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Resum 
 
El treball per projectes és una metodologia d’aprenentatge significativa centrada 

en les competències dels alumnes, on el professor és un guia que presenta els 

continguts a partir dels interessos i motivacions dels aprenents. El present treball 

pretén estudiar aquesta metodologia aplicada al context d’educació secundària 

per verificar les seves aportacions.   

 

Paraules clau: treball per projectes, competències, innovació, educació 

secundària 

 

 

Abstract 
 

Project-learning it’s a significant learning methodology based on the students 

competences, where the teacher is a guide who introduces the learning content 

from children’s interests and motivations. This investigation pretends to study this 

methodology based on secondary school to verify its contributions.  

 
 
Key words: Project-learning, competences, innovation, secondary school 
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1) Introducció 
 
Vivim en una societat líquida, tal com deia Zygmunt Bauman, on l’evolució és 

continua i constant, però no podem dir el mateix dels models educatius 

emmarcats dins del sistema educatiu espanyol. Fa més de 20 anys que no es 

duen a terme innovacions significatives que permetin adaptar-se, precisament, a 

la nostre societat i al context en general.  

 

Si el que pretenem és formar i educar als alumnes perquè siguin futurs ciutadans 

autònoms, lliures i amb pensament crític hem de canviar les bases del nostre 

ensenyament.  

 

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa dins del nostre sistema 

educatiu que comprèn alumnes d’entre 12 i 16 anys aproximadament, on els 

continguts es desenvolupen de manera molt individualitzada a través de matèries 

i el protagonista de l’aprenentatge és el docent. Aquesta ha estat, i és, la 

metodologia predilecta des de fa molts anys. 

 

Tot i així, estan sorgint nous plans d’innovació pedagògica com per exemple el 

treball per projectes que de mica en mica es van introduint als centres educatius, 

sobretot a l’etapa de primària. 

 

Sobre aquesta metodologia serà sobre la que versarà el present treball, fent una 

aproximació, en aquest cas als instituts de secundària que empren aquest 

sistema de treball, amb l’objectiu de conèixer la seva experiència 

d’implementació del treball per projectes i al mateix temps poder extreure uns 

resultats significatius per comprovar si realment és una metodologia d’èxit.  
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2) Objectius del treball 
 
Com ja s’ha introduït anteriorment, el principal objectiu d’aquest treball és 

conèixer l’experiència de centres de secundària que treballen per projectes 
per poder establir conclusions significatives. Encara que podem extreure un 

seguit d’objectius específics: 

 

• Establir unes pautes de recerca acurades. 

 

• Documentar com ha estat el procés de canvi metodològic dels centres de 

secundària que treballen per projectes. 

 

• Conèixer quines han estat les repercussions d’aquest canvi metodològic 

al centre, alumnat i docents. 

 

• Presentar unes conclusions clares que reflecteixin les aportacions del 

treball per projectes.  

 
3) Mètode de recerca bibliogràfica 

 
La recerca bibliogràfica és la base fonamental de qualsevol investigació de 

qualitat, ja que en definitiva, serà la que aporti el grau de rigor i actualitat.  

 

Per tal d’aconseguir un treball amb propietat és necessari establir unes pautes i 

tècniques clares que permetin dur a terme una recerca bibliogràfica acurada. En 

el cas d’aquest treball el procés de cerca s’ha basat principalment en la xarxa 

d’Internet, cites de textos relacionats amb la temàtica i aportacions d’experts.  

 

En primer lloc s’ha fet un anàlisi del què es volia trobar, en aquest cas, com es 
treballa a nivell metodològic a secundària i explorar el treball per projectes 
a aquesta etapa. A aquesta primera fase es varen establir les paraules clau que 

guiarien el desenvolupament del present treball. En segon lloc, es va plantejar 
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on es podria trobar aquesta informació perquè fos fiable i significativa. Finalment 

es va proposar com es faria, és a dir, la metodologia de recerca. 

 

A continuació, per tal de respondre a aquestes fases, es planteja la recerca en 

forma de taula on es detalla la base de dades consultada, la paraula clau que 

s’ha cercat, el nombre de recursos trobats i finalment aquells que s’han 

seleccionat: 

 

 
Base de dades 

 
Paraula 

clau 

Nº de recursos 
trobats 

Nº de 
recursos 

seleccionats 
 

Dialnet 

Secundària 932 4 

Sistema 

educatiu 

espanyol 

1050 2 

Innovació 

educativa 

576 4 

Bolletí Oficial de l’Estat 

(BOE) 

Sistema 

educatiu 

espanyol 

1 1 

Tesis Doctorals en 

Xarxa (TDX) 

Sistema 

educatiu 

espanyol 

70 1 

Biblioteca Catàleg Plus 

UIB 

Treball per 

projectes 

104 3 

ERIC Innovació 

educativa 

475 2 

Red de Revistas 

Científicas de América 

Latina, Caribe, España 

y Portugal 

(REDALYC.org) 

Treball per 

projectes 

15 2 
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Cal tenir en compte que la recerca de paraules clau s’ha fet atenent a l’idioma 

d’interès i que els recursos trobats han anat en relació a aquest factor. 

 

També s’ha d’afegir que la taula anterior no reflecteix la totalitat dels recursos 

emprats ja que com s’ha introduït s’han emprat altres recursos que no provenen 

d’Internet.  

 

4) Estat de qüestió 
 

a. Organització del sistema educatiu espanyol: secundària 
 

El sistema educatiu espanyol que està actualment reglat per la Llei Orgànica 

8/2013 per la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE) és la modificació de 

l’anterior Llei Orgànica d’Educació (LOE).  

 

Per comprendre què s’entén per Sistema Educatiu Espanyol poden recórrer, 

precisament, a la LOMQE: 

 

“(...) és el conjunt d’administracions educatives, professionals de 

l’educació i altres agents, públics i privats, que exerceixen funcions de regulació, 

finançament o prestació de serveis per a l’exercici del dret a l’educació a 

Espanya, i els titulars d’aquest dret, així com el conjunt de relacions, estructures, 

mesures i accions que s’implementen per prestar-lo” (Llei Orgànica 8/2013, de 9 

de desembre, per la millora de la qualitat educativa, Art. 2 bis, p. 10). 

 

Una vegada que es té clar què és el Sistema Educatiu Espanyol podem presentar 

com l’organitza aquesta llei: 
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Figura 1. Sistema Educatiu Espanyol. Elaboració pròpia 
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Aquest treball, emperò, es centra en l’etapa d’ESO, és a dir la secundària,  que 

comprèn dels 12 als 16 anys aproximadament. És de caire obligatori i  es divideix 

en dos cicles: el primer cicle seria 1r, 2n i 3r, i el segon cicle 4t. Actualment cada 

curs s’organitza per matèries, les troncals i les específiques,  les quals són de 

lliure configuració de cada comunitat autònoma.  

 

 

1r CICLE 1r ESO 2n ESO 3r ESO 
Matèries 
troncals 

- Biologia i 

geologia 

- Geografia i 

història 

- Llengua 

catalana i 

literatura 

- Llengua 

castellana i 

literatura 

- Primera llengua 

estrangera 

- Matemàtiques 

- Educació física 

- Educació visual 

i plàstica 

- Música 

- Tecnologia 

- Religió o cultura 

i valors ètics 

 - Física i química 

- Geografia i 

història 

- Llengua 

catalana i 

literatura 

- Llengua 

castellana i 

literatura 

- Primera llengua 

estrangera 

- Matemàtiques 

- Educació física 

- Educació visual 

i plàstica 

- Música 

- Tecnologia 

- Religió o cultura 

i valors ètics 

- Tutoria 

 

- Biologia i 

geologia 

- Física i química 

- Geografia i 

història 

- Llengua 

catalana i 

literatura 

- Llengua 

castellana i 

literatura 

- Primera llengua 

estrangera 

- Matemàtiques 

acadèmiques-

aplicades 

- Música 

- Tecnologia 

- Religió o cultura 

i valors ètics 

- Tutoria 

Matèries 
específiques 

- Cultura clàssica 

- Emprenedoria 

- Segona llengua estrangera 
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2n CICLE 4t ESO 
Matèries troncals - Ciències socials (geografia i història) 

- Educació física 

- Llengua catalana i literatura 

- Llengua castellana i literatura 

- Llengua estrangera 

- Matemàtiques acadèmiques-aplicades 

- Religió o cultura i valors ètics 

- Tutoria 

Matèries 
específiques 

- Biologia i geologia 

- Física i química 

- Llatí 

- Economia 

- Ciències aplicades a l'activitat professional 

- Emprenedoria 

- Tecnologia 

- Tecnologies de la informació i la comunicació 

(informàtica) 

- Segona llengua estrangera 

- Educació visual i plàstica 

- Filosofia 

- Música 

- Arts escèniques i dansa 

- Cultura científica 

- Cultura clàssica 
 

Figura 2. Adaptació de la taula Educació Secundària Obligatòria (s.d.) 

 

Cada matèria es considera com a superada si s’obté una nota numèrica igual a 

5 o superior sobre la nota total, que és 10. Les avaluacions de cada assignatura 

són individuals i es qualifiquen una vegada per trimestre al llarg del curs 

acadèmic. 
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Per poder promocionar al proper curs és necessari haver superat totes les 

assignatures o un màxim de dues pendents, sempre que no sigui la combinació 

de Llengua Catalana i Literatura junt amb Matemàtiques o Llengua Castellana i 

Literatura amb Matemàtiques. Tan sols es pot repetir una vegada per curs i dins 

de l’etapa de secundària dues vegades.  

 

Una vegada finalitzada l’ESO es pot obtenir el graduat en secundària que 

permetrà als alumnes accedir al batxillerat o bé a una Formació Professional.  

 

b. Autonomia pedagògica i curricular 
 

Com hem vist, cada Comunitat Autònoma té una certa llibertat pel que fa a 

matèria d’educació. Aquesta permet que cada centre educatiu prengui les seves 

pròpies decisions pel que fa a continguts i metodologia, sempre dins del marc 

legal corresponent.  

 

“Se erige así el principio de autonomía pedagógica y curricular como la 

forma en que el centro escolar actúa para desarrollar su enfoque educativo 

básico y la forma en que desea establecer procesos formativos y de promoción 

del aprendizaje y la maduración de sus alumnos. Genera la potencialidad 

creadora de los miembros del centro en el ámbito pedagógico y didáctico y 

determina el afloramiento de acciones de investigación e innovación, que 

servirán para fundamentar su propia trayectoria institucional”. (Soteras, 2017, p. 

33) 

 

Traduït, podríem dir que hi ha una autonomia curricular que fa possible que el 

contingut s’adapti als alumnes i al seu context més pròxim; entenent que 

l’objectiu és el fet de garantir una educació de qualitat per a tothom. I és 

precisament a aquest punt on hem de començar a contextualitzar el treball per 

projectes, ja que és una metodologia, que com veurem més endavant, s’adapta 

a aquest objectiu principal. 
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Els documents bàsics on s’estipulen aquestes mesures són el Projecte Educatiu 

i el Projecte Curricular (Soteras, 2017).  

 

c. Innovació educativa 
 

Quan parlem d’innovació, sigui quin sigui el seu camp d’aplicació, hem 

d’entendre que és un procés canviant, que avarca diferents visions i que 

necessita implicació, noves idees i solucions creatives (Camacho, 2018). 

 

Dins del món educatiu, on cada vegada és més urgent un procés d’innovació que 

respongui als reptes del nostre context, requereix un esforç i un impuls que 

necessàriament ha de ser reconegut; començant per la figura del professorat i la 

seva formació: 

 

“Per tal d’impulsar processos innovadors significants cal que la figura del 

professor i la seva eficàcia sigui reconeguda. En aquest sentit, és important 

proporcionar eines per a la capacitació professional del professorat per tal que 

aquest pugui donar resposta a les necessitats d’aprenentatge del seu alumnat 

divers, en entorns canviants” (Camacho, 2018, p. 22). 

 

Un altre aspecte clau dins del procés d’innovació educativa és el treball en xarxa, 

i les pràctiques col·laboratives on els diferents agents implicats comparteixen i 

creen un equip de feina amb objectiu comú, afavorint la implementació de noves 

idees i solucions, tal i com proposa la innovació. 

 

Tornant a la realitat del nostre sistema, cal contextualitzar la innovació educativa 

ja que: 

“(...) no es pot deixar en mans de grups d’escoles orientades cap al futur, 

sinó que han de ser els sistemes i sectors educatius com a tals qui liderin des de 

la seva capacitat estructural processos d’innovació, tot explorant primer i 

escalant després de manera contínua noves idees, noves pràctiques i noves 

formes de treballar” (Camacho, 2018, p. 23) 
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I és que precisament no tota innovació és sinònim de millora o de qualitat. És 

necessari fer una contextualització, tenir en compte que és un procés llarg i que 

necessita d’un compromís. Es parteix d’una necessitat, la qual s’ha d’avaluar 

molt bé. Per tant, si el nostre objectiu és la qualitat resulta imperatiu fer 

avaluacions i implementacions contínues que responguin significativament als 

reptes de la nostra societat. I és que tal i com proposa Crosscombe (2018, p. 51) 

fent referència al progrés i la innovació “things can only get better”. 

 

d. Treball per projectes 
 

Quan es parla de treball per projectes sorgeixen un seguit d’opinions, teories i 

maneres de fer contradictòries entre sí, però que la majoria de les vegades 

acaben sent complementàries i fins i tot enriquidores entre elles mateixes. D’altre 

banda, també ens podem trobar amb maneres de treballar per projectes que han 

anat evolucionant sense aturar-se a pensar si el què realment estan fent té un 

objectiu i una resposta de qualitat o significativa; fins i tot ens podríem arribar a 

plantejar si són projectes o no. 

 

Per tant, és vital establir els denominadors comuns del treball per projectes i 

contextualitzar el sorgiment d’aquesta metodologia.  

 

Actualment s’associen els centres que treballen per projectes a innovació, tot i 

que aquesta metodologia va ser introduïda als Estat Units d’Amèrica cap al segle 

XIX baix el nom d’educació progressista, la qual era entesa com una educació 

lligada al context de la mateixa persona, on l’aprenentatge es basava en la 

resolució de problemes (Castañeda, 2012). 

 

L’autor que clarifica els fonaments d’aquesta metodologia de treball, segons 

Martin (2011, p.58) fou John Dewey (1859 - 1952) “qui reivindica l’experiència 

com a motor d’aprenentatge i afirma que el pensament té el seu origen en una 

situació problemàtica que cal resoldre mitjançant un esforç de recerca”.  
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Un altre referent va ser Olvide Decroly (1871 - 1932) qui parla d’aprenentatge 

interdisciplinari amb mètodes globalitzats: 

 

“L'autor parteix del fet que els nens tenen una percepció global de la 

realitat que els envolta, i que l’escola l’ha de considerar a l’hora de dissenyar el 

currículum. La seva proposta de centres d’interès, en tant que eixos al voltant 

dels quals s’organitzen les activitats Escolars, pretén garantir aprenentatges 

significatius i implementar un currículum obert, alternatiu al currículum 

fragmentat en disciplines, propi de la institució escolar” (Martín, 2011, p.59).  

 

Célestin Freinet (1896 – 1966)  també parlà sobre elements clau del treball per 

projectes, defensant que els alumnes aprenen perquè tenen la capacitat d’actuar 

dins els contextos en que es desenvolupen, emprant el mètode científic per 

resoldre problemes que els interessen.  

 

Per tant, tot i que als darrers anys hi ha hagut molts experts que han parlat i 

teoritzat sobre el treball per projectes, com ara Joaquin Franc (1944 – 1987) o 

Neus Santmartí (1943), no és pas una novetat ni una innovació. 

 

El treball per projectes planteja unes bases sòlides que fonamenten la seva 

pràctica (López de Sosoaga, Ugalde, Rodríguez & Rico, 2015): 

 

1) Ha de ser una metodologia consensuada per tot el centre escolar, 

garantint una coherència a l’hora de fer feina. Per tant a de ser una decisió 

unànime.  

 

2) Aquesta metodologia parteix dels principis democràtics. Els papers 

tradicionals on el professor tenia el poder i l’alumne tenia un rol passiu 

s’esvaeix, donant com a resultat un aprenentatge per a tots. 

 

3) És l’alumnat qui tria el tema del projecte que li interessa. Adaptant 

d’aquesta manera els interessos al context real.  
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4) Aquesta metodologia ha d’estar contemplada dins el currículum, amb una 

programació, continguts, competències i criteris d’avaluació.  

 

5) Cada grup-aula desenvolupa el seu projecte atenent a les seves 

característiques. 

 

6) La planificació és flexible, oberta i va evolucionant segons els interessos 

o necessitats.  

 

7) Hi ha quatre fases orientatives que marquen el procés del treball per 

projectes: 

a. Tria del tema 

b. Detecció d’idees prèvies 

c. Cerca i tractament de la informació 

d. Desenvolupament de les activitats d’ensenyament-aprenentatge 

enfocades a l’objectiu final 

 

8) Les activitats poden esser de cinc tipus: 

a. Cerca d’informació 

b. Tractament de la informació o experimentació d’aquesta 

c. Representació o comunicació 

d. Avaluació  

 

9) El treball es realitza de manera cooperativa, ja que forma part del producte 

final del projecte. 

 

10)  L’avaluació ha de ser continua, un procés que ha de crear consciència 

de les passes que es van desenvolupant. Una vegada es representa o es 

comunica el producte final del treball a les famílies, es crea una xarxa més 

enllà de l’entorn educatiu arribant a l’entorn sociocultural.   
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Aquests punts també els plantegen Hernández i Ventura (1998) a través dels 

elements que configuren el treball per projectes:  

 

ELEMENT TREBALL PER PROJECTES 
Model d’aprenentatge Significatiu i competencial, entenent l’aprenentatge 

com un moment de canvi i transformació 

Temes que es 

treballen 

Qualsevol tema, partint de la curiositat i interès de 

l’alumnat 

Decisió dels temes a 

tractar 

Per argumentació, es discuteix i es tria un tema entre 

professor i alumnat 

Funció del professorat Estudiant, guia, intèrpret, motivador, mediador 

Sentit de la 

globalització 

Relacional, s’intenta crear una xarxa de coneixement 

connectada a la globalització  

Model curricular Temes d’interès o inquietuds dels alumnes que creen 

una motivació intrínseca en el procés d’aprenentatge 

i donen lloc a més preguntes i aprenentatge 

Rol de l’alumnat Protagonista del seu aprenentatge i copartícep 

Tractament de la 

informació 

Recerca i creació de la informació juntament amb el 

mestre o professor i altres col·laboradors 

Tècniques de treball Es treballa de manera col·laborativa, transversal i 

integral, sense diferenciar disciplines, atenent la 

curiositat dels alumnes (vivències, experiències 

relacionades amb el context, grups de discussió, 

conferències...) 

Procediments Relació entre fonts de manera interdisciplinària  

Avaluació  Centrada en les relacions i els procediments 
 

Figuera 3. Elements del treball per projectes. Adaptació de Hernández & Ventura (1998) 

 

Com hem vist aquesta metodologia necessita una gran inversió en temps i 

dedicació en comparació a altres metodologies més tradicionals degut al seu 

dinamisme i flexibilitat. Precisament aquesta flexibilitat sigui una de les raons per 
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les quals el treball per projectes es realitza majoritàriament a l’etapa de primària, 

tot i que cada vegada més es poden observar centres de secundària que hi 

treballen. 

 
5) Metodologia de la investigació 

 
 

a. Objectius de la recerca 
 
L’objectiu principal d’aquesta investigació era aproximar-se a centres de 

secundària que treballen per projectes i conèixer la seva realitat pel que fa a 

aquesta metodologia. 

 

D’altre banda, si desglossem els objectius específics ens trobem amb els 

següents:  

 

• Conèixer quins antecedents metodològics empraven als centres de 

secundària abans d’introduir el treball per projectes així com les 

motivacions de canvi.  

 

• Establir quines són les bases necessàries per introduir el treball per 

projectes als IES. 

 

• Conèixer quines són les principals barreres a què han de fer front els 

centres de secundària a l’hora d’introduir el treball per projectes.  

 

• Determinar quines són les repercussions del treball per projectes tant al 

centre, alumnat com als docents del mateix.  

 

• Demostrar que realment és possible el treball per projectes a l’etapa de 

secundària i que resulta una metodologia d’èxit. 
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Atenent als objectius establerts prèviament es varen dissenyar un total d’onze 

preguntes. Més endavant es detallarà quin tipus d’investigació s’ha realitzat i es 

profunditzarà en la recollida de dades. 

 

b. Participants  
 

Els centres de secundària que han participat a aquesta investigació han estat 

els següents: 

 

• IES Alcúdia 

 

• IES Josep Sureda i Blanes 

 

• IES Marratxí 

 

• IES Guillem Cifre de Colonya 

 

• IES Juníper Serra 

• IES Santa Maria 

 

• IES Binissalem 

 

• IES Emili Darder 

 

• IES Pau Casesnoves 
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En total han estat 9 els centres que han participat, tots ells de caràcter públic.  

 

Cada entrevista s’ha realitzat a un docent membre del centre de secundària que 

ha viscut el procés de transició del canvi metodològic i instauració del treball per 

projectes i que actualment forma part de la coordinació del mateix. En algun dels 

casos aquesta persona també forma part de l’equip directiu, encara que no ha 

estat condició sine qua non a l’hora de realitzar les entrevistes. 

 

Centre entrevistat Persona entrevistada 
IES Alcúdia Professora de Geografia i Història i tutora  

IES Juníper Serra Professora de Llengua Catalana i Literatura, tutora i 

cap de departament didàctic 

IES Josep Sureda i Blanes Professora de Tecnologia i tutora  

IES Santa Maria Directora 

IES Marratxí Professora de Llengua Catalana i Literatura i cap de 

departament 

IES Emili Darder Professora de Llengua Anglesa 

IES Binissalem Director 

IES Guillem Cifre de Colonya Professora de Biologia 

IES Pau Casesnoves Professora de Biologia i tutora 

 

c. Tipus d’investigació 

 

La present investigació com ja hem vist pretén apropar-se al món exterior; intenta 

entendre, descriure i aportar conclusions a fenòmens socials (Kvale, 2011), en 

aquest cas l’educatiu, centrat a l’etapa de secundària. I són precisament aquests 

factors sobre els que es basa la investigació qualitativa, per tant, ens trobem 

davant una investigació d’aquest tipus.  

 

“La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 

variedad de materiales -entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos- que describen la rutina y 
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las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. (…) 

la investigación cualitativa como aquella que produce datos descriptivos e 

informaciones construidas por los propios sujetos, es decir, la conducta 

observable, así como las propias palabras de las personas (…) la investigación 

cualitativa considera tanto los datos como las informaciones, lo que se observa 

y lo que se piensa y dice sobre la realidad” (Ballester, Nadal & Amer, 2014, p. 

120). 

 
Per contextualitzar una mica més què és la investigació qualitativa i contrastar-

la amb la quantitativa podríem establir les següents diferències:  

 

Investigació quantitativa Investigació qualitativa 
Tracta temes amb l’objectiu de poder 

generalitzar 

 

Tracta amb una mostra més petita i la 

pren com a un cas particular 

Es basa amb l’experiment 

 

Es basa amb l’observació i el context 

És de caire objectiu 

 

És de caire subjectiu  

 

Figura 4. Diferències entre la investigació quantitativa i qualitativa. Elaboració pròpia 

 

L’investigador, per tant, pren una gran responsabilitat ja que és qui recollirà tota 

la informació necessària per poder establir conclusions vàlides que permetin dur 

a terme posteriors intervencions al context estudiat.  

 

Per tal d’acotar la recollida d’informació als objectius establerts, i a la vegada, a 

la investigació qualitativa, s’ha triangulat la recollida d’informació basant-se amb: 

un disseny i realització d’una entrevista a un membre docent del centre de 

secundària, la observació del centre i la revisió de les planes web de cada centre 

entrevistat en relació al treball per projectes. 
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Figura 5. Triangulació de la recollida de dades. Elaboració pròpia 

 

Cal afegir, però, que les entrevistes s’han realitzat als centres de secundària 

durant l’horari lectiu amb l’objectiu d’aproximar-se al màxim a la realitat d’aquest, 

ja que com hem vist, la investigació qualitativa necessita d’una interpretació i en 

aquest cas l’observació com a suport tècnic i eina de recollida de dades (en 

concret als IES i el seu funcionament) afegeix valor a les entrevistes.  

 

Fent referència a les planes web de cada centre, podríem dir que la rellevància 

d’aquestes ha variat molt d’un institut a un altre. 

 
d. Recollida de dades: tècnica i instruments 

 
 
Tot estudi requereix un seguit de fases prèvies a la seva execució: disseny dels 

instruments i tècniques de recollida de dades, fase de validació i  elecció de la 

mostra. Aquestes varen ser les passes que es varen seguir a la present 

investigació.  

 

A la fase de disseny dels instruments i tècniques de recollida d’informació es va 

valorar molt la comprensió del context i el dinamisme a què s’exposava la 

investigació, ja que es tractava de l’estudi d’una metodologia educativa dins 

centres educatius de secundària. A aquest punt va quedar molt clar que es duria 

Disseny i 
realització 

d'una 
entrevista

Observació 
Revisió de 
les planes 
web del 
centre
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a terme una investigació qualitativa i que es faria ús de l’entrevista com a eina 

principal per a la recollida de la informació.  

 

L’entrevista hauria de tenir molt present el context, el tema en qüestió, i la 

interacció entre entrevistat i entrevistador. Cada qüestió de l’entrevista fa ser 

explícitament dissenyada per respondre als objectius de la investigació, que 

anteriorment ja han estat mencionats. En definitiva, però, el disseny de les 

qüestions que fonamenten l’entrevista responen a la necessitat de conèixer 

l’experiència de cada centre amb la introducció del treball per projectes i el fet de 

poder extrapolar les conclusions per valorar l’impacte del treball per projectes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6. Elements d’una entrevista. Adaptació de Ballester, Nadal & Amer (2014) 

 

En base a aquests propòsits es va dissenyar l’entrevista que consta d’11 

preguntes (Annex 1) semiestructurades en profunditat que parteixen d’un guió 

preestablert però accepten una certa flexibilitat a l’hora de respondre (Ballester, 

Nadal & Amer, 2014).  

 

La segona fase va ser la validació d’aquestes preguntes que conformaven 

l’entrevista. En primer lloc, es varen plantejar quins objectius perseguia 

l’entrevista, quins serien els destinataris d’aquesta i, finalment, l’adequació al 

Context 

Entrevistat

Tema en 
qüestió Entrevistador
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context on es realitzarien. Una vegada es tenien resolts els aspectes anteriors 

es va dur a terme una darrera validació amb l’ajuda del Dr. Joan Jordi Muntaner, 

qui va donar el vistiplau. 

 

L’elecció de la mostra va consistir en fer una recerca d’aquells centres de 

secundària de les Illes Balears que treballaven per projectes i que formaven part 

d’una micro-xarxa PIP (Projectes d’Innovació Pedagògica), d’entre aquests es 

va detallar quins centres tindrien major disponibilitat per participar a la 

investigació. Cal aclarir, però, que no tots els centres amb qui s’ha posat en 

contacte varen participar d’aquest treball de recerca; els motius són variats, però 

podem destacar els següents: impossibilitat d’establir una via de comunicació 

amb els centres de secundària i poca disponibilitat per dur a terme les 

entrevistes. 

 

Arribats a aquest punt es va dur a terme l’execució de la recollita d’informació 

fent ús de les entrevistes, la observació i la revisió de les planes web dels 

centres.  

 

Com a passes prèvies a la realització de les entrevistes es va enviar un correu 

electrònic a la persona corresponent per establir un primer contacte, fer una 

presentació i explicar breument el propòsit de l’entrevista. Amb aquest correu 

electrònic també es pretenia motivar la col·laboració i concertar una cita en 

persona al centre de secundària per poder realitzar l’entrevista. 

 

Una vegada concertades les entrevistes, totes elles es dugueren a terme dins 

del centre i durant l’horari lectiu del mateix. La durada de les entrevistes va variar 

segons la persona entrevistada però la mitjana es podria dir que va ser d’uns 20 

minuts aproximadament cadascuna. Les entrevistes es varen enregistrar amb 

una gravadora, no sense abans haver obtingut el permís de l’entrevistat. Llavors 

aquestes gravacions s’han transcrit detalladament ja que la informació era en 

tots els casos molt rellevant. Les transcripcions s’han dut a terme de manera 

manual, sense emprar cap programa informàtic (Ballester, Nadal & Amer, 2014).  
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Al llarg del procés de recollida d’informació cal destacar molt positivament 

l’observació que s’ha fet dels centres i el context general de l’entrevista, mentre 

que com a barreres és important remarcar la falta de temps i flexibilitat, sobretot 

dins de l’horari lectiu, de realitzar les preguntes.  

 

e. Criteris per categoritzar les dades 
 
Per tal de poder categoritzar les dades recollides és necessari codificar la 

informació. Codificar és, tal i com diuen Rubin i Rubin (1995, p. 4, citat a 

Fernández, 2006): “el procés mitjançant el qual s’agrupa la informació obtinguda 

en categories que concentren les idees, els conceptes o els temes similars 

descoberts per l’investigador, o les passes o fases dins d’un procés”. En definitiva 

el que pretén la codificació és simplificar i reduir les dades per tal de que sigui 

més senzill interpretar-les.  

 

Una vegada que es té codificada la informació, és a dir, etiquetada i organitzada, 

arriba el moment d’integrar-la, que consisteix en relacionar les categories 

obtingudes (Fernández, 2006). 

 

Ambdues passes es realitzaran a partir de les transcripcions de les entrevistes 

realitzades. La codificació, en aquest cas s’ha fet de forma manual, analitzat les 

transcripcions i elaborant un índex de tòpics o elements en comú, que 

posteriorment han donat lloc a la següent categorització: 

 

1. Antecedents metodològics al treball per projectes al centre. 

 

2. Motivacions que van dur a terme el canvi metodològic. 

 

3. Temporització dels cursos que duen treballant per projectes.  

 

4. Unanimitat del claustre a l’hora de realitzar el canvi metodològic. 
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5. Principals barreres a l’hora d’introduir el treball per projectes. 

 

6. Propostes per solucionar aquestes barreres. 

 

7. Bases necessàries per introduir el treball per projectes.  

 

8. Aportacions del treball per projectes a: centre, alumnat i docents. 

 

9. Valoracions del treball per projectes. 

 

Existeixen diversos tipus de codis tal i com explica L. Fernández (2006): podem 

diferenciar els descriptius que no necessiten molta interpretació, com ara el cas 

de la temporització dels cursos que duen treballant per projectes; els 

interpretatius que necessiten un major coneixement de les dades, com seria el 

cas de les motivacions de canvi metodològic; i les inferencials que necessiten 

una major interpretació i una recodificació de fragments de l’entrevista, com per 

exemple la valoració final que en fan els docents del treball per projectes.  

 

Per tant, aquets trets diferenciadors dels codis es veuran reflectits a la 

presentació dels resultats. 

 

6) Resultat de la recollida de dades  
 
A continuació, tot seguint les categories de dades que s’han fet, es presentaran 

els resultats obtinguts de la recollida de dades, tenint en compte tant les 

entrevistes, com la observació i la revisió de les planes web dels centres. 

 

a. Antecedents metodològics al treball per projectes que tenien 
instaurat al centre. 
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Tots els centres entrevistats coincideixen en que la metodologia de treball 

depenia de cada professor de matèria, no hi havia coordinació entre docents ni 

departaments. Estan d’acord en que no hi havia un sistema de treball pautat ni 

un projecte de centre ben desenvolupat. Tot i així, encara que no es compartia 

metodologia, tots els centres llevat de dos, descriuen la metodologia com a 

tradicional i transmissora de coneixements, alguns anomenen la metodologia 

que empraven com la “normal”. Per tant, si haguéssim de transcriure els resultats 

podríem obtenir els següents:  

 

  
 

Tot i així, si que es reconeix que de forma molt puntual s’anaven desenvolupant 

activitats més competencials que ja s’apropaven al treball per projectes, sempre 

des de la iniciativa individual de cada professor dins de la seva matèria.  

 

Gràcies a la observació del centre i els diferents espais es deixava entreveure 

els resultats d’algunes metodologies més tradicionals: la divisió dels espais en 

aules per cada grup, els departaments separats entre sí dificultant la 

col·laboració o els petits espais improvisats per poder exposar i el resultat final 

dels projectes. Però a altres espais com alguns departaments o sales de 
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professorat es veien exposades algunes tasques relacionades amb el treball per 

projectes. 

Les planes web dels centres en aquest cas oferien poca informació relativa als 

antecedents metodològics ja que la informació publicada estava relacionada amb 

l’actual curs escolar.  

 

b. Motivacions que van dur a terme el canvi metodològic. 
 

Dins d’aquesta categoria trobem diferents raons que impulsen el canvi de 

metodologia: 

 

 
 

Podem observar que la principal motivació de canvi és la necessitat de dur a 

terme un canvi en l’aprenentatge perquè resulti més inclusiu, significatiu i 

competencial. 

 

33%

25%

25%

17%

MOTIVACIONS DE CANVI 

Dur a terme un aprenentatge més inclusiu, significatiu i competencial
Conflictivitat dins de l'aula i centre
Formacions relacionades amb el treball per projectes
Resultats acadèmics molt baixos
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“Es tractava sobretot de diversificar metodologies i establir així la possibilitat de 

tenir un marge de millora i apostar per un ensenyament més inclusiu”. IES 

Binissalem 

 

“Ens interessava treballar més competencialment dins del centre i amb els 

alumnes”. IES Emili Darder 

 

“... veus la necessitat de que has de fer algun canvi més significatiu i 

competencial per incloure diferents tipus de matèries”. IES Pau Casesnoves 

 

En segona posició trobem una preocupació pels resultats acadèmics, que eren 

molt baixos i  el fet de voler millorar la convivència al centre, ja que existien molts 

problemes de conflictivitat a alguns centres.  

 

“La principal motivació varen ser els resultats i la dinàmica de les aules, ja que 

hi havia molta conflictivitat”. IES Juníper Serra 

 

“Les principals motivacions varen ser que hi havia moltes dificultats al centre (...) 

molts de problemes de convivència, que el centre era molt gran, i que a més 

obteníem resultats acadèmics horrorosos, amb percentatges d’aprovats molt 

molt baixos”. IES Alcúdia 

 

Finalment, el fet d’haver rebut formació relativa al treball per projectes o a 

innovació educativa també està relacionat amb la motivació de canvi metodològic 

al centre.  

 

“ (...) vàrem començar a assistir a xerrades per part d’altres centres que també 

estan fent canvis”. IES Santa Maria 

 

“(...)  llavors varen sortir formacions del CEP (...)”. IES Alcúdia 
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“Fa 4 anys vàrem fer una formació de centre que anava lligada a projectes, 

aleshores jo crec que això va ser es punt de començament d’aquest canvi, a 

partir de la formació varen sorgir una sèrie de necessitats (...)”. IES Marratxí 

 

Pel que fa a les planes web dels centres, alguns d’ells parlen sobre les 

motivacions que van impulsar el canvi metodològic apostant pel treball per 

projectes. Aquestes, en alguns casos, queden detallades als Documents de 

Centre com ara el Projecte Educatiu de Centre (PEC) la resta de centres no en 

fan cap menció.  

 

c. Temporització dels cursos que duen treballant per projectes  
 

Tots els centres fa entre 3 i 4 cursos que treballen amb aquesta metodologia. 

Aquestes dades s’han pogut extreure tant a través de les entrevistes, com 

l’observació i la revisió de les planes web, les quals tenen a l’abast informació 

relativa a projectes amb una antiguitat d’entre 3 i 4 cursos. 
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d. Unanimitat del claustre a l’hora de realitzar el canvi 
metodològic 

 

Fent referència a la unanimitat del claustre a l’hora de realitzar el canvi 

metodològic i instaurar el treball per projectes, podem dir que les conclusions 

s’han extret principalment de les entrevistes, ja que ha estat impossible fer una 

observació el suficientment acurada per poder respondre a aquesta qüestió. Si 

que cal destacar la participació, a una minoria de centres, al llarg de l’entrevista 

ja que tot i que aquesta anava adreçada a un professor en concret, hi va haver 

altres docents que es varen oferir a fer una visita guiada pel centre i donar 

informació relativa al treball per projectes.  

 

 
 

Com podem veure tan sols un 33% dels centres varen trobar-se amb una 

unanimitat a l’hora d’aprovar el treball per projectes al seu centre, emperò 

aquesta situació no és del tot real ja que podem veure discursos com aquests: 

 

33%

67%

% UNANIMITAT O DESACORD DELS CENTRES 
A L'HORA DE REALITZAR EL CANVI 

METODOLÒGIC
Unanimitat en la desició de canvi Desacord en la desició de canvi
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“... no tots els que votaren a favor estan implicats en el treball per projectes ...”. 

IES Guillem de Cifre de Colonya 

 

“Era unànime des del punt de vista de la gent que ho volia fer, a la resta que no 

li interessava no hi va posar oposició”. IES Pau Casesnoves 

 

“El projecte PIP es va aprovar per unanimitat del claustre. Ara bé, a mesura que 

s’han anat consolidant els canvis han aparegut resistències o qüestionaments 

del mètode”. IES Binissalem 

 

Per tant, aquesta situació es podria traduir en que alguns docents que varen 

votar a favor de la instauració del treball per projectes al centre esperaven no 

haver de participar-hi, no posaven oposició a que es dugués a terme amb la 

condició de no haver d’involucrar-se amb aquesta metodologia de treball.  

 

El segon context en que ens trobem és un 67% dels centres on clarament hi va 

haver un desacord en la decisió de treballar per projectes. En la majoria dels 

casos va haver de ser necessari el suport d’un grup de docents impulsor.  

 

“No, al principi hi va haver molta reticència (...) quasi la meitat del claustre estava 

en desacord”. IES Josep Sureda i Blanes 

 

“No, no va ser unànime ni prou fet si (...). La qüestió era trobar un equip impulsor, 

que el trobarem, i arribar a uns acords mínims que varen ser importants”. IES 

Juníper Serra 

 

A les plantes web es pot constatar que la situació d’unanimitat esdevé mínima 

tal i com s’ha observat a les entrevistes, ja que la majoria de material disponible 

referent al treball per projectes sempre prové dels mateixos departaments i 

docents.  
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e. Principals barreres per introduir el treball per projectes al 
centre 

 

A l’hora de realitzar l’entrevista, quan es va demanar als docents quines 

pensaven que eren les principals barreres a què havien de fer front per començar 

a treballar per projectes, curiosament les respostes varen ser molt semblats en 

la majoria dels casos. A continuació s’han agrupat les barreres en els següents 

blocs per tal que es puguin interpretar d’una manera més clara: 

 

 
 

La principal barrera que trobem és la falta de coordinació i treball en equip. 
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22%22%
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11%

BARRERES PER INTRODUIR EL TREBALL PER 
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Falta de formació
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“No estar acostumats a treballar en equip, sinó a fer-ho individualment”. IES 

Santa Maria  

 

“Llavors també va suposar una barrera el treball en equip , posar-se d’acord; és 

molt fàcil fer feina tot sol, tu t’organitzes i et poses d’acord molt més ràpid, en 

canvi, quan som un equip de 12 persones les coses van més lentes perquè fas 

diàleg i reflexió... ara bé, el resultat és mil vegades millor perquè evidentment és 

la suma de moltes idees... però costa”. IES Emili Darder 

 

En segon lloc la falta de formació dels docents pel que fa a noves metodologies 

i el treball per projectes. 

 

“Que no en sabíem, nosaltres havíem fet alguna formació relacionada amb el 

treball per projectes però clar, quan vàrem decidir que en faríem al nostre centre 

ens posarem les piles i férem moltes formacions per aprendre”. IES Guillem Cifre 

de Colonya 

 

Llavors, veiem que la dedicació al treball per projectes també suposa una 

barrera, entenent-la com la inversió de temps i feina.  

 

“(...) a nivell de dedicació, que és molt sacrificat”. IES Guillem Cifre de Colonya 

 

“(...) es necessitava molt de temps per preparar aquesta feina, que com només 

teníem una hora ho havíem de fer a casa”. IES Marratxí 

 

La següent barrera és la resistència a participar per part d’alguns docents en la 

metodologia del treball per projectes. És a dir, la oposició per part d’alguns 

docents, i en conseqüència els entrebancs que aquest fet suposa, on la feina i 

col·laboració inter-departamental és clau. 

 

“I una altre barrera que no es pot oblidar són els companys que estan al claustre 

i estan con contra d’aquesta metodologia, que en lloc de deixar fer a aquells que 
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estem interessats en fer feina d’una altre manera, no mos ho deixa fer...”. IES 

Marratxí 

 

“Una és la resistència per part del professorat, que personalment crec que és 

perquè a secundària tenim molt poca formació didàctica”. IES Alcúdia 

Finalment, tan sols dos centres varen fer al·lusió a la barrera que suposaven els 

recursos, especialment als aparells tecnològics, els espais i dotacions 

econòmiques. 

 

“Després a nivell organitzatiu del centre, Conselleria no facilita les coses perquè 

tu com a docent tens un horari molt quadrat dividit en àrees i aquestes hores per 

poder fer projectes, trobar espais al centre, dotacions... és molt difícil”. IES Emili 

Darder 

 

“Després ens trobem amb la barrera de la tecnologia, que clar, els aparells que 

tenim estan força obsolets (...) una altre barrera important era l’espai (...)”. IES 

Marratxí 

 

La observació i la revisió de la plana web no van donar moltes dades referents a 

aquesta categoria. Tan sols, a través de la observació,  es va poder corroborar 

en alguns centres les barreres arquitectòniques a que feien referència alguns 

docents: la limitació dels espais per poder fer agrupaments, ja que disposaven 

d’aules petites que dificultaven el treball per projectes. 

 
f. Propostes per fer front a les barreres i començar a treballar 

per projectes  
 
Davant aquesta qüestió tan subjectiva, on es demanava la opinió dels docents, 

cal dir que la observació i la revisió de la plana web no varen oferir dades 

rellevants. Però a través de l’entrevista es varen recopilar les següents 

respostes: 
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La majoria de les queixes requeien en la falta de temps i espai per poder 

coordinar el treball per projectes. 

 

“Si que és vera que tal vegada hi ha pocs espais per a coordinacions i construcció 

conjunta (…). Continuem tenint unes estructures (horaris, espais...) que fa les 

mateixes que fa 20 anys, quan els al·lots i nosaltres ja tenim unes altres 

necessitats”. IES Juníper Serra 

 

La segona proposta més recurrent va ser un lideratge clar per afrontar el canvi 

metodològic i guiar el treball per projectes. Dins aquest lideratge, però, hi havia 

diferents opinions de qui hauria d’assumir aquesta responsabilitat, uns 

proposaven que fossin els mateixos docents del centre amb el suport de l’equip 

directiu i d’altres que la Conselleria abordés aquest repte. 

 

34%

25%

25%

8%

8%

PROPOSTES PER FER FRONT A LES 
BARRERES PER COMENÇAR A 
TREBALLAR PER PROJECTES

Temps i espai de coordinació
Lideratge
Formació
Continuïtat del professorat
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“(…) després amb un lideratge prou clar, és a dir, diferents persones dins del 

claustre que siguin líders i que tenguin eines per poder fer entendre a la gent que 

hi ha una metodologia que cada vegada avança més”. IES Marratxí 

 

“És necessari que s’agafin les rendes i donar pautes per organitzar-se millor. La 

Conselleria s’ha de posar al capdavant”. IES Emili Darder 

 

Un altre aspecte clau va ser la formació com a solució a diferents barreres que 

suposava introduir el treball per projectes al centre (per superar pors i 

inseguretats, aprendre a fer projectes...). 

 

“Poden solucionar-se, en primer lloc, amb formació. Però la formació és 

insuficient si no es posa en pràctica”. IES Santa Maria 

 

Com a altres propostes alternatives també es va animar a la continuïtat del 

professorat dins d’un mateix centre amb l’objectiu d’afavorir una permanència 

més significativa del treball per projectes, també el fet d’obrir el centre a la 

comunitat creant un treball en xarxa i una major difusió. 

 

“Trobar gent que vulgui participar amb el treball per projectes, per exemple, la 

gent que a vegades concursa no està d’acord amb com feim feina i això impedeix 

una continuïtat al treball per projectes”. IES Pau Casesnoves 

 

“Una solució clara és obrir el centre a la comunitat, donar la màxima difusió als 

productes finals dels projectes que es van desenvolupant”. IES Alcúdia 

 

g. Bases necessàries per introduir el treball per projectes 
 

Per tant, partint de l’experiència d’aquests centres se’ls hi va demanar quines 

creien que eren les bases necessàries per introduir el treball per projectes. A 

continuació, a la gràfica, podem veure la representació en percentatges de les 

respostes que van donar a aquesta pregunta: 
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Com hem vist a apartats anteriors, la formació, una altre vegada, esdevé un punt 

clau sense el qual el treball per projectes no té cabuda al sistema educatiu actual 

del nostre país.  

 

“(…) evidentment una formació en projectes i aprenentatge basat en problemes, 

després bastanta formació en treball competencial, educació emocional que és 

bàsica en general, formació en metacognició i sobretot formació constant (…)”. 

IES Pau Casesnoves 

 

“Primer de tot la formació, és a dir, la gent si no està formada i/o interessada és 

impossible fer treball per projectes”. IES Marratxí 

 

23%

23%

18%

14%

9%

4%
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Suport de les TIC
Superposar els equips docents als Departaments
Autoavaluació prèvia de necessitats
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Un altre element bàsic és la organització i feina en equip dins del centre, un 

treball cooperatiu tant amb entre els mateixos docents com amb els alumnes. 

 

“Una altre és que fer feina per projectes implica que has de tenir un caràcter molt 

proper als alumnes, ser col·laboratiu, fer feina en equip (...)”. IES Marratxí 

 

“Pensar activitats, dissenyar-les, aconseguir material... com que és inter-

departamental necessites més comunicació (...) i treball en equip”. IES Josep 

Sureda i Blanes 

 

El lideratge també ha suposat un element important. Els entrevistats defineixen 

com a base necessària el suport i lideratge de l’equip directiu durant tot el procés 

d’impuls i seguiment del treball per projectes. 

 

“(...) una sola persona no podrà fer gaire cosa. El suport de l’equip directiu i 

implicació per part seva”. IES Alcúdia 

 

“(...) ganes i lideratge de l’equip directiu”. IES Juníper Serra 

 

La següent base necessària per treballar per projectes són la motivació i ganes 

de treballar en equip. 

 

“Una altre base seria la il·lusió i la creença amb aquesta metodologia perquè si 

no hi creus no t’hi posis a fer feina”. IES Marratxí 

 

“Llavors, el fet de treballar en equip entre els professors requereix d’un grup 

impulsor que tengui ganes i motivació (...) i ho vagi contagiant”. IES Guillem Cifre 

de Colonya 

 

El fet de compartir l’experiència entre centres PIP també ha estat valorada con 

una altre base necessària. 
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“D’altre banda, crec que ha anat molt bé visitar altres centres”. IES Guillem Cifre 

de Colonya 

 

“(...) també poder observar-nos entre nosaltres”. IES Emili Darder 

 

En darrer lloc, i amb una representació d’opinions més escassa, també han estat 

valorades com a bases necessàries per introduir el treball per projectes: tenir un 

bon suport de les TIC, fer una autoavaluació prèvia al canvi metodològic i el fet 

de superposar els equips docents per damunt dels Departaments.  

 

“(...) i les noves tecnologies que donin un bon suport al treball que feim”. IES Pau 

Casesnoves 

 

“(...) fer una autoavaluació seriosa de com i què ensenyem per tal de reconèixer 

la necessitat de fer canvis metodològics”. IES Binissalem 

 

“Primer de tot, pens que és necessari que l’equip docent de nivell  tengui molt de 

pes; més que els departaments. És a dir, treballar per equips docents ajuda a 

superar pors, ajuda a aprendre, ajuda a entendre que els alumnes no només són 

dels tutors, sinó de tot l’equip docent; ajuda a consensuar unes pautes comunes 

de cara a tots els alumnes etc.” IES Santa Maria  

 

En aquesta categoria, sobretot pel que fa a la formació com a base necessària 

es va poder observar que veritablement aquells docents que més havien invertit 

en formació lideraven coordinacions dels projectes i formaven part de 

microxarxes d’innovació. És a dir, el funcionament del treball per projectes 

millorava amb la formació dels docents.  

 

h. Aportacions del treball per projectes al centre 
 

Una vegada descrita la seva experiència van descriure les aportacions del treball 

per projectes a: centre, alumnat i docents.  
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Per tal que quedi més clar es dividiran en tres gràfiques diferents les aportacions; 

una referent al centre, una altre per l’alumnat i finalment als docents. 

 

 
 

La primer aportació, com podem observar, és la millora de la convivència al 

centre, representat amb el percentatge de respostes més elevat. 

 

“Al centre jo crec que lo que més aporta és la millora de la convivència, bon clima 

(...)”. IES Alcúdia 

 

“Ja ha aportat una millora de la convivència, una millora de la gestió de l’aula”. 

IES Juníper Serra 
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Una altre aportació ha estat l’obertura a la comunitat, i en conseqüència, els 

beneficis que aquesta implica. 

 

“També ens hem obert més a les famílies, al barri amb projectes comuns, ens 

hem posat en contacte amb els escoles de primària adscrites... ens ha donat un 

sentit més de comunitat educativa que abans no teníem”. IES Emili Darder 

 

També ha aportat una visibilitat de la feina feta amb el treball per projectes. 

 

“Jo crec que les ganes i la visibilitat de que l’alumnat pot fer feina d’una altre 

manera”. IES Josep Sureda i Blanes 

 

“Dóna molta vida, perquè sempre solem exposar les feines fetes que feim a 

qualsevol lloc del centre, donam molta visibilitat”. IES Marratxí 

 

D’altre banda, ha ajudat a definir un sistema metodològic i una cultura de centre. 

 

“(...) planteja la necessitat de definir i plantejar un sistema metodològic, que tot i 

que pareix molt senzill a secundària, això era una cosa totalment oblidada, no hi 

havia una metodologia comú, una línia de centre”. IES Alcúdia 

 

“(...) ajuda a crear una cultura de centre (...)”. IES Santa Maria 

 

Com a darreres aportacions es varen afegir les següents: posar el focus d’atenció 

en l’alumnat, la renovació i actualització del currículum i el fet de que el treball 

per projectes al centre ha estat un detonant per un canvi més globalitzat. 

 

“Una cosa important és el fet de xerrar d’educació, de com volem que sigui 

l’aprenentatge, centrar-nos en els alumnes (...)”. IES Guillem Cifre de Colonya 

 

“Aporta (...) una renovació i actualització del currículum”. IES Binissalem 
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“Jo crec que és el detonant per un canvi més globalitzat (...). El treball per 

projectes és un detonant a partir del qual hi ha d’haver un canvi més globalitzat”. 

IES Pau Casesnoves 

 

Pel que fa a les aportacions del treball per projectes a l’alumnat hi ha hagut una 

resposta que ha destacat notòriament sobre les altres: 

 

 
 

Com podem apreciar quasi el 60% de les respostes van anar adreçades a les 

aportacions de l’aprenentatge significatiu i competencial que suposa el treball per 

projectes.  

 

“Aprenentatge competencial. Són ells els protagonistes del seu aprenentatge i 

això és molt important. I ells consoliden de manera diferent els seus 

aprenentatges, i tot això (habilitats, competències...) ho aprenen 

transversalment”. IES Juníper Serra 

 

“Aprenentatge autèntic. En el sentit que els aprenentatges que fan són de «llarga 

durada», alhora aprenent a treballar cooperativament”.  IES Binissalem  
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“(...) consciència del propi aprenentatge (...)”. IES Alcúdia 

 

Amb la mateixa línia, l’aprenentatge entre iguals també ha destacat com una 

aportació. 

“Aporta aprenentatge entre iguals: crec que els alumnes aprenen més dels seus 

companys, uns a nivells de continguts i els altres a nivell d’altres competències 

(socials i cíviques, aprendre a aprendre o sentit d’iniciativa)”. IES Santa Maria 

Altres aportacions que han fet els entrevistats han estat: la motivació i implicació, 

una millora dels resultats acadèmics i una millora del comportament.  

“Els alumnes estan encantats, motivats... no els hi fa peresa fer projectes. El grau 

d’implicació és molt alt. El percentatge d’aprovats és molt elevat, perquè els 

motivem”. IES Pau Casesnoves 

“A part d’una millora del comportament i de la convivència, que sempre estan 

contents de fer feina durant el temps de projectes”. IES Josep Sureda i Blanes 

Arribant a les aportacions en els docents d’aquesta metodologia podem destacar 

les següents: 
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Com a primera aportació que no es pot obviar és el fet de que han après a 

treballar en equip i a cooperar per poder realitzar la seva tasca docent dins d’una 

metodologia radicalment diferent a la que estaven avesats. 

“Tots hem aprés molt, des de fer feina en equip, que això ha costat molt, fins a 

enriquir-nos amb coneixements d’altres departaments”.  IES Emili Darder 

“En primer lloc aprendre a fer feina junts (…)”. IES Alcúdia 

“(…) ens ha donat la oportunitat de fer feina de forma diferent entre nosaltres, de 

rompre barreres, d’obrir les aules: observació entre iguals, feim feina per 

interessos, feim feina per comissions... tu com a docent desenvolupes unes 

capacitats de gestió diferents”. IES Juníper Serra 

 Un altre aspecte important és la satisfacció de la feina que fan els docents 

treballant per projectes. 

“Jo crec que mai havíem estat tan il·lusionats, compartim recursos, 

aprenentatges... al manco està fent que xerrem més sobre educació i canvis 

necessaris”. IES Guillem Cifre de Colonya 

 

“Ens aporta confiança amb la nostra feina, veim que funciona i que no és una 

metodologia similar a viatjar a la Lluna, sinó que és real i que gràcies a això ens 

planteja que quan feim classe de la nostra matèria tu ho fas d’una altre manera, 

això ho agraeixes a que fas feina per projectes d’una altre forma”. IES Marratxí 

 

“La darrera cosa és satisfacció de la feina que fas, perquè veus que té una 

incidència positiva sobre l’alumnat”. IES Alcúdia 

 

Altres aportacions que han sorgit al llarg de les entrevistes han estat: la creativitat 

i reflexió continua, la capacitat de gestió i el coneixement de l’alumnat. 

 

“Reflexió contínua, plantejar des del punt de vista de la creativitat la tasca docent 

(…)”. IES Binissalem 
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“(…) tu com a docent desenvolupes unes capacitats de gestió diferents (…)”. IES 

Juníper Serra 

 

“A mi em dóna una idea molt redona de com són els alumnes, quines capacitats 

té: si té gran capacitat de lideratge, responsable, creatiu... personalment veig les 

capacitats i potencialitats de cada alumne”.  IES Pau Casesnoves 

 

La observació a aquesta categoria va ser clau: la satisfacció dels docents era 

prou clara amb les explicacions que en feien al llarg de l’entrevista i amb la 

involucració amb el present treball, d’altre banda els alumnes també quedava 

clar que estaven motivats i engrescats amb les presentacions dels productes 

finals dels projectes, es feia present la participació de les famílies i la comunitat... 

 

També a la plana web es podien observar algunes de les aportacions del treball 

per projectes: la publicació de premis atorgats a projectes realitzats, la qualitat 

dels productes finals del treball per projectes que estan a lliure disposició a la 

plana web... 

 

i. Valoració del treball per projectes 
 

Com a darrera pregunta, els docents varen fer una valoració del treball per 

projectes. Tots els centres entrevistats n’han fet una valoració positiva, destacant 

les millores que han duit a terme en tota la comunitat educativa. Per tant podem 

dir que el 100% dels instituts de secundària consideren que aquesta metodologia 

és enriquidora i obté bons resultats.  

 

Ara bé, una gran part de la mostra manifesta que el treball per projectes, tot i que 

ha estat un detonant vital pel canvi, necessita una evolució i una millora d’alguns 

aspectes, com ara la seva extensivitat dins l’horari lectiu del centre o la 

programació competencial i interdisciplinària. 
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Per poder entendre millor les valoracions tot seguit hi trobarem alguns dels 

arguments que n’han fet els docents: 

 

“Per jo és molt positiu, si que és vera que tot és millorable, això és evident i trob 

que la metodologia que emprem per fer projectes s’hauria de fer extensiva a la 

resta de matèries”. IES Marratxí 

  

“Jo li don molt de valor a aquest moment de canvi i innovació pedagògica, de 

com ens esteim formant, de com avaluam, com pretenem programar... perquè 

és diferent. Però ara ja no és l’objectiu treballar per projectes, sinó programar 

competencialment de forma interdisciplinar a tots els nivells”. IES Juníper Serra 

 

“És vital per el moment, encara que no crec que sigui la solució a tot el treball 

per projectes ni tampoc crec que hagi de ser una metodologia única. Però si que 

crec que ha servit molt per canviar els centres de secundària, podria dir que són 

l’inici d’un replantejament per capgirar els centres i la seva metodologia, 

objectius, resultats... és a dir, del sistema educatiu de secundària”. IES Alcúdia 

  

“El valor  de manera molt positiva, però insisteixo en que és un detonant a un 

canvi generalitzat”.  IES Pau Casesnoves 

 

D’altre banda, tot i que les crítiques siguin positives, van sorgir algunes 

objeccions, totes elles referents al volum de feina que suposa treballar per 

projectes. 

 

“Bé, jo en sóc una il·lusionada, m’encanta. M’agrada molt ser professora de 

projectes, aprendre i aplicar coses noves. De totes maneres també hi ha 

temporades que es recent el meu context familiar, perquè el treball per projectes 

requereix de molta feina i temps i clar... al meu temps lliure també he de invertir-

lo en formacions, preparació de materials... també pens que l’impacte és massa 

petit i que s’haurien d’invertir més hores al treball per projectes”.  IES Guillem 

Cifre de Colonya 



 49 

 

“A mi m’agrada molt, però cansa, cansa molt perquè és molta feina. És molt 

feixuc a l’hora de preparar. Però els resultats són molt bons i útils per la vida”. 

IES Josep Sureda i Blanes 
 

7) Conclusió 
 
La totalitat dels centres que han participat a aquesta investigació compten amb 

una breu però significativa experiència amb el treball per projectes. Tots ells van 

haver de fer una aposta per aquesta metodologia que els hi va suposar diferents 

reptes, alguns d’ells més complicats que uns altres.  

 

Davant un context d’ensenyament tradicional, on no hi havia coordinació entre 

docents ni departaments, allunyat de les avaluacions competencials i amb 

resultats molt baixos, va ser necessari que un grup reduït de professors amb el 

suport, o no, de l’equip directiu, fessin una proposta ferma per canviar la 

metodologia d’aprenentatge del centre. Les motivacions per aquest canvi, com 

ja hem pogut veure anteriorment, són diferents però complementàries entre elles. 

En definitiva s’esperava un canvi, assumint que la situació anterior no era 

satisfactòria i que existia la possibilitat d’obtenir uns millors resultats. 

 

D’altre banda, és curiós veure que tot i que el claustre dels centres van acabar 

votant a favor d’instaurar el treball per projectes, a la realitat es tradueix en un 

altre context. Molts docents han anat posant resistència a aquesta metodologia 

una vegada que s’ha posat en pràctica, o bé, intenten defugir per no haver de 

participar ni involucrar-se. Aquesta, precisament, va ser una de les barreres que 

s’han esmentat: les resistències d’alguns docents a participar.  

 

La resistència a la que estem fent referència no seria tan transcendent si no 

estiguéssim parlant de treball per projectes, on la cooperació i la relació entre 

professorat és tan essencial com necessària. L’èxit d’aquesta metodologia és la 

conseqüència d’una bona feina  inter-departamental en equip. 
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Seguint amb les barreres a que han hagut de fer front els centres de secundària 

és important destacar la falta de coordinació i de treball en equip a la que ara 

mateix hem fet referència, una competència que com a docents exigim a 

l’alumnat que posi en pràctica. El treball per projectes es fonamenta en la 

transversalitat de continguts i a secundària, on cada professor és especialista en 

la seva matèria, esdevé, com ja hem vist, un obstacle. 

 

Els recursos també han estat una barrera que s’ha mencionat pel que fa a treball 

per projectes però tan sols han estat dos centres els que ho han manifestat. Tal 

vegada no són els recursos la dificultat, sinó la gestió dels mateixos. De fet la 

principal proposta que es va fer va ser una millor distribució dels espais i temps 

de coordinació. Ja han quedat obsolets els horaris i les distribucions de les 

tasques dels docents, ja no són necessàries tantes hores dedicades a la 

correcció d’exàmens, és imperatiu invertir aquest temps en coordinacions inter-

departamentals que afavoreixin l’aprenentatge dels alumnes. En alguns casos 

tan sols es necessita voluntat i ganes, creure en el que sestà fent. 

 

Un altre aspecte clau és el lideratge dins del procés d’implantació i seguiment 

del treball per projectes; una altre qüestió important que han destacat els 

entrevistats. Però, com i quin lideratge es necessita? Alguns docents creuen que 

la Conselleria hauria d’assumir aquesta responsabilitat, altres pensen que hauria 

de ser una tasca liderada pels mateixos docents del centre.  

 

El que queda clar és que es necessita una guia i suport per encaminar l’èxit 

d’aquesta metodologia de treball. Fer una aposta ferma i consistent que ajudi a 

desenvolupar una bona metodologia de projectes als centres de secundària, ja 

que no en tots els instituts la realitat és la mateixa, sobretot si els canvis han 

estat per interès i motivació pròpia. És a dir, quan no existeix un fil conductor que 

doni les pautes clares a seguir és fàcil que cadascú interpreti i realitzi el treball 

per projectes a la seva manera, deixant com a resultat que no a tots els centres 

es pot dir que s’estigui treballant per projectes.  
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El lideratge ha d’anar acompanyat d’una formació específica i d’una bona 

organització de la feina en equip. El treball per projectes és desconegut per molts 

professionals de l’educació i el fet d’haver de treballar-hi pot complicar el 

funcionament del centre en general. Formar-se resulta, en qualsevol cas, 

enriquidor, tant pels docents com per tota la comunitat educativa, ja que dota 

d’eines i recursos que es podran implementar. I tot i que ja ho hem remarcat 

anteriorment, la bona organització resulta clau per poder posar en marxa el 

treball per projectes, però sobretot es necessita motivació i ganes per poder-ho 

fer.   

 

Dins del món educatiu, i molt a poc a poc, esteim arribant a un punt de superació, 

de superació de barreres, d’idees preconcebudes, de resultats poc satisfactoris, 

objectius allunyats de competències, de l’homogeneïtzació de l’alumnat i les 

seves potencialitats... afrontem els nous reptes i necessitats de l’anteriorment 

anomenada societat líquida. 

 

El treball per projectes reescriu els rols dels agents educatius que actualment 

estan establerts, sobretot a secundària. Replanteja quins són els objectius, 

metodologies i resultats de la feina que s’està desenvolupant als instituts i 

esdevé una escenari idoni per repensar l’educació.  

 

Aquest context d’innovació educativa, que com hem vist planteja bases que no 

són cap novetat, està capgirant els esquemes tan arrelats des de fa tant de temps 

al nostre sistema educatiu; i precisament aquesta situació està donant lloc a 

noves necessitats: formacions i capacitació dels professionals de l’educació, 

pràctiques col·laboratives amb un objectiu comú, lideratges ben definits per part 

dels sistemes i sectors educatius, avaluacions competencials, obertura a la 

comunitat, redistribució d’horaris i tasques etc.   

 

Fa molta estona que s’està deixant de banda el vertader protagonista de 

l’aprenentatge: l’alumnat. Ells són el futur, i si seguim apostant per una educació 

significativa i de qualitat que els tengui present, esdevindran ciutadans d’èxit. 
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El treball per projectes com a eina de millora als centres de secundària podem 

dir que és una realitat. La seva incidència recau no tan sols en l’alumnat, qui obté 

millors resultats i esdevé agent actiu del seu propi procés d’aprenentatge, sinó 

que els docents i la comunitat educativa també es veuen beneficiats, creant una 

xarxa de col·laboració del tot enriquidora. De fet podem destacar algunes de les 

aportacions que es van anomenar a les entrevistes: millora de la convivència, 

renovació i actualització del currículum, obertura a la comunitat, definició d’un 

sistema metodològic de treball i cultura de centre... 

 

Però és realment el treball per projectes la solució? La metodologia definitiva i 

única? Tal vegada no tenim una resposta concreta a aquestes incògnites, però 

el que sí que podem afirmar és que està resultant un detonant molt poderós de 

canvi dins del món educatiu i que està aconseguint resultats molt satisfactoris 

sobre tots els agents que hi estan implicats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

8) Referències bibliogràfiques 
 

- Alzina, P. (2016). El treball per projectes: cap a un nou paradigma?. El 

Diari de l'Educació. Disponible des de 

http://linkis.com/diarieducacio.cat/2pRCt 

 

- Balcells, M. (2014). El trabajo por proyectos: una metodología global. 

Cuadernos de Pedagogía(450).  

 
 

- Ballester, L., Nadal, A., & Amer, J. (2014). Métodos y técnicas de 

investigación educativa. Illes Balears: Edicions UIB. 

 

- Camacho, M. (2018). La innovació en educació. Aspectes clau i reptes de 

futur. Anuari de l'Educació de les Illes Balears. 

 

 

- Crosscombe, N. (2018). Innovation. Brock Educational Journal, 2(27).  

 

 

- Educació Secundària Obligatòria (ESO). (n.d). educaweb.cat. Disponible 

des de https://www.educaweb.cat/continguts/educatius/sistema-

educatiu/educacio-secundaria-obligatoria-eso/ 

 

 

- Fernández, L. (2006, Juliol). Com analitzar dades qualitatives?. 

Universitat de Barcelona Institut de Ciències de l'Educació Secció de 

Recerca.  

 

- Garriga, N., & Sanmartí, N. (2009). Projectes per ajudar a evolucionar les 

idees científiques i les competències dels infants (Tesi). 

 



 54 

- Hernández, F., & Ventura, M. (1998). La organización del currículum por 

proyectos de trabajo. El conocimiento es un calidoscopio. Barcelona: 

Graó. 

 

- Kvale, S. (2011). Las entrevistas en Investigación Cualitativa. Madrid: 

Morata. 

 
- Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 

educativa. Bolletí Oficial de l’Estat, 295, de 10 de desembre de 2013.  

 

- López de Sosoaga, A., Ugalde, A. I., Rodríguez, P., & Rico, A. (2015). La 

enseñanza por proyectos:una metodología necesariapara los futuros 

docentes. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal, 31(1), 395-413. Disponible des de 

https://www.redalyc.org/html/310/31043005022/ 

 

- Marchese, S. (2004). Dificultades y posibilidades en secundaria. 

Cuadernos de pedagogía(332), 62-64. Disponible des de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=787294 

 

- Martín García, M. 2011. Treball per projectes amb servei a la comunitat. 

Temps d'educació. Disponible des de http://0-

eds.b.ebscohost.com.llull.uib.es/eds/detail/detail?vid=0&sid=200fe6d3-

310b-4af1-ba7e-8dacd65bf5d9%40pdc-v-

sessmgr06&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCxzaGliLHVpZCx1c

mwmbGFuZz1lcyZzaXRlPWVkcy1saXZl#AN=edsrac.253377&db=edsra

c 

 

- Soteras Garrell, E. (2017). Impacto de la autonomía de los centros 

docentes en la calidad educativa. La evidencia empírica y las políticas 

educativas (Tesi, Universitat Abat Oliba CEU). Extret de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/461583/Tesg.pdf?sequence=

1&isAllowed=y. 



 55 

9) Annexes 
 
Annex 1. Guió entrevista 
 

 

1- Quin era el sistema de treball que utilitzàveu abans de plantejar el treball per 

projectes al vostre centre?  

 

2- Quines foren les principals motivacions per dur a terme un canvi metodològic al 

centre?  
 

3- Quan comenceu a treballar per projectes?  

 

4- Podem dir que aquesta decisió de canvi va ser unànime? O hi va haver algú 

que no hi estès d’acord?  

 

5- Quines creus que varen ser les principals barreres per començar a treballar per 

projectes?  

 

6- Aquestes barreres, com creus que es poden solucionar?  

 

7- Quines creus que són les bases necessàries per introduir el treball per projectes 

a centres de secundària?  

 

8- Què creus que aporta el treball per projectes al centre?  

 

9- Què creus que aporta el treball per projectes a l’alumnat?  

 

10- Què creus que aporta el treball per projectes  als docents?  

 

11- Quina és la teva valoració del treball per projectes a centres de secundària?  
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Annex 2. Entrevista IES Alcúdia 
 
1- Quin era el sistema de treball que utilitzàveu abans de plantejar el treball 

per projectes al vostre centre?  

Encara que fa poc que estic a aquest centre (4 cursos), vaig viure com es 

treballava al centre abans de que s’introduís el treball per projectes. 

Realment no hi havia un sistema de treball pautat, cada professor dins la 

seva matèria i la seva aula funcionava així com ell trobava i punt, de fet 

dins de la coordinació de cada departament era relativa, hi havia 

professors que dins d’un mateix departament no compartien metodologia. 

Jo, per exemple, dins de la meva matèria (història) si que vaig fer un 

projecte, però tot molt individual. En conclusió, el sistema de treball era 

totalment tradicional i individualista. 

 

2- Quines foren les principals motivacions per dur a terme un canvi 

metodològic al centre?  
Les principals motivacions varen ser que hi havia moltes dificultats al 

centre i un grup de professors ens vàrem ajuntar i ens vàrem formar. La 

principal dificultat era que hi havia molts de problemes de convivència, 

que el centre era molt gran, i que a més obteníem resultats acadèmics 

horrorosos, amb percentatges d’aprovats molt molt baixos. Hi havia 

constants reunions per poder cercar solucions a aquestes problemàtiques 

però no ens funcionaven, llavors també varen sortir formacions del CEP i 

centres com l’Antoni Maura ens deien que a ells el treball per projectes 

els hi havia funcionat.  

 

3- Quan comenceu a treballar per projectes?  

Va ser fa 3 cursos, és a dir, el curs 2016- 2017.  

 

 

 



 57 

4- Podem dir que aquesta decisió de canvi va ser unànime? O hi va haver 

algú que no hi estès d’acord?  

A veure, no va ser unànime, sinó un grup de professors que vàrem 

plantejar que podria ser una solució, l’equip directiu va estar d’acord en 

que era una via i ens ho va deixar a les nostres mans. Aquest grup de 

professors només teníem una hora de reunió de les 14h a les 15h un dia 

a la setmana i vàrem començar a intentar-ho fer. Si que es vera que la 

resta de professors tenien opinions contràries al treball per projectes però 

no s’hi varen oposar al claustre. És a dir, no va ser una decisió unànime 

però no se’ns va posar impediments.  

 

5- Quines creus que varen ser les principals barreres per començar a 

treballar per projectes?  

Una és la resistència per part del professorat, que personalment crec que 

és perquè a secundària tenim molt poca formació didàctica. I encara els 

instituts funcionen com antigament on era formació voluntària, la didàctica 

i la pedagogia completament oblidada. Aquesta postura encara està molt 

arrelada. L’altre principal barrera és que els instituts que no tenen PIP ho 

tenen molt difícil per coordinar-se, perquè es necessita de temps per dur 

a terme projectes. Nosaltres el primer any no érem un centre PIP i si 

comparem els resultats d’ençà als d’ara hi ha una gran diferència pel que 

fa a qualitat. No es pot fer una cosa d’equip improvisant, es necessita 

temps de coordinació. La tercera barrera, que nosaltres ja l’hem superada, 

és la crítica social, de que tant pares com alumnes que no veuen que (el 

treball per projectes) sigui útil o no veuen que tingui sentit i molts opinen 

que és una pèrdua de temps. A poc a poc aquesta crítica va desapareixent 

quan comencen a veure els resultats finals, tot canvia; per això és tan 

important obrir les portes a la comunitat. De fet ara, (el treball per 

projectes) és un punt fort del nostre centre.  
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6- Aquestes barreres, com creus que es poden solucionar?  

Una solució clara és obrir el centre a la comunitat, donar la màxima difusió 

als productes finals dels projectes que es van desenvolupant. Una altre 

solució és el PIP per millorar la coordinació. I l’altre, és donar temps al 

professorat perquè entengui i s’animi a fer projectes, intentant eliminar 

aquesta resistència. Necessitam arribar a la fase de la normalització, i 

aquestes barreres ja no hi seran. 

 

7- Quines creus que són les bases necessàries per introduir el treball per 

projectes a centres de secundària?  

Tenir un grup de persones que vulgui dur a terme treball per projectes, 

una persona tota sola no podrà fer gaire cosa. Suport de l’equip directiu i 

implicació per part seva.  

 

8- Què creus que aporta el treball per projectes al centre?  

Al centre jo crec que lo que més aporta és millora de la convivència, bon 

clima, obertura i es planteja la necessitat de definir i plantejar un sistema 

metodològic, que tot i que pareix molt senzill a secundària això era una 

cosa totalment oblidada, no hi havia una metodologia comú, una línia de 

centre. Aquest sistema metodològic al que hem arribat ara permet saber 

quins objectius volem assolir.  

 

9- Què creus que aporta el treball per projectes a l’alumnat?  

Autoestima, consciència del propi aprenentatge, capacitat d’adaptació als 

professors, es crea més “grup” i també relacions més properes amb el 

professorat. 

 
10- Què creus que aporta el treball per projectes  als docents?  

En primer lloc aprendre a fer feina junts, replantejar-nos el què esteim fent, 

formació continua, tot això fa que tu milloris. La darrera cosa és satisfacció 

de la feina que fas, perquè veus que té una incidència positiva sobre 

l’alumnat.  
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11- Quina és la teva valoració del treball per projectes a centres de 

secundària?  

És vital per el moment, encara que no crec que sigui la solució a tot el 

treball per projectes ni tampoc crec que hagi de ser una metodologia 

única. Però si que crec que ha servit molt per canviar els centres de 

secundaria, podria dir que són l’inici d’un replantejament per capgirar els 

centres i la seva metodologia, objectius, resultats... és a dir, del sistema 

educatiu de secundària.  
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Annex 3. Entrevista IES Binissalem 
 

1- Quin era el sistema de treball que utilitzàveu abans de plantejar el treball 

per projectes al vostre centre?  

Es tractava d'una metodologia, en conjunt, fonamentalment transmissora, 

molt depenent individualment del professorat i sense un projecte de centre 

ben desenvolupat..  

  

2- Quines foren les principals motivacions per dur a terme un canvi 

metodològic al centre?  
Es tractava sobretot de diversificar metodologies i establir així la 

possibilitat de tenir un marge de millora i apostar per un ensenyament més 

inclusiu. 

 

3- Quan comenceu a treballar per projectes?  

Formalment en el curs 2015-2016, encara que puntualment i per a certes 

iniciatives alguns departaments ja havien fet activitats interdisciplinàries, 

sense el mètode ben establert. Aquestes activitats i el seu resultat van ser 

el bessó que va esperonejar el professorat, especialment per a 1r i 2n 

d'ESO. 

 

4- Podem dir que aquesta decisió de canvi va ser unànime? O hi va haver 

algú que no hi estès d’acord?  

El projecte PIP es va aprovar per unanimitat del claustre. Ara bé, a mesura 

que s'han anat consolidant els canvis han aparegut resistències o 

qüestionaments del mètode. No obstant això, aquests qüestionaments no 

afecten a la metodologia en si, sinó al fet que la coordinació entre el 

professorat que implica treballar amb la metodologia d'aprenentatge basat 

en projectes és difícil d'encaixar en l'horari personal i en una organització 

d'un centre de secundària, pensada en una perspectiva vertical i 

jeràrquica (departaments) i amb els quatre «uns»: un professor, una aula, 

una matèria, un grup d'alumnes. L'ABP trenca aquest esquema. 
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5- Quines creus que varen ser les principals barreres per començar a 

treballar per projectes?  

La que apuntava a la pregunta anterior: haver de fer plantejaments de 

coordinació horitzontal dins d'una estructura organitzativa vertical i haver 

de fer l'esforç de desconstruir el currículum i superar la compartimentació 

de les assignatures. 

 

6- Aquestes barreres, com creus que es poden solucionar?  

Establint reunions de coordinació setmanals entre el professorat, creant 

la figura d'un coordinador de projectes general i coordinadors de projectes 

de 1r, 2n i 3r d'ESO, fent formació amb el format de formació cooperativa 

al centre i fent xarxa amb altres centres per tal d'intercanviar experiències 

i tenir una veu comuna davant l'Administració educativa per reclamar els 

canvis normatius que permetin poder desenvolupar aquesta metodologia 

en condicions més favorables. 

 
7- Quines creus que són les bases necessàries per introduir el treball per 

projectes a centres de secundària?  

La primera, fer una autoavaluació seriosa de com i què ensenyem per tal 

de reconèixer la necessitat de fer canvis metodològics. La segona veure 

les mancances que tenim, especialment des del punt de vista de la 

formació, i establir un pla formatiu profund. La tercera i més important que 

al centre hi hagi un equip impulsor que lideri pedagògicament aquest 

procés per tal de vèncer resistències i crear complicitats entre el 

professorat. Finalment és imprescindible una bona organització al centre, 

que comporta moltes vegades forçar la maquinària per superar un 

esquema obsolet, que no afavoreix el treball interdisciplinari. 

 

 

8- Què creus que aporta el treball per projectes al centre?  

Aporta creativitat, implicació del professorat, dels alumnes, de les famílies 

i una renovació i actualització del currículum.  
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9- Què creus que aporta el treball per projectes a l’alumnat?  

Aprenentatge autèntic. En el sentit que els aprenentatges que fan són de 

“llarga durada”, alhora aprenent a treballar cooperativament.  

 

10- Què creus que aporta el treball per projectes  als docents?  

Reflexió contínua, plantejar des del punt de vista de la creativitat la tasca 

docent i també, molt important, el treball en equips interdisciplinaris, més 

enllà de la compartimentació dels departaments didàctics. 

 

11- Quina és la teva valoració del treball per projectes a centres de 

secundària?  

Ho he anat apuntant a les respostes anteriors. És «aprenentatge autèntic» 

i l'única forma de treballar de forma coherent bona part de les 

competències clau. Combinat amb l'orientació de que l'avaluació és al 

servei de l'aprenentatge, és una metodologia enriquidora que, alhora, 

enriqueix molt al professorat. 
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Annex 4. Entrevista IES Santa Maria 
 
1- Quin era el sistema de treball que utilitzàveu abans de plantejar el treball 

per projectes al vostre centre?  

Aquest és un centre de nova creació́ i, des del moment de la posada en 

funcionament, han passat pel centre molts docents. En un principi, cada 

docent té un sistema de treball que no té per què ser sistemàtic en tot el 

centre, com passa a qualsevol altre institut. Suposo que una gran majoria 

de docents a secundària solen ser bastant individualistes, i alguns devien 

fer classes tradicionals i altres, de més innovadors, anaven introduint 

metodologies diferents.  

 

2- Quines foren les principals motivacions per dur a terme un canvi 

metodològic al centre?  

La principal motivació era que, com a equip directiu, volíem fomentar la 

cultura de centre, el treball en equip, la cooperació ,la identitat de centre, 

que tothom se sentís com a casa. Per altra banda, la major part del 

professorat té clar que fer classes tradicionals (amb un llibre de text, fent 

exercicis i corregint-los) és fàcil (perquè és el que hem fet tota la via) però 

no es tradueix en una aprenentatge significatiu per a l’alumnat. I ens fa 

ganes intentar metodologies noves. Per altra banda, vàrem començar a 

assistir a xerrades per part d’altres centres, que també estan fent canvis.  

 

3- Quan comenceu a treballar per projectes?  

Vàrem començar de manera molt tímida i sense saber molt bé com el curs 

15-16. No va anar d’allò més bé. La veritat és que treballar de manera 

cooperativa requereix molta feina i ens adonam que no en sabem, que 

n’hem d’aprendre. Però no ens vàrem rendir.  
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4- Podem dir que aquesta decisió de canvi va ser unànime? O hi va haver 

algú que no hi estès d’acord?  

Se va fer la proposta i se va decidir provar com anava. A finals de curs, 

vàrem presentar un Projecte d’Innovació  Pedagògica (PIP), primer 

aprovat per CCP, claustre i consell escolar. És pràcticament impossible 

que una decisió a un centre sigui unànime. Sempre hi ha docents que es 

mantenen al marge i de vegades n’hi ha algun que està en contra. 

Ara bé, si es fa cas dels pocs elements distorsionadors que hi pugui haver, 

mai no s’avançarà.  

 

5- Quines creus que varen ser les principals barreres per començar a 

treballar per projectes?  

La por és la primera i més important (costa sortir de la zona de confort). 

La manca de formació (en noves metodologies). No estar acostumats a t

reballar en equip, sinó a fer-ho individualment. Una millora individual 

sempre serà positiva, però és necessari que l’evolució sigui de centre, 

perquè tengui una repercussió en l’aprenentatge dels alumnes.  

 

6- Aquestes barreres, com creus que es poden solucionar?  

Poden solucionar-se, en primer lloc, amb formació. Però la formació és 

insuficient si no es posa en pràctica. És necessari aplicar allò que s’aprèn 

i assumir que potser ens equivocarem; però personalment pens que 

aprenem sobretot dels errors.  

 

7- Quines creus que són les bases necessàries per introduir el treball per 

projectes a centres de secundària?  

Primer de tot, pens que és necessari que l’equip docent de nivell tengui 

molt de pes; més que els departaments. És a dir, treballar per equips 

docents ajuda a superar pors, ajuda a aprendre, ajuda a entendre que els 

alumnes no només són dels tutors, sinó de tot l’equip docent; ajuda a 

consensuar unes pautes comunes de cara a tots els alumnes, etc.  
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8- Què creus que aporta el treball per projectes al centre?  

Fa massa poc que hi treballam per saber què hi aporta. 

Crec que sobretot ajuda a crear una cultura de centre,se fomenta la 

cohesió entre els diversos docents.  

 

9- Què creus que aporta el treball per projectes a l’alumnat?  

Aporta aprenentatge entre iguals: crec que els alumnes aprenen més dels 

seus companys, uns a nivells de continguts i els altres a nivell d’altres 

competències (socials i cíviques, aprendre a aprendre o sentit d’iniciativa).  

 

10- Què creus que aporta el treball per projectes  als docents?  

Aporta cohesió́ i aprenentatge entre iguals  

 

11- Quina és la teva valoració del treball per projectes a centres de 

secundària?  

El treball per projectes és una metodologia, no la metodologia. Amb això 

vull dir que no s’ha d’idealitzar el treball per projectes, ni ha de ser l’única 

metodologia emprada. Crec que aquesta metodologia és tan vàlida com 

qualsevol altra (treball cooperatiu, treball en cercles, sessions magistrals 

no tradicionals, etc). Personalment crec que hi ha uns fonaments bàsics 

que són una bona tutoria i un equip docent cohesionat. A partir d’aquí, i 

sempre tenint com a objectiu unes classes competencials i significatives, 

no importa la metodologia usada.  
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Annex 5. Entrevista IES Josep Sureda i Blanes 
 
1- Quin era el sistema de treball que utilitzàveu abans de plantejar el treball 

per projectes al vostre centre?  

Era una metodologia normal, encara que alguns Departaments, com el de 

biologia, vàrem començar el treball col·laboratiu. 

 

2- Quines foren les principals motivacions per dur a terme un canvi 

metodològic al centre?  
Ja que estem al barri al que estem i al centre que estem, a Son Gotleu, 

volíem canviar qualsevol cosa perquè la funcionéssim millor. Sobretot, de 

moment el que hem notat és una gran millora del comportament del nostre 

alumnat.  

 

3- Quan comenceu a treballar per projectes?  

Enguany és el 3º curs que treballem per projectes, és a dir, que vàrem 

començar al curs 2016 - 2017. 

 

4- Podem dir que aquesta decisió de canvi va ser unànime? O hi va haver 

algú que no hi estès d’acord?  

No, al principi hi va haver molta reticència, perquè, clar... són noves 

metodologies. Però ara que es van veient els productes finals i els 

resultats, la gent (docents) ara ho veu millor. Al principi hi havia quasi la 

meitat del claustre que estava en desacord.  

 

5- Quines creus que varen ser les principals barreres per començar a 

treballar per projectes?  

Les hores, és a dir, el fet de que les assignatures cedissin hores per 

treballar per projectes. Les assignatures que varen donar més suport al 

treball per projectes cedint hores varen ser filosofia i valors ètics. També 

les hores per poder reunir-nos i coordinar-nos.  
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6- Aquestes barreres, com creus que es poden solucionar?  

La Conselleria hauria de pautar i no deixar tanta llibertat als centres, 

sobretot al principi. Tota la gent té un pensament diferent i a vegades això 

dificulta la pràctica.  

 

7- Quines creus que són les bases necessàries per introduir el treball per 

projectes a centres de secundària?  

Les ganes de fer feina, ja que és molta feina del que es pensa. Pensar 

activitats, dissenyar-les, aconseguir el material... i com que és Inter 

departamental necessites més comunicació. Tot això és feina afegida. I el 

treball en equip.  

 

8- Què creus que aporta el treball per projectes al centre?  

Jo crec que les ganes i la visibilitat de que l’alumnat pot fer feina d’una 
altre manera. 
 

9- Què creus que aporta el treball per projectes a l’alumnat?  

A part d’una millora del comportament i de la convivència, que sempre 

estan contents de fer feina durant el temps de projectes. Pensa que 

aquest centre té molta multiculturalitat, un elevant índex d’absentisme... i 

que el treball per projectes ha aconseguit millorar la situació.  

 

10- Què creus que aporta el treball per projectes  als docents?  

Els docents ens adonem conte de la importància que tenen els projectes 

als aprenentatges dels alumnes, com vivencialment entenen les 

explicacions que els hi fem. Per exemple, vàrem fer pa i les relacions 

matemàtiques de proporcionalitat les varen entendre molt millor amb la 

recepta del pa.  

 

11- Quina és la teva valoració del treball per projectes a centres de 

secundària?  

A mi m’agrada molt, però cansa molt perquè és molta feina. És molt feixuc 

a l’hora de preparar. Però els resultats són molt bons i útils per la vida.  
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Annex 6. Entrevista IES Pau Casesnoves 
 

1- Quin era el sistema de treball que utilitzàveu abans de plantejar el treball 

per projectes al vostre centre?  

Bé, és que clar, no podríem generalitzar perquè cadascú tenia la seva 

metodologia. Però jo crec que molts de nosaltres que vàrem començar a 

treballar per projectes ja fèiem canvis dins de les assignatures, lo que era 

a nivell més individual i sense coordinació. El treball que fèiem ja anava 

encaminat a la innovació. Jo ja feia cooperatiu, ja intentava fer les unitats 

didàctiques mes competencials perquè ja ens inquietava aquesta manera 

de fer feina.  

 

2- Quines foren les principals motivacions per dur a terme un canvi 

metodològic al centre?  
El moment de canvi ja és quan veus la necessitat de que has de fer algun 

canvi més significatiu i competencial per incloure diferents tipus de 

matèries.  

 

3- Quan comenceu a treballar per projectes?  

Ara ja fa 4 anys. 

 

4- Podem dir que aquesta decisió de canvi va ser unànime? O hi va haver 

algú que no hi estès d’acord?  

Era unànime des del punt de vista de la gent que ho volia fer, i la resta no 

li interessava no hi va posar oposició. És a dir, si no els hi afectava a ella 

directament no hi posaven oposició, el problema és quan vols estendre 

metodologies innovadores a la resta d’assignatures; aquí si que hi pot 

haver més oposició. Però en general gent que hi estès en contra no n’hi 

ha hagut. 
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5- Quines creus que varen ser les principals barreres per començar a 

treballar per projectes?  

Trobar gent que vulgui participar amb el treball per projectes, per exemple, 

la gent que a vegades concursa no està d’acord amb com feim feina i això 

impedeix una continuïtat al treball per projectes. Ara de cada vegada però, 

ens trobem amb més gent amb ganes de participar-hi.  

 

6- Aquestes barreres, com creus que es poden solucionar?  

Que la gent sigui fixe, que tingui una continuïtat i que cregui amb el 

projecte de treball.  

 

7- Quines creus que són les bases necessàries per introduir el treball per 

projectes a centres de secundària?  

Ganes, tenir ganes és el principal, llavors el treball cooperatiu, 

evidentment una formació en projectes i aprenentatge basat en 

problemes, després bastanta formació en treball competencial, educació 

emocional que és bàsica en general, formació en metacognició i sobretot 

formació constant i les noves tecnologies que donin un bon suport al 

treball que feim.  

 

8- Què creus que aporta el treball per projectes al centre?  

Jo crec que és el detonant per un canvi més globalitzat, ara mateix amb 

les hores que dediquem a projectes no és significatiu fins que no 

s’estengui a altres assignatures. Jo ara diria que el 50% de les hores són 

competencials. És a dir, tindrà una implicació quan es globalitzi fora de la 

feina per projectes. La feina per projectes és un detonant a partir del qual 

hi ha d’haver un canvi més globalitzat.  

 

9- Què creus que aporta el treball per projectes a l’alumnat?  

Els alumnes estan encantats, motivats... no els hi fa peresa fer projectes. 

El grau d’implicació és molt alt. El percentatge d’aprovats és molt elevat, 

perquè els motivem. Encara que no hi ha un 100% d’aprovats, perquè 
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requereix molta responsabilitat per part dels alumnes, com a la vida 

mateixa. Ells els hi donen importància i sentit al treball per projectes, 

perquè al final hi ha un resultat que té un sentit.  

 

  

10- Què creus que aporta el treball per projectes  als docents?  

A mi em dona una idea molt redona de com són els alumnes, quines 

capacitats té: si té gran capacitat de lideratge, responsable, creatiu... 

personalment veig les capacitats i potencialitats de cada alumne.  

 

11- Quina és la teva valoració del treball per projectes a centres de 

secundària?  

El valor  de manera molt positiva, però insisteixo en que és un detonant a 

un canvi generalitzat.  
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Annex 7.  Entrevista IES Juníper Serra  
 
1- Quin era el sistema de treball que utilitzàveu abans de plantejar el treball 

per projectes al vostre centre?  

A veure, perquè vàrem començar a treballar per projectes, jo sóc del 

Departament de Llengua Catalana, el meu departament ja feia anys que 

treballava per projecte dins aquest, i a més, feia 3 anys que havíem iniciat un 

Projecte de Treball Cooperatiu amb la Universitat de Vic, clar, aquí ja hi havia 

molt de “caliu” de formació i a més a més havíem fet formació a tot el 

professorat amb famílies, personal no docent i alumnes amb mediació. És a 

dir, aquí ja hi havia un caliu de fer les coses  una mica diferent i de fer feina 

cooperativament juntament amb els alumnes, i va ser el moment que va sorgir 

la oportunitat de treballar per projectes. A més, els resultats que teníem no 

eren els resultats, l’aprenentatge que fèiem competencial no anava amb mala 

direcció, per tant va ser aquest punt quan vàrem començar a treballar amb 

aquesta metodologia. Va ser un encàrrec de la direcció del centre, ens va 

agafar l’orientadora, cap d’estudis i a mi a veure a mem si teníem coratge de 

presentar un projecte pel curs vinent, a veure si ja podíem començar a 

treballar per projectes. I ens hi vàrem tirar de cap.  

 

2- Quines foren les principals motivacions per dur a terme un canvi 

metodològic al centre?  
La principal motivació varen ser els resultats i la dinàmica de les aules, ja que 

hi havia molta conflictivitat. Quan vàrem dissenyar l’estructura vàrem decidir 

que tindríem 6 hores de projectes setmanals i els agafarem els dilluns, 

dimarts i dimecres a les darreres hores, perquè era quan els alumnes estaven 

més cansats i era una manera diferent de treballar... pensa que aquí hi havia 

una disciplina de faltes d’assistència, expulsions... i durant les hores de 

projecte no hi havia faltes de disciplina, expulsions, tenies als al·lots 

engrescats... 
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3- Quan comenceu a treballar per projectes?  

Vàrem començar fa 4 anys, que el primer any no érem un centre PIP i no 

teníem cap possibilitat dins la conselleria, i nostres ja vàrem començar per 

lliure.  

 

4- Podem dir que aquesta decisió de canvi va ser unànime? O hi va haver 

algú que no hi estès d’acord?  

No, no, no va ser unànime ni prou fet si, vull dir, però és igual. La qüestió era 

trobar un equip impulsor, que el trobarem, i arribar a uns acords mínims, que 

varen ser importants (CCP i acord de claustre). Es va acordar quina seria la 

repercussió (del treball per projectes) a l’avaluació dins la resta de matèries, 

quins horaris establiríem i el professorat que tenia ganes de participar-hi. En 

definitiva, som molts i amb criteris diferents i tanta sort! Sinó els claustres 

serien molt avorrits. Si que hi havia reticències, però es varen acabar quan 

va venir la primera avaluació i es va veure que no perquè fèiem projectes aquí 

fèiem festivals, sinó que els al·lots continuaves aprenent i que les notes que 

posaven a projectes no passaven per damunt les altres del departament.  

 

5- Quines creus que varen ser les principals barreres per començar a 

treballar per projectes?  

Cada vegada en tenim manco, ja duim 4 anys, enguany hem fet una formació 

de tot el claustre de 4t ESO junt, i una mica ja esteim al punt de tenir clar que 

arribarà el dia que “projectes” haurà desaparegut com a tal perquè lo que hem 

fet ara ha estat aconseguir coordinar-nos tots els departaments i fer 

programacions competencials i interdisciplinaris, vull dir, anem cap aquí.  

 

6- Aquestes barreres, com creus que es poden solucionar?  

Barreres... de cada vegada manco. Ja no hi ha aquella resistència, això ja no 

existeix. Si que es vera que tal vegada hi ha pocs espais per a coordinacions 

i construcció conjunta. Crec que hi ha un problema en general d’organització. 

Continuem tenint unes estructures (horaris, espais...) que fa les mateixes que 

fa 20 anys, quan els al·lots i nosaltres ja tenim unes altres necessitats. 
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7- Quines creus que són les bases necessàries per introduir el treball per 

projectes a centres de secundària?  

Formació del professorat, ganes i lideratge de l’equip directiu. La part de la 

formació és molt important. I sobretot la formació en centres.  

 

8- Què creus que aporta el treball per projectes al centre?  

Ja ha aportat una millora de la convivència, una millora  de la gestió d’aula. I 

volem pensar que anem cap a una millora dels resultats.  

 
9- Què creus que aporta el treball per projectes a l’alumnat?  

Aprenentatge competencial. Són ells els protagonistes del seu aprenentatge 

i això és molt important. I ells consoliden de manera diferent els seus 

aprenentatges, i tot això (habilitats, competències...) ho aprenen 

transversalment. 

 
10- Què creus que aporta el treball per projectes  als docents?  

M’encanta aquesta pregunta! El primer any que vàrem fer projectes ens 

marcarem que l’equip docent, que passés el que passés, ens aniríem tots de 

viatge a Eivissa. Perquè ja veiem que no sabíem fer feina junts, jo era la 

primera vegada, i tu pots dir que has fet feina amb un claustre... però és una 

altre cosa. Fer feina conjuntament amb companys... això no hi havia fet mai, 

ni els meus companys i es molt difícil. Als docents (el treball per projectes) 

ens ha donat la oportunitat de fer feina de forma diferent entre nosaltres, de 

rompre barreres, d’obrir les aules: observació entre iguals, feim feina per 

interessos, feim feina per comissions... tu com a docent desenvolupes unes 

capacitats de gestió diferents. I també tenim molt de suport entre nosaltres 

perquè ens hem de repartir les feines i també intentam que hi hagi 

codocència. En definitiva, ens ha ajudat a treballar cooperativament, saps 

que era de fàcil fer-ho fer als alumnes! Personalment, a mi m’agrada molt 

compartir els aprenentatges amb els al·lots. 
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11- Quina és la teva valoració del treball per projectes a centres de 

secundària? 

El treball per projectes, només com a treball per projectes a mi no me serveix, 

jo puc fer una valoració dels plans d’innovació pedagògica. Jo agraeixo 

l’aposta que ha fet la Conselleria de recursos humans, materials i sobretot de 

formació; els centres ja no esteim tot sols. I aquest treball en xarxa és un pilar 

molt important. Jo li don molt de valor a aquest moment de canvi i innovació 

pedagògica, de com ens esteim formant, de com avaluam, com pretenem 

programar... perquè és diferent. Però ara ja no és l’objectiu treballar per 

projectes, sinó programar competencialment de forma interdisciplinar a tots 

els nivells.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

Annex 8. Entrevista IES Emili Darder 
 
1- Quin era el sistema de treball que utilitzàveu abans de plantejar el treball 

per projectes al vostre centre?  

Secundària és un món en la que l’aula és el regne de cada professor, per tant 

és qui utilitza la metodologia que troba més adequada, per lo tant no hi ha 

una sola metodologia, no hi havia una metodologia de centre. Si que puc dir 

que hi havia professors que a la seva àrea feia treball per projectes, 

cooperatiu i d’altres feien “pissarra” amb classes magistrals.  

 

2- Quines foren les principals motivacions per dur a terme un canvi 

metodològic al centre?  
Volíem transformar les experiències individuals que es duien a terme dins les 

aules a una línia de centre, aleshores vàrem iniciar les hores per projectes a 

certes hores dins de l’horari lectiu. Ens interessava treballar més 

competencialment dins del centre i amb els alumnes.  

 

3- Quan comenceu a treballar per projectes?  

Vàrem començar fa 3 anys, fa 4 anys férem una formació i disseny de 

projectes i després l’any següent vam començar amb 1r ESO, llavors 2n ESO 

i ara ja tenim fins a 3r ESO. 

 

4- Podem dir que aquesta decisió de canvi va ser unànime? O hi va haver 

algú que no hi estès d’acord?  

Hi va haver desacord, en un principi es va aprovar al claustre, evidentment hi 

va haver gent que va votar a favor pensant que ells no haurien de treballar 

mai per projectes, també hi ha gent que no creu amb aquest sistema.   
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5- Quines creus que varen ser les principals barreres per començar a 

treballar per projectes?  

A nosaltres ens va costar que tothom tingués la mateixa idea de què són els 

projectes. Quan ens vàrem seure i ens vam plantejar què era el treball per 

projectes cadascú tenia una idea diferent del que eren. També costa molt la 

interdisciplinarietat entre diferents àrees, ja que hi ha moltes idees 

preconcebudes a secundària. Llavora també va suposar una barrera el treball 

en equip, posar-se d’acord; és molt fàcil fer feina tot sol, tu t’organitzes i et 

poses d’acord molt més ràpid, en canvi, quan som un equip de 12 persones 

les coses van més lentes perquè fas diàleg i reflexió...  ara bé, el resultat és 

mil vegades millor perquè evidentment és la suma de moltes idees... però 

costa. Després a nivell organitzatiu del centre, Conselleria no facilita les 

coses perquè tu com a docent tens un horari molt “quadrat” dividides en àrees 

i aquestes hores per poder fer projectes, trobar espais al centre, dotacions... 

és molt difícil.  

 

6- Aquestes barreres, com creus que es poden solucionar?  

Conselleria hauria d’apostar més pel treball per projectes, perquè a vegades 

aquesta llibertat de centre resulta difícil de gestionar perquè cadascú fa el 

que pot i “tira” cap a on creu. És necessari que s’agafin les rendes i donar 

pautes per organitzar-se millor. La Conselleria s’ha de posar al capdavant.  

 

7- Quines creus que són les bases necessàries per introduir el treball per 

projectes a centres de secundària?  

Primer de tot la formació del professorat, ja que ens fan falta eines i també 

poder observar-nos entre nosaltres per veure com es fa feina, perquè clar 

nosaltres moltes vegades reproduïm els models d’ensenyança que hem 

viscut, i ara el treball per projectes ens ha enriquit molt el fet de ser dues 

persones a una aula i veure com treballa l’altre persona i d’aquí aprens. En 

definitiva es necessita una formació vivencial, d’observar diferents maneres 

de fer perquè una educació millor és possible.  
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8- Què creus que aporta el treball per projectes al centre?  

La vida al centre es veu beneficiada, en el sentit de que hi ha més espais per 

compartir i fer coses que abans no hi eren. També ens hem obert més a les 

famílies, al barri amb projectes comuns, ens hem posat en contacte amb les 

escoles de primària adscrites... ens ha donat un sentit més de comunitat 

educativa que abans no teníem.  

 

9- Què creus que aporta el treball per projectes a l’alumnat?  

A l’alumnat nosaltres creiem que li estem aportant el fet de veure la feina de 

manera diferent, és a dir, que ells han d’estar amb el cervell despert i poden 

aportar. Que ells construeixen el seu coneixement que han de pensar i 

reflexionar sobre la seva feina.  

 

10- Què creus que aporta el treball per projectes  als docents?  

Tots hem aprés molt, des de fer feina en equip, que això ha costat molt, fins 

a enriquir-nos amb coneixements d’altres departaments.  

  

11- Quina és la teva valoració del treball per projectes a centres de 

secundària?  

Jo crec que el treball per projectes és el futur de l’educació perquè l’educació 

que fèiem abans era per educar a gent que ja no existeix, aleshores jo crec 

que tard o d’hora la gent s’adonarà de que el treball per projectes és el que 

es necessita a l’actualitat.  
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Annex 9. Entrevista IES Guillem Cifre de Colonya 

 
1- Quin era el sistema de treball que utilitzàveu abans de plantejar el treball 

per projectes al vostre centre?  

En principi era de metodologia tradicional, classe, exposar i després fer 

els exàmens. Pot ser ja si que hi havia alguna coseta que es feia 

competencial però a nivell simbòlic.  

 

2- Quines foren les principals motivacions per dur a terme un canvi 

metodològic al centre?  
Bé, aquí realment ha estat per l’impuls d’un parell de professors i arrel de 

la nova llei (LOMCE), aquí va ser com a una oportunitat perquè ja que hi 

havia un grup de professors amb inquietud de canviar, de que el sistema 

que teníem no ens agradava, i amb la nova llei que donava 3 hores de 

lliure disposició, el claustre es va plantejar què es feia amb aquestes 

hores, idò a aquest centre es va dir que era una oportunitat per fer un 

canvi, una proposta de començar a treballar durant aquestes 3 hores que 

no eren associades a ningú, fer feina per projectes. Però  va ser possible 

ja que alguns professors es varen oferir voluntaris a començar a treballar 

per projectes durant aquestes hores. 

 

3- Quan comenceu a treballar per projectes?  

Fa 4 anys.  

 

4- Podem dir que aquesta decisió de canvi va ser unànime? O hi va haver 

algú que no hi estès d’acord?  

Al nostre claustre som 60 professors i hi va haver tan sols 2 vots en contra, 

tota l’altre gent va estar a favor, per tant, podem dir que si que va ser 

unànime. El que passa és que això es tradueix en que no tots els que 

varen votar a favor estan implicats en el treball per projectes, ara per ara 

hi ha 20 professors que hi estem implicats en projectes. Però si que es 

vera que cada any es vota i sempre s’hi està d’acord amb que es treballi 
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per projectes. El discurs de la resta de professorat que vota a favor però 

no està implicat seria “estic d’acord que es facin projectes sempre que a 

mi no m’impliqueu”.  

  

5- Quines creus que varen ser les principals barreres per començar a 

treballar per projectes?  

Que no en sabíem, nosaltres havíem fet alguna formació relacionada amb 

el treball per projectes però clar, quan vàrem decidir que en faríem al 

nostre centre ens posarem les piles i férem moltes formacions per 

aprendre. Va venir molta gent de fora a formar-nos i hi va haver molta 

mobilització a nivell de formació. Una vegada superada aquesta barrera 

n’han aparegut d’altres a nivell de centre com ara les hores de com es 

distribuiran i qui en serà responsable. També el nivell de dedicació, que 

és molt sacrificat.  

 

6- Aquestes barreres, com creus que es poden solucionar?  

 
A poc a poc i amb temps es va solucionant, perquè la gent es va implicant 

i aprenent, ens coordinem millor, cream equips de coordinació, hem anat 

formant-nos i visitant altres centres. I pel que fa al centre, hem intentat que 

més gent s’uneixi al projecte, encara que sempre hi ha un grup de gent 

que defuig de participar-hi. Però és una qüestió de superar pors, perquè 

a poc a poc la gent veu com funciona el treball per projectes que pot anar 

fent col·laboracions i cada vegada participa més.  

 

7- Quines creus que són les bases necessàries per introduir el treball per 

projectes a centres de secundària?  

Jo crec que hi ha d’haver una formació, no té perquè ser prèvia, encara 

que dóna més seguretat, però la formació en qualsevol moment és molt 

important. Llavors, el fet de treballar en equip entre els professors 

requereix d’un grup impulsor que tengui ganes i motivació de treballar en 

equip i que ho vagi contagiant. D’altre banda també crec que ha anat molt 

bé visitar altres centres.  
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8- Què creus que aporta el treball per projectes al centre?  

Una cosa important és el fet de xerrar d’educació, de com volem que sigui 

l’aprenentatge, centrar-nos en els alumnes, comunicar-nos més entre 

nosaltres, millorar el treball en equip entre nosaltres... crec que ha estat 

molt important.  

 

9- Què creus que aporta el treball per projectes a l’alumnat?  

Pels alumnes ha estat molt important a l’hora d’assolir objectius o 

competències que s’havien deixat de banda de capacitats de 

comunicació, de pensament crític, treballar la creativitat, treball en equip... 

que moltes vegades dins d’un sistema tradicional es deixen de banda i tot 

això va fent passes... tot això és molt important pel seu futur. 

 

10- Què creus que aporta el treball per projectes  als docents?  

Jo crec que mai havíem estat tan il·lusionats, compartim recursos, 

aprenentatges... al manco està fent que xerrem més sobre educació i 

canvis necessaris. 

 

11- Quina és la teva valoració del treball per projectes a centres de 

secundària?  

Bé, jo en sóc una il·lusionada, m’encanta. M’agrada molt ser professora 

de projectes, aprendre i aplicar coses noves. De totes maneres també hi 

ha temporades que es recent el meu context familiar, perquè el treball per 

projectes requereix de molta feina i temps i clar... al meu temps lliure 

també he de invertir-lo en formacions, preparació de materials... també 

pens que l’impacte és massa petit i que s’haurien d’invertir més hores al 

treball per projectes.  

 


