterior, als grups se’ls fixarà una 

data d’entrega, que serà el dia de les exposicions. Aquest presentació, amb 

l’exposició davant la resta de companys, aquests també hauran de fer una co-

avaluació del producte final.  

4.3. Avaluació 

4.3.1. Procés 

Per avaluar el procés d’aprenentatge i desenvolupament del projecte, 

comptarem amb tres eines d’avaluació: 

Primer de tot, cada alumne elaborarà una senzilla autoavaluació, que serà el 

seu portafolis (Fig. V Annex). Aquesta constarà d’una fitxa amb diferents caselles 

que hauran d’omplir per cada bloc d’investigació (tots excepte el 2 i el 6). Les 

dues primeres s’hauran d’omplir a l’inici del bloc: “Què sé?” i “Què vull saber?”, 

mentre que la darrera es contestarà al final del bloc (excepte la del bloc 1, que 

es pot reservar per al final del projecte, com a autoavaluació global): “Què he 

après?”. Finalment, en acabar el projecte també haurà de contestar a dues 

preguntes obertes: “En què he millorat?” i “Què necessit seguir millorant?” Amb 

aquesta eina es pretén estructurar la comprensió individual i visualitzar el 

desenvolupament de l’alumne dins el projecte.  
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Llavors existeix l’informe individual, el qual servirà com a hetero-avaluació per 

al professor mitjançant una rúbrica (Fig. VII Annex) però també inclourà certs 

aspectes d’autoavaluació. L’alumne disposarà també d’una còpia de la rúbrica 

per a orientar-se millor durant la tasca d’elaboració de l’informe. L’informe ha de 

contemplar el procés de treball i resultats parcials de cada fase del projecte, així 

com també recollir “actes” de tots els debats interns. El contingut bàsic de 

l’informe serà el presentat a la Taula 7 (a part de portada, índex i bibliografia): 

Taula 7: esquema del contingut de cada bloc que s’ha de recollir a l’informe individual. 

Bloc 1: recull de diferències observades entre ecosistema sà i ecosistema degradat, 

plantejament del problema.  

Bloc 2: recompte d’espècies marines observades en el mostreig, recull d’informació de la 

xerrada amb la confraria de pesca, dades del recompte de la composició de l’arena.  

Bloc 3: “acta” del debat sobre quins aspectes vitals investigar, resultats de la recerca inicial, 

resum de l’espècie estudiada amb el comitè d’experts, “acta” del debat de la construcció del 

mapa tròfic i esquema de la cadena tròfica dissenyada. 

Bloc 4: “acta” del debat detallada (dinàmica 1-2-4) de trobar el culpable dels blancalls entre els 

sospitosos donats, “acta” del debat sobre el desequilibri tròfic, models de desequilibri tròfics i 

les seves descripcions i conclusions, resultats del processament de dades de la composició 

de l’arena, amb anàlisi de les dades i resultats extrets.  

Bloc 5: tots els gràfics extrets des de les dades del sector pesquer i “actes” dels debats per 

extreure’n les conclusions 

Bloc 6: resum dels resultats i conclusions extrets a partir de la investigació, a mode de text 

expositiu i argumentatiu de caràcter divulgatiu. 

Bloc 7: “acta” del debat sobre les mesures d’actuació i resum de la proposta final. 

 

* totes les “actes de debat” tendran la mateixa estructura, havent de contestar a 

les següents preguntes: “Què pensava jo (hipòtesi)?”, “Quins arguments donava 

per defensar la meva hipòtesi?”, “Quina hipòtesi hem presentat a nivell de grup?”, 

“Amb quins arguments l’hem defensada?”, “Els companys m’han fet canviar 

d’opinió? Com?”.  

L’informe està pensat per a que es pugui fer amb ordinador en cas que el Centre 

pugui proporcionar un ordinador per a cada alumne del projecte però també està 

configurat de manera que es pugui elaborar a mà, encara que comporti més 

temps de treball.  
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En acabar tot el projecte, cada membre del grup realitzarà una co-avaluació 

interna cap als seus companys amb el full de verificació del treball en equip (Fig. 

VIII Annex). Aquest consistirà d’una rúbrica senzilla, on es valorarà l’activitat i el 

compromís de la resta de membres del grup.  

4.3.2. Producte 

Els productes finals també seran avaluats en el moment de les presentacions. 

Seran avaluats simultàniament pels professors (hetero-avaluació) mitjançant 

rúbriques (Figs. IX i X Annex) i per la resta de companys (co-avaluació externa), 

on un grup serà responsable d’avaluar el producte d’un altre (un grup només serà 

avaluat per un altre, de manera rotativa, per evitar sobrecarregar als alumnes 

amb un excés de rúbriques) amb unes rúbriques adaptades (Figs. XI i XII Annex). 

El mateix procés s’aplicarà per a la presentació del pòster com a l’exposició de 

la proposta de solució.  

4.3.3. Avaluació de la proposta 

En finalitzar tot el procés, s’avaluarà tot el projecte des del punt de vista del 

seu disseny. Els professors organitzadors es respondran a una sèrie de 

preguntes (Fig. XIII Annex) per tal d’avaluar si el projecte ha complit els objectius 

que es proposaven al principi. A més a més, els alumnes també contestaran les 

mateixes preguntes però adaptades de forma simplificada, a més a més de donar 

la seva opinió personal contestant a les següents preguntes: “Què és el que més 

t’ha agradat? I el que manco?”, “Què canviaries per millorar el projecte?” (Fig XIV 

Annex).  

4.3.4. Nota final 

Com a punt final de la participació dels alumnes dins aquest projecte, un dels 

resultats serà proporcionar una nota numèrica que intenti recollir el procés 

participatiu i cognitiu de l’alumne. Aquest valor, al estar el projecte emmarcat dins 

hores cedides de vàries assignatures, podrà representar un pes percentual de la 

nota final d’aquestes.  
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La nota que en sorgeixi serà un recopilatori de tots els resultats dels diferents 

instruments d’avaluació. Per tant, cada element avaluador tendrà el seu pes 

percentual dins la nota final del projecte. La proposta per a aquest projecte 

concret serà la següent (Taula 8), però hem de tenir molt en compte dos aspectes 

clau: 

▪ El pes de la nota dels productes no hauria d’excedir al pes de la nota del 

procés, ja que dins la metodologia ABP les dues parts resulten igual 

d’importants, si més no on s’ha de fer especial èmfasi és en tot el procés 

de l’alumne, més que en el resultat final. 

▪ No s’ha d’infravalorar la triangulació de l’avaluació entre auto, co i hetero. 

Les qualificacions sorgides de l’alumnat (auto i co) no han de quedar 

infrarepresentades en front de les sorgides pels tutors (hetero).  

La suggerència del repartiment del pes percentual de cada instrument 

avaluador és la següent:  

Taula 8: proposta del repartiment de pesos percentuals sobre la nota final del projecte de cada 
instrument d’avaluació. 

Procés: 50% Productes: 50% 

Informe: 

30% 

Autoavaluació: 

10% 

Co-

avaluació 

interna: 

10% 

Avaluació 

tutor 

pòster: 

15% 

Co-

avaluació 

externa 

pòster: 

10% 

Avaluació 

tutor 

presentació 

Co-

avaluació 

externa 

presentació: 

10% 

 

5. Conclusions 

Encara que l’estat ideal dels projectes ABP és que siguin molt oberts a 

l’alumnat, tant al plantejament, com al desenvolupament com al producte final, 

m’he d’excusar que aquesta proposta de projecte ABP sigui un cas dels que 

s’anomenen “prefabricats” per dos motius. El primer és que com que sorgeix 

d’una proposta docent per al TFM del MFP, el projecte presenta les directrius de 

forma semi-tancada per tal de demostrar les meves capacitats de dissenyar tots 

els aspectes que presenta un projecte ABP. El segon motiu és que aquest 
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projecte està pensat per ser aplicat a 1r d’ESO, per tant seria una de les primeres 

vegades que l’alumnat manté contacte amb la metodologia ABP, si més no la 

primera, per tant ha de ser un projecte que d’entrada dirigeixi a l’alumnat per a 

que vagi coneixent la metodologia i aprengui a desenvolupar-se dins el seu 

funcionament. 

Les limitacions que se’ns poden presentar amb més probabilitat seran la 

manca de col·laboració o de coordinació entre diferents departaments. En un 

Centre on el seu Pla d’Estudis no està configurat per a treballar la metodologia 

ABP, les assignatures segueixen compartimentades i per tant, també els 

currículums. Pot resultar difícil al principi començar a treballar aquesta 

metodologia, ja que suposa haver de combinar horaris i disponibilitat de 

professors per a poder treballar per projectes a totes les aules d’un curs i que a 

més a més la interdisciplinarietat d’aquests projectes pugui anar canviant, de 

manera que a cada projecte no hi participin sempre els mateixos departaments. 

Aquestes limitacions es poden veure reduïdes en el moment que el treball per 

projectes vagi adquirint un pes més important en els plans d’estudi dels Centres 

de Secundària.  

Una altra limitació que ens podem trobar és que als alumnes els costi introduir-

se en el funcionament d’aquesta metodologia, sobretot si els hi és nova o encara 

no hi estan acostumats, i per tant necessitin més ajuda i/o temps del que s’hagi 

estipulat en el plantejament del projecte. 

Finalment, mentre els projectes es treballin com unitats didàctiques 

emmarcades dins el pla d’estudi actual, ens trobarem el compromís d’haver de 

transformar tot el procés avaluador de l’aprenentatge per competències en una 

nota numèrica final amb un caràcter quantitatiu que emmascari el valor qualitatiu 

de l’avaluació de l’ABP. De totes maneres, no ha de resultar un problema si 

l’avaluació té un enfocament competencial. Seria un error avaluar l’aprenentatge 

dels alumnes en un projecte solament amb una prova escrita. 

Presentam la metodologia ABP com un mètode actualitzat a les necessitats 

de l’alumnat, amb una contextualització molt més propera a la seva realitat per 

tal de crear un impacte molt major a la seva motivació i compromís que les 
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classes magistrals “tradicionals”, que a més a més facilita un aprenentatge que 

aprofundeix millor en l’aprenentatge competencial i no en el memorístic. 

Presentant-los projectes amb situacions reals els alumnes desenvolupen molt 

millor les capacitats de resolució de problemes, presa de decisions i treball 

cooperatiu.  

Aquest projecte permet desenvolupar el camp de la producció d’hipòtesis i 

l’argumentació d’aquestes, sense deixar de treballar el contingut curricular. 

L’aprenentatge del contingut no és reproductiu sinó deductiu, cosa que encaixa 

amb la corrent constructivista que estipula que l’aprenentatge ha de sorgir del 

propi estudiant. Està clar que treballant aquesta metodologia no es pot cobrir tot 

el gruix del currículum de les assignatures, però el que sí permet és que tots 

aquells continguts que s’han treballat s’aprenguin d’una manera més profunda i 

significativa, i el més important és que d’aquesta manera relacionen de manera 

directa els coneixements apresos amb l’aplicació pràctica, ja que ho han estat 

treballant alhora.  

Ara bé, en aquesta proposta s’ha de tenir en compte que és necessària tota 

una configuració prèvia de la temporització de les sessions i de la coordinació 

entre tots els professors implicats. Si és cert que la preparació del contingut del 

projecte no requereix un temps significativament major del que comporta la 

preparació de classes magistrals, sí que és cert, especialment en centres amb 

més d’una línia per curs, que la coordinació dels docents requerirà molt d’esforç. 

Mentre treballem amb un pla d’estudis que compartimenti assignatures, haurem 

de configurar els projectes ABP com a una mena d’unitats didàctiques 

interdisciplinàries, amb la dificultat afegida que aquesta interdisciplinarietat ha de 

ser flexible a cada projecte. Requerirà molt de treball configurar els horaris de 

manera que es puguin configurar sessions que no comprenguin una sola 

assignatura sinó dues o més de les participants en el projecte, per tal de poder 

assegurar així que dins l’aula hi pugui haver un (o preferiblement més d’un) 

professor que coordini el projecte. 

Finalment, podem concloure que, tant aquesta proposta de projecte com 

qualsevol projecte amb la metodologia ABP que s’apliqui a l’Educació 
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Secundària, la finalitat que persegueix és que el que s’ensenya als alumnes, o 

més ben dit, els coneixements als quals se’ls guia a que es construeixin pel 

mètode hipotètic-deductiu, estiguin contextualitzats a les seves necessitats més 

properes i que els permeti resoldre els problemes del dia a dia, gràcies a que 

estan aprenent a fer un ús adequat de les eines i procediments necessaris per 

fer-ho.  

 Per tant, la metodologia ABP no només serveix per treballar el contingut 

curricular d’una manera més significativa, de manera que aprenen els continguts 

d’una manera més profunda i transversal i els relacionen amb la seva aplicació 

a la pràctica, sinó que també en el procés de desenvolupament dels projectes, 

aprenen totes aquelles competències que els seran necessàries per a la seva 

vida com a ciutadans crítics i futurs professionals.  
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Annex 

 

Figura I: llistat d’espècies més comuns que podem trobar a la sortida de camp (adaptat de 
Zabala, Garcia-Rubies & Corbera, 2005, i FishBase). 

 



II 
 

 

 

Figura II: exemple de guia per a l’activitat de granulometria (adaptat de Greenberg, 2018). 
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Figura III: exemple de dossier amb informació clau de les espècies a estudiar, en aquest cas 
Paracentrotus lividus (adaptat de Hereu, 2012, Pedreira, 2015, i Reviriego, 2015). 
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Figura IV: exemple de dades que es presenten en els informes de la Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i Pesca (extret de shorturl.at/xIY28) 
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Figura V: document del portafolis per a l’autoavaluació (elaboració pròpia). 
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Figura VI: guia per a l’elaboració de l’informe individual (elaboració pròpia). 
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Figura VII: rúbrica per a l’avaluació dels informes escrits individuals (elaboració pròpia). 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

Figura VIII: full de verificació del treball en equip per a la co-avaluació interna entre membres 
del mateix grup (elaboració pròpia). 

 

Figura IX: rúbrica del professor per a l’avaluació de la presentació del pòster (elaboració 
pròpia).  

 

 

 



IX 
 

 

 

 

Figura X: rúbrica del professor per a l’avaluació de la presentació de proposta de solució al 
problema (elaboració pròpia). 

 

Figura XI: rúbrica dels alumnes per a la co-avaluació externa de les presentacions dels pòsters 
(elaboració pròpia). 
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Figura XII: rúbrica dels alumnes per a la co-avaluació externa de les exposicions de les 
propostes de solució al problema (elaboració pròpia). 

 

Figura XIII: rúbrica per als docents per a la verificació dels elements essencials en el disseny 
del projecte (elaboració pròpia). 
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Figura XIV: rúbrica per als alumnes per a verificar el disseny del projecte (elaboració pròpia). 


