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1. Resum i paraules clau
L’aprenentatge és l’objectiu primordial de l’ensenyament escolar. Venim d’un
model d’ensenyament tradicional on l’alumnat era un ens que només havia de
memoritzar i on les matèries s’organitzaven de forma separada. El docent
exposava la seva saviesa i els alumnes l’havien de fer seva. Actualment, aquest
model ha sofert un canvi palpable ja a les aules, on els estudiants són els
promotors del seu coneixement i els professors són més que una figura plena de
sabers, són els guies d’aprenentatge.
El món de la ciència cada vegada té més rellevància a nivell social i les empreses
demanen més professionals que sàpiguen fer alguna cosa més que recitar
paraules apreses de memòria. Necessiten persones que tinguin capacitat de
resolució de problemes, que puguin aprendre d’altres camps, que relacionin
conceptes i procediments, capaces de fer feina cooperativa, entre d’altres.
D’aquesta necessitat de canvi neix el concepte STEM, acrònim anglès el qual
inclou les ciències, tecnologia, enginyeria, i matemàtiques i presenta una infinitat
de fórmules per a motivar als alumnes i aconseguir l’aprenentatge amb una
perspectiva integradora i fent èmfasi a les aplicacions en el món real.
L’article 28 del decret 34/2015 de 15 de maig pel qual s’estableix el currículum
de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears diu que “per fomentar la
innovació i promoure l’autonomia dels centres, la concreció curricular es pot dur
a terme mitjançant projectes específics adreçats a millorar l’èxit escolar que
assegurin als alumnes l’adquisició de les competències i els objectius del
currículum”.
La proposta didàctica que presentaré, se centra en el Bloc 4: Les persones i la
salut de la matèria Biologia i la Geologia com eix vertebral i pretén ser d’utilitat
a les aules amb l’objectiu de crear aprenentatge significatiu i transformar als
alumnes en persones adultes més competents. Em decantaré per l’Aprenentatge
Basat en Projectes i Problemes (ABP) com a metodologies d’aprenentatge.
Paraules clau: STEAM, salut, Biologia i Geologia, ABP

1

2. Objectius del treball
Amb la consecució d’aquest treball final de màster es volen aconseguir els
següents objectius:
1. Analitzar i treballar els continguts de les matèries de Biologia i Geologia,
Matemàtiques, Física i Química, Tecnologia i Educació Plàstica de forma
multidisciplinària, establint una relació entre elles (Enfocament STE(A)M)
per aconseguir un producte final.
2. Elaborar una proposta didàctica que redueixi l’abandonament escolar, així
com incrementi l’interès de l’alumat per les ciències.
3. Millorar la qualitat de l’ensenyament i l’aprenentatge significatiu mitjançant
l’aprenentatge basat en projectes i la resolució de problemes.
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3. Justificació sobre l’elecció del tema
Al resum ja hi ha una bona part de la justificació sobre aquesta elecció. Malgrat
això, va ser al començar la primera part de les pràctiques quan la situació em va
fer reflexionar. Les classes, al manco a Biologia i Geologia, es fan pràcticament
igual que fa quinze o vint anys quan anava a escola. Sí, es fa una mica de treball
cooperatiu, feina en grup, algun projecte molt concret sobre una cosa concreta.
A les pràctiques tampoc hi vaig veure cap tipus de relació entre les matèries
científiques que donessin una visió de conjunt. Si bé és difícil que tot lligui, al
menys en alguns casos es fa totalment imprescindible. Puc dir que la major part
del temps no vaig veure cap canvi respecte a la meva infància i adolescència, i
això em va fer pensar.
És adequada la formació que reben els alumnes? És clar que sí, els professors
són grans professionals. Els alumnes aprenen amb ganes i s’hi engresquen? A
vegades. De fet, als dos cursos de primer d’ESO als que vaig impartir classe els
vam passar una enquesta sobre motivació quan vam fer l’assignatura
d’Investigació i innovació educativa. Els resultats van mostrar que hi havia una
relació entre aquests factors. És a dir, en general preferien fer feines en grup a
estar tota l’hora asseguts escoltant. Així doncs, vaig pensar que seria interessant
fer una proposta que englobés les matèries de ciències a fi de donar connexió
entre elles i arribar a tots els alumnes així com fer feina amb grups cooperatius.
Personalment, m’imagino què m’hauria agradat quan estudiava i reconec que
m’hauria agradat més pràctica, sobre tot. Ara bé, i als joves? Crec que al menys
hi ha dues coses que mai canviaran: per un costat, el fet d’aprendre mentre es
fa alguna cosa engrescadora, que diverteixi, que sigui diferent; per altre costat,
aprendre coses que realment siguin útils per a la vida o donar sentit perquè ho
siguin o ho puguin ser en el futur. En el meu cas, sempre m’ha agradat saber
coses i no m’influïa si el que estudiava tenia o no sentit per a la vida quotidiana,
però entenc perfectament que alguns alumnes tinguin el sentiment que allò que
estudien no serveix per res, i per això estem nosaltres, per a fer-los canviar
d’opinió.
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Pel que fa a la temàtica del projecte, he de dir que no em va costar decidir-me,
ja que des de que vaig acabar la llicenciatura he estat fent feina molt relacionada
amb la Seguretat Alimentària. Durant més d’un any vaig fer feina com a becària
a una empresa amb seu a Mallorca de producció de menjar per avions on
m’encarregava del control d’APPCC durant tot el procés Recentment, vaig fer
feina com a inspectora de Seguretat Alimentària a hotels i complexes hotelers
tant a República Dominicana com a Espanya. Per tant, tenia ben clar que la línia
que havia de seguir era aquesta. La meva intenció és mostrar que les ciències
mai es separen, per molt que les separem en matèries o en carreres
universitàries. Al final hem de saber una mica de tot per a poder fer front al dia a
dia. A més a més, volia posar en situació als alumnes pel que fa a l’inici d’un
projecte empresarial. Mai he estat empresària, però sé de primera mà que no és
fàcil i, tot i que realment es farà un tast, crec que és una bona oportunitat pels
alumnes per a que entenguin la complexitat, temps i dedicació que s’ha de fer
per a iniciar-se al món laboral com a emprenedors.
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4. Estat de la qüestió
El terme STEM és l’acrònim angles de Science, Technology, Engineering and
Mathematics (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), emergeix en els
darrers anys amb una perspectiva integradora i fent èmfasi a les aplicacions en
el món real. No fa referència a cap metodologia concreta, sinó que és podria
definir com un panell que varia i creix, parteix d’elements educatius precedents i
s’incorporen elements de nova creació, on es concentren eines tecnològiques,
perspectives pedagògiques i visions metodològiques que poden ser útils per a la
consecució dels objectius STEM (Domènech-Casal, Lope, & Mora, 2019).
La principal raó de promoure STEM és governamental, empresarial i social per
a la millora de la quantitat, qualitat i diversitat de professionals STEM, els quals
són imprescindibles per a garantir el progrés econòmic i social (Couso, 2017).
La manca de formació és una restricció clau per a la innovació, obstaculitzant el
creixement de la productivitat i el desenvolupament econòmic. En particular, la
baixa oferta de professionals capacitats en les disciplines relacionades amb la
ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (STEM) pot debilitar el potencial
innovador d’una societat. Estudis empírics mostren que països amb una major
proporció de graduats en enginyeria tendeixen a créixer més aviat que els països
amb major proporció de graduats en altres disciplines (Díaz, 2016). Això és, per
tant, una motivació socio-econòmica, tot i que també donaria molta importància
a la motivació democràtica i ètica, tal com ho explica Couso (2017) a
l’alfabetització STEM.
Si volem que el país avanci i sigui més pròsper necessitem que les generacions
futures s’impliquin més en les àrees científiques. Com veurem més endavant, hi
ha diferents problemàtiques en aquest sentit: el baix interès en les nines o
adolescents, les famílies de nivell socio-econòmic baix, l’abandonament escolar
i la metodologia emprada en les classes de ciències.
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Figura 1. Abandonament educatiu primerenc per comunitat autònoma al 2017 (Ministerio de
Educación y Formación Profesional, 2018).

L’abandonament primerenc és el percentatge de persones entre 18 i 24 anys que
no ha completat l’educació secundaria i no segueix cap tipus d’educació o
formació. A partir de les dades observades a la Figura 1, l’any 2017
l’abandonament primerenc després de l’educació obligatòria situà les Illes
Balears com la segona comunitat que més abandonament presentà,
concretament un 26,5%. Si veiem aquestes dades des d’una perspectiva
europea, Espanya és el segon país de la Unió Europea que més abandonament
pateix al 2017, concretament un 18,3%. Cal dir que des de 2012 a 2017 hem
reduït l’abandonament un 6,4% a nivell estatal (Ministerio de Educación y
Formación Profesional, 2018).
Les

proves

PISA

(Programme

for

International

Student

Assessment)

organitzades l’any 1997 pels països membres de la OCDE (Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic), tenen l’objectiu de monitoritzar
com els estudiants que es troben al final de l’escolaritat obligatòria han adquirit
els coneixements i les destreses necessàries per a la seva completa participació
a la societat (OCDE, 2005). La figura 2, referent a l’informe PISA 2015 on
apareixen totes les comunitats autònomes representades, conclou que les Illes
Balears ocupen un lloc bastant allunyat tant de la mitjana espanyola com de la
OCDE.
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Figura 2. Resultats de l'informe PISA per comunitat autònoma (Rodrigo, ¿Sabe menos un niño
andaluz de diez años que uno de Castilla y León de ocho?, 2018).

Figura 3. Resultats PISA 2015 en ciències per comunitat autònoma (Rodrigo, ¿Sabe menos un
niño andaluz de diez años que uno de Castilla y León de ocho?, 2018).

En les 3 competències que avalua PISA, a la figura 3 hi trobem els resultats en
ciències. Les Balears es troben lleugerament per davall de les mitjanes de
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referència, essent un indicador que ens avisa que alguna cosa està fallant. Estem
educant en competències? Potser no ho fem de la millor manera. A l’annex 1
trobem dues figures més on es representen els resultats de les proves en les
competències en lectura i matemàtiques.
Des d’etapes elementals es segueixen patrons d’interès en ciències similars als
registrats a les dades nacionals de matriculacions d’estudis universitaris (MECD
2016). Així doncs, hi ha quatre aspectes preocupants en l’Educació científica a
Espanya que s’entreveuen des de l’Educació primària:
Primer, el perfil actitudinal dels nins i nines. Les nines prefereixen la biologia vers
la física, preferida pels nens.
En segon lloc, les nines tenen poc interès general. Poques són les que tenen un
alt interès en continguts de física o biologia.
En tercer lloc, hi ha un descens en l’interès de les nenes en els continguts tant
de física com de biologia a mesura que augmenta el nivell escolar. Es fa
complicat fomentar aquest interès en nivells posteriors.
Finalment, es conclou que en l’educació primària, les actituds encara són
positives, tot i que s’evidencia una diferència segons el gènere pel que fa a
interès i preferències, així com un descens en l’actitud davant la intenció de
seguir estudis científics (Toma & Meneses Villagrá, 2019).
A més, segons Rocard et al. (2007), citat per Domènech-Casal J., Lope S. &
Mora L. (2019) suggereix que la disminució de l’interès i vocació en ciències es
deu, al menys, a dues causes concretes. Per un costat, l’alumnat femení i
d’orígens socioeconòmics humils es decanta poc per aquest tipus de professions
i per altra costat, l’ensenyament descontextualitzat, el qual genera desinterès en
l’alumnat.
A la bibliografia que he llegit he trobat més articles com és el cas de Couso (2017)
que parlen sobre aquest minvament en la voluntat de seguir un camí científic, i
clarament es fa referència com a mínim a les dues causes que explica
Domènech-Casal et al. Per això penso que és necessari un canvi en l’educació
a nivell general. Seguidament en parlarem.
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Segons cita Gillies (2003), citat per Toma et al. (2019), això desemboca amb la
necessitat d’intervenció educativa per a despertar l’interès i retenir a les nines en
les ciències. Per això es proposen metodologies actives com la indagació i
l’aprenentatge basat en problemes. A partir d’aquestes, s’obté més participació
col·laborativa i la recerca conjunta de perspectives i resolució de problemes així
com una millor percepció de les ciències, que és un dels nostres objectius. Tot i
que en aquesta cita es dóna molta importància al sector femení, el que és ben
cert és que aquestes metodologies afavoreixen a tot l’alumnat i de forma
inclusiva.
Per altra banda, cal treballar certs temes d’actualitat a les aules per a que
l’alumnat tingui una visió holística del que implica la ciència en la seva vessant
tant positiva com negativa, ja que s’ha vist La predominança de posicions
equidistants dels estudiants quan se’ls plantegen dicotomies entre aportacions
positives i crítiques de descobriments científics s’explica perquè realment no
s’han abordat aquesta classe de temes a l’escola (de Pro Bueno, 2014).
Aquestes reflexions no haurien de ser fruit exclusiu del que s’aprèn fora de
l’escola ja que està inclòs al currículum. A més a mes, l’educació en ciències ha
de ser contextualitzada i competencial (Sanmartí, Burgoa & Nuño, 2011)
promovent la capacitat d’aplicar, transferir i crear coneixement científic per part
de l’alumnat (Domènech-Casal et al. 2019).
Tal com explica García, Reyes, & Burgos (2017), en l’educació STEM, la
resolució de problemes és un element central (Aladé et al., 2016) ja que afavoreix
la participació activa dels estudiants en el seu procés d’aprenentatge, el qual es
torna més significatiu i profitós si aquests problemes provenen o es connecten
d’alguna manera amb situacions del món real (Farrior et al., 2007; Sanders,
2009).
L’aprenentatge es basa tant en reflexió, explicació i socialització com en
experiència. Per part del professorat, la vivència d’activitats d’indagació a partir
d’una

adequada

formació

especifica

modifica

les

concepcions

sobre

l’aprenentatge i la eficàcia dels diferents enfocaments d’ensenyament així com
disminueix la percepció d’obstacles en el seu us a l’aula (Godoy, Segrra, &
Mauro, 2014) (Romero-Ariza, 2017). Molts professors s’oposen a alguns
9

mètodes per diferents qüestions, com que es “perd” molt temps, és molt laboriós
o que realment no s’aprèn. Tenen tota la raó. En la meva experiència, a les
pràctiques a l’institut, quan vaig voler fer algunes activitats cooperatives o que
requerissin que els alumnes treballessin, va ser tot un repte. Els alumnes no
saben fer feina cooperativa perquè son poques les vegades que els impliquen.
Si el que és habitual és fer una classe més bé magistral, en el moment en que
comencen a treballar en grups és com si els obrissin les portes d’un parc
d’atraccions, tot són riures, bromes, poca feina. Per tant, la solució passa perquè
el treball cooperatiu sigui el pa de cada dia dels alumnes, que realment aprenguin
a aprendre junts, que sigui una forma de treballar. Llavors, no es perdrà tant de
temps, s’aprendrà i no serà tan laboriós perquè es coneix com funciona el grup i
quines coses són les adequades per a ells.
El fet de treballar amb grups heterogenis i de forma cooperativa permet que els
alumnes es puguin ajudar entre ells i cadascú aporti alguna cosa diferent al grup
de treball per tal d’enriquir la feina feta. Aquesta manera de treballar ja va ser
descrita per Vygotsky (1978) com a zona de desenvolupament proper.

Figura 4. Zona de desenvolupament proper. Font: https://www.slideshare.net/LeticiaNavarro9/teora-socialdel-juego-vigotsky.

A la figura 4, s’observa l’existència d’un aprenentatge a nivell real, el qual és el
desenvolupament que pot adquirir un alumne per si mateix a partir del que ja sap,
sense ajuda; el nivell potencial, en canvi, és el desenvolupament que pot adquirir
10

l’alumne amb ajuda d’un adult o d’un company amb més capacitat (Vielma,
2000). La diferència entre el nivell potencial i el real és la zona de
desenvolupament proper.
Segons Fernández (2016), citat per Garcia et al. (2017), les innovacions que es
desenvolupen a l’aula baix enfocament STEM es dóna a partir d’un cicle
d’indagació tècnica que es pot observar a la Figura 5: observació-raonamentmodelatge-programació. D’aquesta manera els alumnes fan seu el coneixement
après, en contraposició a la memorització per a la realització d’un examen.
Segons el Model translacional proposat per Glancy i Moore (2013), les activitats
STEM són més efectives quan encoratgen als estudiants a traslladar les idees a
través de disciplines diferents. És fonamental que els estudiants tinguin
l’oportunitat de reflexionar i intercanviar idees entre ells i fomentar l’aprenentatge
a partir d’activitats col·laboratives (García, Reyes, & Burgos, 2017).
La indagació actualment té dos sentits, un el d’adquirir habilitats per a poder
investigar i resoldre problemes com ho fan els científics, i per altra banda, es fa
referència a les estratègies d’aprenentatge i ensenyament per a aprendre ciència
(Ferrés et al., 2015), En la proposta didàctica, la indagació es centra en el segon
sentit, es a dir, aprendre ciència a partir de la indagació.

Figura 5.Cicle d'indagació tècnica usant el model translacional STEM. Font: García, Reyes &
Burgos, 2017.
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Ens podríem demanar què inclou STEM i on es posa el límit. Segons Couso
(2017), el coneixement d’una disciplina ha de ser epistèmic, és a dir, incloure no
només allò que hem aconseguit saber (idees clau) sinó també com ho sabem i
perquè ho crèiem a partir de l’elaboració de preguntes investigables o
conclusions en base a proves. En quan al límit de les disciplines que s’hi
inclouen, de moment no hi ha un consens entre els autors (Couso, 2017).
També és interessant l’alfabetització en STEM, segons Couso (2017) és ser
capaç d’identificar i aplicar, tant els coneixements clau com les formes de fer,
pensar, parlar i sentir de la ciència, l’enginyeria i la matemàtica, de forma més o
menys integrada, per tal de comprendre, decidir i/o actuar davant de problemes
complexos i per a construir solucions creatives e innovadores, tot aprofitant les
sinèrgies personals i les tecnologies disponibles, i de forma crítica, reflexiva i
amb valors.
L’objectiu és usar conceptes de disciplines STEM amb la finalitat de comprendre
i solucionar problemes amb la integració d’aquests conceptes. Pot ser difícil
treballar totes les disciplines alhora, però és important saber anar d’una a una
altra. La innovació i la creativitat seran imprescindibles així com les competències
transversals: pensament crític, treball en equip, comunicatiu, aprendre a
aprendre i promoure valors positius. Es pretén que els alumnes arribin a ser
ciutadans amb mínima competència independentment de si acabaran estudiant
ciències o no i que tinguin uns valors amb perspectiva d’equitat i gènere.
Al currículum de les diferents matèries hi trobem les competències que han
d’assolir els alumnes. Aquestes es poden definir com la capacitat per a posar en
pràctica de manera integrada, en contextos i situacions diverses els
coneixements i les destreses així com les actituds desenvolupades en
l’aprenentatge (Ferrés et al. 2015). Essent la competència científica una de les
competències bàsiques que va seleccionar el programa DeSeCo o Definició i
Selecció de Competències l’any 2002, la capacitat d’indagació correspondria a
la dimensió metodològica de la competència científica tal com cita l’article de
Ferrés, Marbà & Sanmartí (2015) a Cañal (2012), el qual explica que la
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competència científica té quatre dimensions: conceptual, metodològica,
actitudinal i integrada.
Per a assolir les competències els projectes poden anar de la mà d’una o més
metodologies. Segons l’estudi dut a terme per Zamorano, García & Reyes
(2018), Educació a través del disseny, Aprenentatge Basat en Projectes i
Aprenentatge Basat en Problemes foren les metodologies predominants en els
estudis treballats.
M’agradaria fer un incís, ja que els acrònims per a les dues darreres
metodologies (ABP) poden donar lloc a confusió. Poden dur-nos a confusió, quan
els autors les usen a partir de les abreviatures en anglès en textos en castellà,
inclús arribant a coincidir. Per tant s’ha de fer una lectura detinguda per a aclarir
de quina metodologia estem parlant.
Tot i això, penso que ambdues podrien conviure perfectament si el docent ho
considera. En l’aprenentatge basat en projectes es culmina amb un producte
però prèviament hi ha hagut una pregunta conductora (un problema) per a iniciarse, això inclou l’aprenentatge basat en problemes. Considero que no ens hem
de encasellar en metodologies concretes amb noms que a dia d’avui encara no
s’han acabat de concretar, sinó que hem d’adaptar el procés al que volem que
els joves aprenguin. No s’ha de fer que apareguin totes les disciplines perquè
l’enfocament STEM d’alguna manera, diu que s’han de treballar. Si hi ha un
problema al qual no li cal aplicar les matemàtiques, per exemple, no les hem
d’incloure amb calçador. Ha de sortir natural.
Tornant a Zamorano et al. (2018) expliquen aquestes dues metodologies i
dissenyen una guia de requisits generals per a elaborar propostes didàctiques
STEAM. L’any 2006, Georgette Yakman, va encunyar el terme STEAM afegint la
A d’Arts com a marc per a l’educació a través de les disciplines, un nou
paradigma que planteja la Ciència i Tecnologia interpretada a través de
l’Enginyeria i de les Arts (Cilleruelo & Zubiaga, 2014). Tot i que el fet d’afegir les
Arts és opcional, cal dir que a la biologia i geologia les il·lustracions, vídeos,
dibuixos, són fonamentals per a entendre millor els conceptes. Com he dit abans,

13

la proposta que fem és lliure i ha de ser útil per a l’aprenentatge. No sempre més
es millor.
No podem tancar el marc teòric sense parlar d’avaluació. L’avaluació dels
projectes no poden ser avaluats de la mateixa manera que venim avaluant. Pel
simple fet d’avaluar competències i no el grau de coneixement d’un contingut
concret no es poden usar mètodes tradicionals com els exàmens, ja que
d’aquesta manera no estem fent cap canvi, necessitem avaluar de forma
continua, durant tot el procés (Sanmartí, 2010).
Segons el Decret 34/2015, es defineix competència com “la capacitat per aplicar
de manera integrada els continguts propis de l’etapa educativa per aconseguir
dur a terme activitats adequadament i resoldre problemes complexos
eficaçment”. D’aquí es pot extreure que és una necessitat el fet de fer un canvi
en la forma d’avaluar si volem una millora en el grau d’assoliment de les
competències clau.
L’avaluació té dues finalitats, per un costat la de regular l’aprenentatge i per l’altre
la de comprovar el que l’alumne ha après. Per tant, serà necessari que en avaluar
el projecte tinguem en compte ambdues finalitats.
L’objectiu de regular l’aprenentatge ha de valer perquè l’alumnat pugui identificar
les seves pròpies dificultats i errors, conèixer què no és capaç de fer prou bé,
entendre les causes de les dificultats i trobar la forma de superar-les i millorar.
Per tant, la finalitat és promoure la implicació de la persona que aprèn en el seu
procés d’aprenentatge i ajudar-la a ser més autònoma. Dit d’una altra forma,
aprendre a avaluar-se és condició bàsica per aprendre a aprendre i això tindrà
un efecte en l’augment en la motivació i l’autoestima dels alumnes (Sanmartí,
2010).
Si quan es corregeix una activitat es posa una qualificació numèrica o un “bé”,
per exemple, el sistema no és d’utilitat per a l’alumne, ja que no permet identificar
quines parts ha fallat i perquè, o quins aspectes ha de millorar, el sistema que
s’ha d’usar és un que permeti detectar i corregir problemes de forma eficaç.
La finalitat de comprovar el que s’ha après té més a veure amb l’objectiu
tradicional de l’avaluació. D’aquesta forma es comprova si s’han assolit els
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objectius marcats a l’inici, i s’obté informació per avaluar el procés
d’ensenyament i la identificació de possibles aspectes a millorar (Sanmartí,
2010).
És important separar els criteris de realització dels de resultats ja que els primers
fan referència als aspectes o operacions que s’espera que l’alumnat apliqui en
realitzar una tasca; els criteris de resultats es centren en la qualitat amb que
s’apliquen els aspectes definits en els criteris de realització i en fixen el seu grau
d’acceptabilitat a partir de valorar-ne la pertinència, completesa, precisió,
originalitat, etc. Per tant, en les activitats d’avaluació s’han de poder avaluar els
dos tipus de criteris (Sanmartí, 2010).
Una bona activitat competencial és aquella que està ben contextualitzada, és a
dir, que la situació o problema a resoldre té relació amb el món real. La resposta
ha de ser productiva, és a dir no ha de tenir una resposta única i reproductiva,
ha de permetre avaluar si l’alumnat és capaç de transferir els coneixements
adquirits a situacions noves o diferents. Per últim, ha de complexa, és a dir,
l’alumne ha d’aplicar coneixements diversos de forma integrada per a completar
l’activitat (Sanmartí, 2010).
Bons exemples de preguntes d’avaluació són les plantejades en proves internes
o externes del sistema, del tipus programa PISA, proves de CB, proves
diagnòstiques o de final d’etapa. Solen tractar-se d’activitats en les quals es
proposa a l’alumnat problemes reals que han de resoldre fent un ús integrat del
seu bagatge intel·lectual, interpretar, fer-se noves preguntes, dissenyar
recerques, deduir, plantejar propostes d’actuació, criticar, argumentar, etc. En
cap cas es tracta de preguntes que es poden respondre havent memoritzat la
lliçó el dia abans. (Sanmartí, 2010).
Les rúbriques són eines que ens permeten avaluar ambdós criteris esmentats
abans i es relacionen a través d’indicadors, o accions concretes que s’observa
en la realització d’una tasca. Es mostra com una matriu on d’una banda explicita
els criteris de realització relacionats amb l’avaluació d’una competència i a l’altra,
els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment,
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concretats en indicadors. Es busca no reduir la valoració a un càlcul numèric,
sinó fer més visible què hi ha al darrere d’un número (Santmartí, 2010).
S’ha de tenir en compte el fet de compartir amb l’alumnat quins seran els criteris
d’avaluació perquè puguin identificar què és el més important i fer arribar les
valoracions del seu aprenentatge al llarg de tot el procés per ajudar a identificar
errors i corregir-los.
El fet d’avaluar als companys (coavaluar) amb la finalitat d’ajudar-los resulta en
aprendre a autoavaluar-se ja que poden reconèixer què han fet bé o què han de
millorar si abans ho han identificat en els treballs dels companys (Sanmartí,
2010).
Pel que fa a l’atenció a la diversitat, l’aplicació dels criteris d’avaluació permet
identificar on estan les dificultats de cada alumne o alumna i el camí que li falta
recórrer per arribar a ser “expert”. [...] No s’ha d’esperar a l’avaluació final per
establir mesures de suport (Sanmartí, 2010).
Podem dir que en avaluar projectes hem d’usar altres eines, i no les tradicionals,
amb l’objectiu de que els alumnes siguin capaços de detectar més fàcilment els
seus propis errors i els puguin solucionar. No podem deixar de banda que
l’avaluació correspon a tot el procés d’aprenentatge.
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5. Desenvolupament de la proposta
Algunes consideracions:
Tal com indica l’article 28 del Decret 34/2015, “Per fomentar la innovació i
promoure l’autonomia dels centres, la concreció curricular es pot dur a terme
mitjançant projectes específics adreçats a millorar l’èxit escolar que assegurin
als alumnes l’adquisició de les competències i els objectius del currículum.
Aquests projectes han de tractar, com a mínim, els aspectes següents:
a) L’assignació dels elements del currículum a una, o a més d’una, de les
matèries establertes en els articles 10 i 11.
b) La determinació de la contribució de l’avaluació del projecte a la qualificació
de cadascuna de les matèries implicades.
c) La concreció de la càrrega horària del projecte i la distribució d’aquesta.”
La proposta que presento engloba les matèries de biologia, química,
matemàtiques, tecnologia i educació plàstica i visual, conegut com STE(A)M,
aconseguint una visió global de tot un procés de negoci que duran a terme els
alumnes de 3r d’ESO al voltant el “Bloc 4: Les persones i la salut. Promoció de
la salut.”.
Per tant, les característiques que tindrà la proposta en base a l’estat de la
qüestió, són les següents:
1. Incrementar la motivació (en general) de l’alumnat.
2. Fomentar l’equitat.
3. Augmentar l’interès en les ciències.
4. Aprendre mitjançant la indagació.
5. Contextualitzar el que anem a estudiar.
6. Us de TIC i treballar la recerca a internet.
7. Treballar en equip.
8. Crear un clima d’aula que afavoreixi la participació.
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9. Aprendre a partir d’un projecte multidisciplinari.
10. Assolir les competències clau.
El producte final que volem aconseguir és un projecte emprenedor bàsic inclòs
a una plana web. Volem fer un tast del que suposa muntar un negoci. A partir
d’una idea real, idear la forma d’aconseguir que el projecte vagi cap endavant.
Cal dir que, com s’ha dit anteriorment, és un projecte molt bàsic i deixem de
banda molts aspectes que a la vida real els hauríem de tenir molt en compte,
però que per la seva dificultat afegida i pel nivell al que estem, els obviarem. Per
tant, usem aquesta idea de negoci per relacionar-la amb les matèries
esmentades abans. A llarg de la proposta es van concretant els continguts
curriculars de les matèries per tal d’ubicar al lector.
Com a idea per a un altre projecte relacionat amb el tema fent treballar
cooperativament als alumnes que cursen 4rt d’ESO i als alumnes de 3r d’ESO.
El projecte es relacionaria amb les matèries de tecnologia, biologia i
matemàtiques. Els alumnes de 3r haurien de dissenyar una aplicació de nutrició,
per a calcular, entre altres, les calories que una persona ingereix i la pèrdua
calòrica en fer esport. Com que a la matèria de tecnologia en aquest nivell no es
fa programació, se’ls proposaria fer un primer disseny i els alumnes de 4rt el
posarien en marxa. Pot ser tot un repte perquè estem anant més enllà de la
integració de matèries, estem incloent diferents nivells educatius per a un mateix
objectiu.
Per a dur a terme el projecte es necessiten unes 36 sessions. Si cada setmana
es dediquen 5 sessions, una cada dia, al projecte, la durada estimada del
projecte és de 7 setmanes. Pel que fa a la temporització del projecte, proposo
que es faci de cara al tercer trimestre per a tancar el curs. A més, d’aquesta
manera el docent ha tingut temps per a poder conèixer als alumnes per a fer els
grups de feina més heterogenis. A la taula 1 s’exposa un exemple de
temporització.
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CRONOLOGIA DE LES SESSIONS PROGRAMADES
SESSIÓ

DATA

TASQUES A REALITZAR

1

29/04

Activitat 1

2

30/04

Activitat 2

3

1/05

Activitat 3 i 4

4

2/05

5

3/05

Activitat 5

6

6/05

Activitat 5

7

7/05

Activitat 5

8

8/05

Activitat 1 i 2

9

9/05

10

10/05

11

13/05

12

14/05

13

15/05

14

16/05

Activitat 4 i 5

15

17/05

Activitat 1

16

20/05

17

21/05

18

22/05

19

23/05

20

24/05

21

27/05

22

28/05

23

29/05

Activitat 2

24

30/05

Activitat 1

25

31/05

26

3/06

27

4/06

Activitat 4

28

5/06

Activitats plana web

29

6/06

Activitats plana web

30

7/06

31

10/06

32

11/06

Activitats publicitat

33

12/06

Activitats publicitat

TASCA 1

TASCA 2

TEMPORITZACIÓ

Activitat 5

Activitat 3 i 4
Activitat 5

TASCA 3

Activitat 1, 2 i 3
Activitat 1, 2, 3

TASCA 4

TASCA 5

Activitat 3

Activitat 2
Activitat 2 i 3
Activitat 4

TASCA 6

Activitat 1
Activitat 1

TASCA 7

TASCA 8

TASCA 9
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Activitat 2
Activitat 2

Activitat 1
Activitat 2 i 3

Activitats plana web
Activitats plana web

34

13/06

35

14/06

36

17/06

TASCA 10
TASCA 11

Activitat Presentació
Activitat Presentació
Activitat cloenda

Taula 1. Cronologia de les sessions de la proposta didàctica.

En general, el projecte es divideix en diferents tasques que duen associat un
nom per a identificar-les i cada una té una sèrie de treballs o activitats. Per una
part, cada professor avalua la tasca des de la seva matèria. En algunes de les
tasques es demana als alumnes que avaluïn el treball dels seus companys de
grup, així com també es demana que s’autoavaluïn. Al finalitzar el projecte,
demanarem als alumnes que emplenin un qüestionari d’avaluació del professorat
i del projecte per a poder conèixer l’opinió dels alumnes de primera mà i de forma
totalment anònima La contribució de l’avaluació del projecte a la qualificació de
cadascuna de les matèries és d’un 20%. A la taula següent apareixen els
percentatges que li correspon cada tasca
Què s’avalua

Tasca
1

Actitud i comportament
Croquis

Percentatge
10%

2

Actitud i comportament

5%

3

Treball cooperatiu laboratori

10%

4

5

Actitud i comportament
Presentacions
Actitud i comportament
Entrevista

10%

10%

6

Actitud i comportament

5%

7

Treball cooperatiu laboratori

10%

8

Treball cooperatiu laboratori
Investigació/recerca

9

--

10

Presentacions

10%
-30%

Taula 2. Percentatge que li correspòn a cada tasca del projecte

Al llarg del projecte, els alumnes adquiriran les competències clau del currículum
(Article 6 del Decret 34/2015, de 15 de maig, 2015). A la primera tasca es mostra
el quadre de competències i per la segona tasca es troba al l’annex 2 com a
exemples del que es vol assolir al final de cada tasca. A cada tasca es concreten
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també els continguts curriculars associats a les activitats que es duran a terme
(Annex 1 i Annex 2 del Decret 34/2015, de 15 de maig, 2015).
Pel que fa a l’organització dels docents, primer de tot, s’ha de fer una
programació guiada, oberta i flexible. A partir d’una programació inicial, cada
setmana, els docents es reuneixen al manco dues vegades, una per a programar
la setmana (preferiblement dilluns) i l’altra (a finals de setmana) per a comentar
com ha anat, quines dificultats han detectat, punts a millorar, noves idees, etc.
D’aquesta manera el professorat esdevé com un pilar on tots van en la mateixa
direcció. En totes les sessions, al manco, hi haurà dos professors de diferents
matèries, essent el docent de biologia l’eix central del projecte, on participarà
pràcticament a totes les sessions. L’objectiu és que els professors puguin donar
suport durant el projecte als alumnes, ja que les tasques relacionen diferents
matèries.
Respecte a la gestió a l’aula, disposem els alumnes en grups de feina de tres
persones, les quals sempre faran feina juntes, exceptuant alguns moments
concrets que facin feina individualment o per parelles d’altres grups. Si el nombre
d’alumnes no fos suficient per fer grups de tres, excepcionalment es podrien fer
alguns grups de quatre persones. Serà el professor el que hagi triat els alumnes
per tal d’atendre a la diversitat. D’aquesta manera, tot i que les activitats no
estiguin adaptades per se, en qualsevol moment, el docents tenen l’ocasió de fer
una adaptació de la tasca per als grups que consideri necessaris. Per tant,
comptem amb grups de treball heterogenis, treball cooperatiu, activitats diverses,
presència de professors de diferents matèries i instruments d’avaluació variats
per a atendre a la diversitat.
Les sessions es duran a terme tant a l’aula com a l’aula d’informàtica. Si l’institut
no disposa d’aula d’informàtica seran necessaris ordinadors portàtils, al menys
un per cada grup.
Abans de passar a la proposta, el projecte en general, consta de les següents
etapes:
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1. Plantejament del problema
2. Investigació/recerca/cicle d’indagació
3. Definició d’una solució o acompliment d’activitats
4. Presentació d’un producte final
Finalment, a la darrera sessió, es dóna l’avaluació del projecte, tant per la part
de l’alumnat com pels docents. En l’alumnat l’avaluació es farà online i anònim
(Annex 10 ); pels professors es farà amb una rúbrica (Annex 11) i es posarà en
comú amb tots els docents participants del projecte en una reunió per a poder
valorar el projecte. Es tindrà en compte l’aprenentatge dels alumnes, processos
d’ensenyament i la seva pròpia pràctica docent. Així també s’avalua el projecte i
es deixa constància de la nostra feina així com transmetem els suggeriments per
a futurs projectes.
A continuació es descriu la proposta didàctica.
5.1. Guacamole: fabricació pròpia.
Introducció:
Tot comença un dia, abans de sortir a berenar. El professor demana als alumnes
més propers que què berenen. Sorgeixen preguntes com: Com s’ha elaborat el
menjar que ve envasat? A què està obligada una empresa que ven menjar? On
el fan el menjar? Sembla que els productes elaborats es preparen sols i que
arriben al supermercat com per art de màgia. I ni de bon grat. A partir d’aquestes
preguntes podem començar a engrescar als alumnes al projecte que ens tindrà
immersos en la Seguretat Alimentària durant unes setmanes.
En aquest projecte imaginem que som empresaris i volem que els nostres clients
mengin sa i bo. Per això, la nostra empresa s’encarrega d’elaborar guacamole.
Haurem de fer feina des de zero: necessitarem un local, distribuir el local de
forma que tinguem totes les instal·lacions necessàries per a dur a terme el procés
de forma segura, trobar una recepta atractiva, etc.
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Amb aquest projecte aprendrem molt sobre aquest nou món i finalment farem
una activitat final on els alumnes hauran de vendre el producte a uns suposats
inversors (seran els propis alumnes).
1. EL LOCAL.
Activitat 1. Com hem dit abans, necessitarem un local per a muntar el negoci.
Farem la següent pregunta als alumnes: Quines característiques i elements que
ha de tenir un local per a poder convertir-lo en una cuina d’acord amb les normes
de higiene? Per això es poden basar en el Còdex Alimentari o el Llibre Blau.
Cada grup tindrà accés a internet a l’ordinador i haurà de fer una recerca per a
obtenir la informació que els cal. Han de fer una graella (digital o en paper) on hi
anotin les característiques que ha de tenir el local.
Activitat 2. Una vegada tots els grups hagin arribat a aquest punt, es farà una
posada en comú per a entendre què volem aconseguir, fent anotacions a la
pissarra i en últim punt, fent un glossari de termes per a poder continuar amb les
activitats. En tot moment es pretén que els alumnes participin i puguin fer els
comentaris oportuns.
Activitat 3. Es farà una activitat amb un croquis d’una cuina (Figura 6), on els
alumnes hagin de dir per on creuen que passarà l’aliment una vegada entra al
local i quin circuit fa una vegada ja està elaborat (Diagrama de fluxe). L’activitat
es farà primer individualment i després es farà la posada en comú (Activitat 4)
amb els membres del grup.
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Figura 6. Croquis de cuina. Producció pròpia

Activitat 4. Després podem aprofitar perquè cada grup ho discuteixi amb els seus
membres. D’aquesta manera els alumnes poden veure la importància de l’ordre
dels espais, el circuit que fan els aliments i punts importants a una cuina. Ha de
quedar clar quines àrees del local són imprescindibles per a poder manipular els
aliments de forma correcta i la justificació. Per això poden marcar al croquis les
àrees que pensen que són fonamentals. També, si escau, hi poden marcar o
afegir les que pensin que falten.
Activitat 5. A la següent activitat, hauran de dissenyar la seva pròpia cuina amb
l’ajuda del programa Illustrator (Adobe Reader) o Visio (Microsoft office) incloent
les seves càmeres, sales fredes, magatzem, àrea de desinfecció, etc. i tota la
maquinària que els faci falta, neveres, màquines de tall, rentamans, etc. Hauran
de fer el disseny segons les indicacions que els marquin els docents de Educació
plàstica, Tecnologia i Matemàtiques.
Amb aquesta tasca, que els pot dur al manco 7 sessions, volem que els alumnes
entenguin la importància de la seguretat alimentària i com fer-ho bé perquè
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sanitat no els tanqui el negoci. Cal tenir en compte que en aquest cas no estem
valorant quina producció volem aconseguir, vol dir que les dimensions en aquest
cas no són importants, sinó més bé volem que els estudiants tinguin una visió
global del que implica fer feina amb aliments.
Per a l’avaluació d’aquesta tasca es tindrà en compte tant, el procés dels
alumnes com el croquis final que entreguin. Cada professor avaluarà d’acord
amb els seus continguts curriculars. Per la part de Biologia i Geologia, s’usarà
una rúbrica (Annex 4) per a avaluar el croquis. Els alumnes s’autoavaluaran amb
una graella (Annex 3) de forma diària.
A les diferents sessions col·laboraran els professors de Biologia i Geologia,
Tecnologia, Matemàtiques, Educació Plàstica i Física i Química.
Amb aquesta tasca, els alumnes assoliran les següents competències:

Tasca 1
Competència aprendre a aprendre
Aplica diferents estratègies per resoldre dubtes i
dificultats (demanar dubtes a companys i professors,
cerques a internet,...)
Prén consciència de les errades i intenta esmenar-les
Ajuda els companys a aprendre una cosa que ha ja
après
Té capacitat per treballar individualment
Té capacitat per treballar cooperativament (parelles,
equips, grup classe)
Respon i formula preguntes relacionades amb
coneixements ja adquirits anteriorment
Modifica i replanteja la seva producció quan adquireix
nous coneixements.
Argumenta i contrasta les seves opinions.
Es capaç de fer-se preguntes
Utilitza fonts d'informació pertinents a partir de la
recerca , identificació i selecció crítica
Realitza una bona planificació del temps
Identifica les idees claus
Empra el nou vocabulari adquirit
Competència lingüística
Entén la informació explícita
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1

2

Activitat
3

4

5

Entén la informació implícita
Entén el propòsit bàsic del missatge.
Sap seleccionar allò què és rellevant
Organitza les idees què exposarà
Parla amb un lèxic adequat i mostra un bon ús de la
morfosintaxi.
Coopera amb l’interlocutor per tal de facilitar el diàleg:
ajuda al desenvolupament d’una discussió confirmantne la comprensió
i invitant els altres a participar-hi.
Respecta el torn de paraula en les converses.
Expressa sentiments i sentit del’humor sense ofendre.
Respecta les convencions de la situació comunicativa:
ús de tractaments de cortesia.
Demana que li repeteixin el que s’ha dit quan no ho ha
comprès.
Identifica el sentit global del text.
Resumeix el contingut informatiu del text.
Reconeix les idees principals i secundàries.
Identifica la finalitat del text
Interpreta el significat d'elements no lingüístics del text
Interpreta el significats de paraules noves segons el
context
Sintetitza la informació recollida a partir de tot tipus de
fonts
Sap fer una cerca selectiva d’Internet.
Té en compte per a la seva producció la finalitat del text.
Fa una llista de les idees principals
Manifesta gust per intervenir en debats de temes
acadèmics pautats, científics o d’actualitat, sense voler
acaparar l’ús del torn de paraula
Respecta les diferències d’opinió manifestades pels
altres en les situacions de treball co-operatiu.
Valora positivament l'acte d’interacció com a eina per
prendre consciència de les idees, dels coneixements i
dels sentiments propis i aliens i per a la regulació de la
conducta.
Competència Social i cívica
Respecta els diferents ritmes d'aprenentatge del seus
companys
Ajuda als companys que ho necessitin
Media en conflictes que apareixen entre els companys
en el treball en grup
Utilitza el diàleg, arriba a acords i és capaç de posar-se
al lloc de l'altre i d'aportar solucions efectives per a la
resolució del conflicte.
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Identifica les necessitats bàsiques de les persones i
analitza el procés que segueixen alguns béns i serveis
quotidians que les satisfan (origen, transformació i
comercialització)
Identifica i analitza les professions més comuns en
l'entorn i reconeix els sectors i activitats econòmiques
més rellevants de les Illes Balears, diferenciant mides i
algunes característiques organitzatives (públic-...)
Competència iniciativa i sentit emprenedor
Confia en les seves pròpies aptituds i habilitats
Sap valorar el seu esforç en qualsevol situació
Es percep de forma positiva
Cerca solucions davant les dificultats que pugui trobar a
les seves activitats habituals
Introdueix millores en els treballs que realitza
Reflexiona de forma concreta abans d'actuar
És responsable en el treball per projectes
Fa un bon ús del temps disponible
Cerca els recursos que necesita per realitzar el seu
treball en entorns que són habituals
Genera possibles solucions als problemes
Aconsegueix arribar a acords
Actua per arribar als objectius de l'equip, acceptant les
regles i normes democràticament i resol els conflictes de
forma respectuosa
Contagia ànim positiu i influeix en els altres
Competència digital
Adopta hàbits saludables en relació amb l'ergonomia i
evita altres riscos físics (per exemple, postura, hores,
radiació, decibels, etc.)
Planifica correctament una cerca d’informació en funció
de necessitats i condicions específiques (per exemple,
temps, objectius, restriccions, etc.).
Implementeu una estratègia de cerca coherent utilitzant
paraules clau adequades, diferents eines de cerca
d'informació (per exemple, motors de cerca, directoris,
etc.) i filtres de cerca (per exemple, operadors booleans,
configuracions de cerca, etc.)
Utilitza criteris adequats per seleccionar la informació
trobada (p. Ex., Comprensió, qualitat, adequació, etc.) i
contrasta fonts crítiques i en verifica la fiabilitat.
Adopta un sistema de gestió, emmagatzematge i
recuperació d'informació (p. Ex. Carpetes, connexió
entre dispositius, utilitzar el núvol, còpies segures, etc.).
Genera informació nova de forma cretiva i l'expressa
elaborant continguts digitals en diferents formats
Representa el seu coneixement mitjançant formats
digitals (p. Ex., Mapes, diagrames, mapes conceptuals,
etc.).
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Competència Matemàtica i competències bàsiques en
ciència i tecnologia
Senyala les dades fonamentals de les activitats
plantejades per a arribar a una solució
Expressa el perquè de la solució a activitats amb sentit
lògic
Utilitza vocabulari específic de l’àrea per a descriure la
realitat.
Realitza preguntes per indagar sobre els treballs que ha
de realitzar
Consciència i expressions culturals
Elabora treballs sobre la matèria amb cura i sentit
estètic
Es recolza en símbols, imatges, dibuixos o colors per a
expressar idees i emocions.
Taula 3. Taula d'acompliments de descriptors de les competències a assolir al final de la tasca
1. Font: Fundación trilema (Adaptació).

Els continguts curriculars que es tractaran en aquestes sessions són els
següents:
Continguts de Física i Química
Bloc

Contingut

L’activitat científica

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Continguts de Matemàtiques
Bloc

Contingut

Geometria

Geometria del pla
Lloc geomètric
Translacions, girs i simetries en el pla.
Geometria de l’espai. Àrees i volums.

Continguts de Tecnologia
Bloc

Contingut

Expressió

i

comunicació

tècniques

Instruments de dibuix (de traçat i auxiliars). Suports, formats
i normalització.
Sistemes senzills de representació (vistes i perspectives).
Proporcionalitat entre dibuix i realitat. Escales i acotació.
Esbossos i croquis

Continguts de Biologia i geologia
Bloc
Les

Contingut
persones

i

Promoció de la salut

la

salut.

La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses.
Higiene i prevenció.

Continguts de Educació plàstica visual i audiovisual
Bloc

Contingut
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Experimentació i exploració dels elements que estructuren
formes i imatges (punt, línia, color, textures, formes,
dimensió, clarobscur, etc.). Conceptes d’equilibri, proporció i
Expressió plàstica

ritme en composicions bàsiques. Experimentació amb les
mescles additives i substractives del color dels colors
primaris.

Creació

de

composicions

harmòniques

i

contrastades experimentant amb els colors anàlegs i
complementaris.

2. LA RECEPTA
Abans de passar a la recerca d’una recepta, s’expliquen quatre activitats prèvies
per a contextualitzar-la i entendre perquè hem triat el guacamole.
Activitat 1. Aquesta activitat tracta sobre una recepta de cuina..... el guacamole.
Per què guacamole? Primer de tot farem que els alumnes es posin per parelles
de diferents grups i els farem que discuteixin alguns temes. Hauran d’anotar a
quines conclusions arriben per a exposar-ho als seus companys de grup.
Algunes preguntes poden ser: Creus que el guacamole és saludable? Perquè?
En general, quin és el component alimentari (glúcids, greixos, proteïnes) més
important? Què s’ha de menjar si es fa dieta? Què vol dir que hem de seguir una
alimentació equilibrada? Què no menja una persona vegetariana? I vegana?
Perquè creus que de cada vegada són més les persones vegetarianes o
veganes?
Activitat 2. Una vegada han acabat de discutir les preguntes cada alumne torna
al seu grup i els explica a quines conclusions han arribat. Al final han d’arribar a
un consens.
Activitat 3. Com es classifiquen els aliments? Després d’aquesta pregunta, els
alumnes per grup han d’elaborar una llista de la compra on apareguin tots els
tipus d’aliments (basta un de cada). Una cop llesta, les respostes es posen en
comú per a que tots sàpiguen els grups d’aliments existents.
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Activitat 4. En tenir aquesta part completa, necessitem ubicar-los dins la piràmide
dels aliments. Els alumnes han de crear aquesta piràmide en un fol. És important
que una primera versió la facin en grup i per comprovar-la facin ús d’internet.
Activitat 5. Finalment, hem de saber com es fa l’aguacate i quins ingredients ens
calen. Els alumnes hauran de fer una recerca a internet per a trobar la recepta
de cuina que creguin que tindrà més èxit.
Generalment, per fer el guacamole necessitem aguacate, tomàquet, ceba, pebre
verd, llima, sal, i opcionalment fesols. La preparació sol ser molt senzilla: primer
de tot es desinfecten els vegetals i després es tallen petits el tomàquet, la ceba i
el pebre verd. L’aguacate es treu de l’exocarp, i se li lleva la llavor. Llavors es
xafa a fi que quedi com una pasta. Seguidament se li posa llima per evitar la seva
oxidació i sal. Se li afegeix a la mescla els vegetals que hem tallat i els fesols, es
remena tot de forma que quedi ben homogeneïtzat.
Farem us de dues o tres sessions per a complir amb totes les activitats. En
aquesta ocasió avaluarem els docents fer us de la graella per a avaluar el procés
(Annex 3).
Hi col·laboraran els professors de Biologia i Geologia i Física i Química
A l’annex 2 es poden veure les competències que assoliran els alumnes.
Els continguts curriculars que es tractaran en aquestes sessions són els
següents:
Continguts de Física i Química
Bloc

Contingut

L’activitat científica

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

La matèria

Substàncies pures i mescles.
Mescles d’especial interès: dissolucions aquoses, aliatges i
col·loides.

Continguts de Tecnologia
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Bloc

Contingut

Tecnologies de la informació i

Eines i aplicacions bàsiques per cercar, baixar, intercanviar

la comunicació

i difondre informació.

Continguts de Biologia i geologia
Bloc
Les

Contingut
persones

i

la

salut.

Promoció de la salut

Nutrició, alimentació i salut. Els nutrients, els aliments i
hàbits alimentaris saludables.

3. CLASSE MÀSTER CHEFF
El dia següent anem a posar en pràctica la recepta al laboratori. A l’inici del curs
s’ha fet una sessió dedicada a les Normes de Seguretat al Laboratori, per tant
en aquesta sessió es fa un recordatori de normes bàsiques, com són:


No es pot fumar, beure ni menjar dins el laboratori.



Heu de dur en tot moment calçat tancat, la bata embotonada i els cabells
recollits.



Netejau la vostra taula de laboratori (poiata), i manteniu el laboratori
ordenat.



Us heu de rentar les mans abans de sortir del laboratori i sempre que hi
hagi contacte amb productes químics o materials biològics.

Font:

https://prevencio.uib.cat/digitalAssets/210/210225_cartell-normes-

basiques-laboratoris.pdf
Cada grup d’alumnes durà els ingredients de casa. És molt important saber les
quantitats de cada ingredient perquè el guacamole quedi amb les proporcions
adequades.
Activitat 1. Els alumnes han de confeccionar una taula al quadern on apareguin
quants grams de cada ingredient són necessaris per a aconseguir una ració de
guacamole. Suposem que, per exemple, una ració són 50g. La taula 4 mostra un
exemple:
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Ingredients
Aguacate

Recepta
2

unitats

mitjanes

1 ració (50g)
(300g

totals)
tomàquet

100g

Ceba

100g

Llima (suc)

1 unitat (5g)

Coriandre

10g

Sal

5g

Total

520g

50g

Taula 4. Taula Activitat 1.

Activitat 2. Una vegada creada la taula, cada grup d’alumnes amb l’ajuda d’una
balança hauran d’elaborar la recepta. Abans, però, veuran un vídeo de què no
s’ha de fer per a manipular aliments. Tot i estar en anglès, no és necessari
entendre perfectament el que diu el vídeo sinó desxifrar què fa malament la
manipuladora d’aliments:
https://www.youtube.com/watch?v=KBvU4Bmu5O0
Activitat 3. Finalment, es farà un tast de cada una. Primer, haurem d’elaborar una
taula entre tots per a saber quins paràmetres qualitatius analitzarem. A la taula
5 s’adjunta un exemple (Franco, 2015).
Aspecte

Propietat
Homogeneïtat
Color

Aspecte visual

Suavitat
Cremositat
Consistència

Aroma

Aroma
Sabor

Sabor

Acidesa

Taula 5. Aspectes i propietats per a caracteritzar el guacamole.

A la sessió hi col·laboraran els professors de Matemàtiques i Biologia i Geologia.
Per a l’avaluació es tindrà en compte, com sempre, el procés, aquesta vegada
centrat en el comportament al laboratori (Annex 6). L’avaluació la faran els
mateixos alumnes.
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Amb aquesta tasca, els alumnes assoliran les següents competències:
a) Comunicació lingüística.
b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
c) Competència digital.
d) Aprendre a aprendre.
e) Competències socials i cíviques.
f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
g) Consciència i expressions culturals.
Els continguts curriculars que es tractaran en aquestes sessions són els
següents:
Continguts de Física i Química
Bloc

Contingut

L’activitat científica

Mesura de magnituds. Sistema internacional d’unitats.

Continguts de Matemàtiques
Bloc

Contingut

Nombres i àlgebra

Nombres decimals i racionals. Transformació de fraccions
en decimals i viceversa.
Nombres decimals exactes i periòdics. Fracció generatriu.
Operacions amb fraccions i decimals. Càlcul aproximat i
arrodoniment. Xifres significatives.

Continguts de Biologia i geologia
Bloc
Les

Contingut
persones

i

Promoció de la salut

la

salut.

Nutrició, alimentació i salut. Els nutrients, els aliments i
hàbits alimentaris saludables.
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4. ETIQUETATGE (I)
Durant una altra sessió farem l’etiqueta del nostre producte. Llençarem una
pregunta a l’aire: Quina informació penseu que ha de dur l’etiqueta del producte?
Activitat 1. Donarem 5 minuts a l’alumnat per fer una dinàmica de grup: El full
giratori. Per grups, cada alumne per torn, haurà d’anotar a un full què creu que
ha de dur imprès a una etiqueta d’un aliment.
Activitat 2. Una vegada acabada l’activitat, amb l’ús dels ordinadors, hauran de
llegir la informació que apareix a la següent plana web sobre la informació
obligatòria que ha d’aparèixer a les etiquetes:
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/obligatoria.html
Així hauran d’anar treballant cada un dels apartats i elaborar una taula com la 6
on aparegui el llistat de la informació que els cal.
Informació obligatòria dels productes envasats
Denominació
Ingredients
Al·lèrgens
Quantitat neta
Dates de duració o caducitat
Conservació i utilització
Empresa
País d’origen
Forma d’ús
Informació nutricional
Taula 6. Informació obligatòria de productes envasats.

Activitat 3. Per a treballar la informació nutricional i fer el càlcul de calories o valor
energètic que tindrà una ració de guacamole serà necessari que als alumnes
entenguin què hi apareix. Posarem a disposició dels alumnes etiquetes de
diferents productes i s’hauran de fixar en la informació nutricional, centrant-se en
primer lloc, en el valor energètic. Què hi apareix? En quines unitats? A partir
d’aquí l’alumnat ha d’investigar com arribar a fer la informació nutricional del seu
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producte. Què necessiten per començar? Els caldrà fer us d’una taula de calories
i saber com passar unitats, si els cal. Quan els alumes tinguin clar què els fa falta
per seguir, el docent li donarà una taula de calories perquè el grup continuï amb
el procés.
També necessitaran saber les quantitats de grasses, hidrats de carboni,
proteïnes, sal i vitamines i minerals. Per a conèixer-les, els alumnes poden fer
tots sols els càlculs per obtenir la informació nutricional del guacamole.
La següent plana web els ajudarà a perfilar la seva etiqueta:
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/nutricional.html
Activitat 4. També necessitarem saber el percentatge de cada ingredient.
Aprofitarem les feines de les sessions anteriors per a poder calcular el
percentatge com a la taula 7.
Ingredients

Recepta

1 ració (50g)

% de cada ingredient
per ració

Aguacate

2

unitats

mitjanes

(300g totals)
tomàquet

100g

Ceba

100g

Llima (suc)

1 unitat (5g)

Coriandre

10g

Sal

5g

Total

520g

50g

100%

Taula 7. Taula Activitat 4.

Activitat 5. Per a tancar la sessió es demana que entre tots els membres del grup
facin una reflexió de perquè pensen que és tan estricte l’etiquetatge dels
aliments. L’extensió ha de ser de mig full. Al mateix moment faran una exposició
oral en grup per a practicar per quan hagin de fer l’exposició del projecte i els
companys els coavaluaran.
Necessitarem al manco tres sessions per deixar-ho enllestit i poder passar a
treballar els al·lèrgens. A la primera sessió hi col·laboraran els professors de
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Física i Química i Biologia i Geologia. Per a la segona sessió els docents de
Tecnologia i Biologia i Geologia. A la tercera, els professors de Matemàtiques i
Biologia i Geologia. Per a avaluar la tasca farem servir la graella d’avaluació del
procés per part del docents (Annex 3) i la rúbrica de coavaluació de la
presentació per part dels alumnes (Annex 9).
Amb aquesta tasca, els alumnes assoliran les següents competències:
a) Comunicació lingüística.
b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
c) Competència digital.
d) Aprendre a aprendre.
e) Competències socials i cíviques.
f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
g) Consciència i expressions culturals.
Els continguts curriculars que es tractaran en aquestes sessions són els
següents:
Continguts de Física i Química
Bloc

Contingut

L’activitat científica

Mesura de magnituds. Sistema internacional d’unitats.
Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Continguts de Matemàtiques
Bloc

Contingut

Nombres i àlgebra

Nombres decimals i racionals. Transformació de fraccions
en decimals i viceversa.
Nombres decimals exactes i periòdics. Fracció generatriu.
Operacions amb fraccions i decimals. Càlcul aproximat i
arrodoniment. Xifres significatives.

Continguts de Tecnologia
Bloc

Contingut
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Tecnologies de la informació i

Eines i aplicacions bàsiques per cercar, baixar, intercanviar

la comunicació

i difondre informació.
Coneixement i aplicació de l’entorn de treball del programari
lliure OpenOffice.org (processador de text, presentacions,
full de càlcul, base de dades, disseny gràfic).

Continguts de Biologia i geologia
Bloc
Les

Contingut
persones

i

la

salut.

Promoció de la salut

Nutrició, alimentació i salut. Els nutrients, els aliments i
hàbits alimentaris saludables.

5. AL·LÈRGENS
En aquesta tasca es parlarà dels al·lèrgens, causants d’al·lèrgies i intoleràncies
alimentàries.
Activitat 1. Amb la col·laboració d’una persona que vendrà de la FACE
(Federació d’Associacions de Celíacs d’Espanya) ens parlarà de la seva malaltia,
com va saber que era celíac, quines proves li fan fer, com li afecta al seu dia a
dia. Els alumnes podran fer-li preguntes i escoltaran el testimoni del ponent.
Activitat 2. Investigarem algunes de les al·lèrgies i intoleràncies més comuns com
la intolerància o al·lèrgia al gluten i la intolerància a la lactosa. Ens podem ajudar
de la següent plana web:
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/alergias.html
Els alumnes, per grups, hauran de triar un dels al·lèrgens i fer la pertinent recerca
d’informació a internet per a conèixer com succeeix, quin percentatge de la
població en pateix, què es pot fer, entre altres informacions que en puguin
extreure. Al finalitzar, cada grup explicarà a la resta de classe els resultats de la
seva investigació.
Activitat 3. Demanarem als alumnes si coneixen alguna persona que pateixi
intolerància o al·lèrgia (pot ser familiar, amic, veí,...) i prepararan unes preguntes
per a entrevistar-la. L’activitat es farà per grups. Això seran deures per casa i es
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pactarà la data d’entrega amb els alumnes. Hauran de lliurar l’activitat en format
digital al docent. Aprofitaran per a acordar el format de l’entrevista o bé lliurar-los
una rúbrica com la de l’annex 5 perquè coneguin els punts que s’avaluaran.
Activitat 4. Una vegada tots els grups ja han fet les entrevistes, les compartiran
entre tots a classe i les anirem compartint. Finalment totes les entrevistes
s’afegiran a un mateix document digital perquè cada alumne en tingui una còpia.
Com a darrera activitat, es llençarà una pregunta a l’aire i es farà un petit debat:
La industria alimentaria és cada vegada més inclusiva en el sentit de que cada
vegada es preocupa més pels problemes de la gent. Què en penseu dels
productes específics per a gent amb intolerància o al·lèrgia alimentària?
Seran necessàries quatre sessions per a completar la tasca. Hi col·laboraran els
professors de Biologia i Geologia i Física i Química en la primera sessió. Biologia
i Geologia i Tecnologia a la segona i la tercera. Biologia i Geologia i Física i
Química a la quarta Per a avaluar la tasca, es demanarà als alumnes que
autoavaluïn la seva entrevista amb la rúbrica de l’annex 5. El docent usarà la
graella de l’annex 3 per a avaluar als alumnes diàriament.
Amb aquesta tasca, els alumnes assoliran les següents competències:
a) Comunicació lingüística.
b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
c) Competència digital.
d) Aprendre a aprendre.
e) Competències socials i cíviques.
f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
g) Consciència i expressions culturals.
Els continguts curriculars que es tractaran en aquestes sessions són els
següents:
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Continguts de Física i Química
Bloc

Contingut

L’activitat científica

Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Continguts de Tecnologia
Bloc

Contingut

Tecnologies de la informació i

Eines i aplicacions bàsiques per cercar, baixar, intercanviar

la comunicació

i difondre informació.
Coneixement i aplicació de l’entorn de treball del programari
lliure OpenOffice.org (processador de text, presentacions,
full de càlcul, base de dades, disseny gràfic).

Continguts de Biologia i geologia
Bloc
Les

Contingut
persones

i

la

salut. Nutrició, alimentació i salut. Els nutrients, els aliments i

Promoció de la salut

hàbits alimentaris saludables.

6. ETIQUETATGE (II)
Tornant

a la taula d’etiquetatge que estàvem elaborant, una vegada

confeccionada la nostra taula, podrem comparar del nostre producte amb altres
que ja són al mercat. Com és la seva etiqueta? Quines diferències hi observem?
Cada grup ha de triar dos productes i fer una petita discussió escrita sobre què
hi ha de diferent entre l’etiqueta que han fet ells i la dels productes triats. Al final
de la sessió el docent farà llegir en veu alta a diferents grups i farà els incisos
necessaris.
La sessió serà dirigida pel professorat de Biologia i Geologia. Els alumnes usaran
la graella d’avaluació de les activitats de l’annex 3.
Amb aquesta tasca, els alumnes assoliran les següents competències:
a) Comunicació lingüística.
b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
c) Aprendre a aprendre.
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d) Competències socials i cíviques.
Els continguts curriculars que es tractaran en aquestes sessions són els
següents:
Continguts de Biologia i geologia
Bloc
Les persones i la salut.
Promoció de la salut

Contingut
Nutrició, alimentació i salut. Els nutrients, els aliments i hàbits
alimentaris saludables.

7. CONTROL MICROBIOLÒGIC.
Una vegada el nostre producte està acabat la feina no acaba aquí. És fonamental
saber si el que estem venent als clients es troba sota el marc legal en quant a
microorganismes (Reglament 2073/2005).
Els farem veure un vídeo que podem trobar a la següent plana web:
https://www.youtube.com/watch?v=o8p5w-ERPG8&t=304s
A partir d’aquest vídeo els alumnes ja poden deduir algunes de les preguntes
que els formularem a continuació:
Què hem de fer perquè la quantitat de microorganismes es trobi dins el marc
legal? On es troben els microorganismes? Amb quins productes químics hem de
treballar per aconseguir superfícies lliures de bactèries? Hi ha alguna forma de
fer desaparèixer els microorganismes? Què succeeix si hi apliquem fred a un
aliment? I si apliquem calor? Hi ha alguna temperatura crítica que impedeixi el
creixement dels microorganismes?
Aquestes entre altres preguntes són les que he de fer a l’alumnat perquè poc a
poc les vagi resolent. Dins cada grup, els alumnes aniran discutint cada pregunta
fins arribar a una conclusió. Després, en gran grup el docent anirà demanant als
grups les seves respostes i els guiarà per a conèixer la resposta correcta.
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Al final de la sessió els alumnes hauran d’haver dissenyat un experiment on hem
de tenir en compte l’entorn de manipulació: la higiene personal i de mans, la
higiene dels aliments, és a dir, si els hem desinfectat correctament i amb quin
producte, i la higiene dels estris per a elaborar l’aguacate, és a dir, taules,
ganivets, etc.
Per fer l’experiment, aquest consistirà en 3 sessions. La primera ens servirà
d’introducció, consens per a la hipòtesi i elaboració del medi de cultiu, la segona
farem la sembra bacteriana i a la tercera analitzarem els resultats obtinguts i en
traurem conclusions.
Per a l’elaboració del medi de cultiu els alumnes es guiaran per una base
d’orientació que hauran de preparar ells mateixos on s’explicarà com fer medi de
cultiu casolà. A l’annex 7 hi ha el protocol que s’ha de seguir. S’usaran plaques
RODAC, ja que són les més adequades per a poder fer el mostreig de superfícies
perquè hi sobresurt medi de la placa i és més senzill agafar la mostra.
Abans de fer la sembra, els alumnes han d’arribar a les conclusions adequades,
les quals s’exposen a continuació, per això el docent els farà preguntes i els farà
entrar en conflicte. Tot i això, els alumnes triaran les superfícies amb les que
vulguin treballar (estris de cuina, plats, vegetals sense desinfectar, mans...). Han
de triar tres per grup.
1. Es treballarà amb superfícies sense desinfectar
2. Es treballarà amb superfícies desinfectades amb sabó, alcohol, lleixiu.
3. Hauran de sembrar 3 plaques de superfícies sense fer net i 3 de les

superfícies desinfectades.
4. Deixarem una placa sense sembrar com a control del procés d’elaboració

del medi de cultiu.
5. En acabar la sembra s’han de deixar incubant a 35-37ºC al manco 24-48h

o fins que les plaques es puguin llegir.
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Per a analitzar els resultats, es farà recompte de UFC (Unitats Formadores de
Colònies) per placa. A la taula 8 es mostra la interpretació de recompte de
colònies.
Higiene de mans

Desinfecció de superfícies
i uniforme

Correcta

0 col/cm2

0 col/cm2

Acceptable

1 col/cm2

5 col/cm2

Deficient

>1col/cm2

>5 col/cm2

Taula 8. Interpretació de recompte de colònies

Una vegada llegides les plaques, aquestes es destrueixen posant-les 15 minuts
en hipoclorit concentrat.
Es dedicaran 5 o 10 minuts a discutir els resultats dels grups i quines conclusions
es poden extreure.
L’avaluació de l’activitat la faran els alumnes amb la rúbrica d’autoavaluació del
treball cooperatiu al laboratori de l’annex 6. Hi col·laboraran els professors de
Física i Química i Biologia i Geologia en les tres sessions.
Amb aquesta tasca, els alumnes assoliran les següents competències:
a) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
b) Aprendre a aprendre.
c) Competències socials i cíviques.
d) Competència lingüística
Els continguts curriculars que es tractaran en aquestes sessions són els
següents:
Continguts de Física i Química
Bloc

Contingut

Els canvis

Canvis físics i canvis químics.
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La química en la societat i el medi ambient.
La matèria

Elements i composts d’especial interès amb aplicacions
industrials, tecnològiques i biomèdiques.

L’activitat científica

El treball al laboratori.

Continguts de Biologia i Geologia
Bloc

Contingut

Habilitats, destreses i

L’experimentació en biologia i geologia: obtenció i selecció

estratègies. Metodologia

d’informació a partir de la selecció i la recollida de mostres

científica

del medi natural.

Les persones i la salut.

La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses.

Promoció de la salut

Higiene i prevenció.

La biodiversitat al planeta
terra

Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte
d’espècie. Nomenclatura binomial.
Regnes dels éssers vius: moneres

8. LA CONSERVACIÓ DELS ALIMENTS.
Aquesta tasca té dues parts: Per un costat farem un experiment dut a terme en
dues sessions per a comprovar si som capaços d’evitar la oxidació, per altre
costat veurem com podem conservar els aliments perquè no es facin malbé i
perquè ocorre.
Activitat 1. Per a entendre el concepte d’oxidació de les fruites, que es veu
perfectament a l’aguacate i a la poma, farem un experiment per grups. En primer
lloc s’ha d’entendre què és la oxidació, per això cada grup ha de pensar una
resposta i escriure-la a un paper. Una vegada tots han pensat una resposta, l’han
de dir en veu alta i el docent les escriurà a la pissarra. Finalment, tots han de
tenir clar que la oxidació és dóna perquè l’oxigen reacciona amb certes
molècules que tenen les fruites. És a dir, es dóna oxidació perquè hi ha oxigen a
l’aire. Què podem fer perquè no s’oxidin? Cada grup ha de pensar què faria
perquè no se li oxidés el tros de poma. A la pròxima sessió es durà el material
que el grup ha decidit que pot servir per a evitar la oxidació (llimona, oli, sal,
plàstic film, etc.). Es repartirà una poma a cada grup i l’han de tallar en tants
trossos (es poden fer com vulguem) com materials hagi dut. Hem de pensar en
tallar un altre tros per a fer la mostra control. A continuació a cada tros hi posarem
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el material decidit i els deixarem a una safata per veure què passa. Hem de posar
el nom de què hi hem posat o si és la mostra control. L’experiment acaba quan
la mostra control ha adquirit una tonalitat marronosa. Haurem de comparar la
mostra control amb la resta de trossos per veure què ha passat. Ha funcionat?
Entre tots extraiem les conclusions de l’experiment.
Activitat 2. Com tots sabem, els aliments tenen un temps limitat per consumir-se.
Què els passa després? Perquè es tornen “dolents”?
Primer visualitzarem el vídeo de la següent plana web:
https://www.youtube.com/watch?v=JkLq8gttcHw
Els alumnes han d’analitzar què succeeix al vídeo i justificar-ho. L’activitat es fa
en grup i després es llegeixen les respostes en gran grup. Han de pensar que
no basta amb una resposta òbvia, han d’anar més enllà del que es veu i fer-se
preguntes.
Activitat 3. Què necessiten els microorganismes per viure? Aquesta serà la
pregunta que hauran de respondre entre els membres del grup usant el full
giratori. En acabar els grups el docent anotarà a la pissarra fent una posada en
comú. Es farà èmfasi en la cadena del fred i la cadena de calor així com les
temperatures de cocció i la congelació dels aliments.
Activitat 4. Els alumnes han de fer una recerca a internet per al menys tres
microorganismes patògens i conèixer quines són les seves condicions per viure
i què els passa quan es troben en congelació, en refrigeració i a més de 65ºC.
En aquestes 4 sessions hi col·laboraran els professors de Biologia i Geologia i
Física i

Química. Els alumnes s’autoavaluaran amb la rúbrica de treball

cooperatiu a l’annex 6 i a partir d’una rúbrica d’autoavaluació de la recerca de
l’annex 8.
Amb aquesta tasca, els alumnes assoliran les següents competències:
a) Comunicació lingüística.
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b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
c) Aprendre a aprendre.
d) Competències socials i cíviques.
e) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
f) Consciència i expressions culturals.
Els continguts curriculars que es tractaran en aquestes sessions són els
següents:
Continguts de Física i Química
Bloc

Contingut

Els canvis

Canvis físics i canvis químics.
La reacció química.

Continguts de Biologia i Geologia
Bloc

Contingut

Les persones i la salut.

La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses.

Promoció de la salut

Higiene i prevenció.

La biodiversitat al planeta
terra

Sistemes de classificació dels éssers vius. Concepte
d’espècie. Nomenclatura binomial.
Regnes dels éssers vius: moneres

9. FEIM VISIBLE EL NOSTRE NEGOCI
Durant 6 sessions, els alumnes s’encarregaran de dissenyar la seva pròpia plana
web. També serà necessari elaborar un anunci publicitari perquè surti al diari del
poble.
Hi col·laboraran els docents de Educació Plàstica i Tecnologia en totes les
sessions. L’avaluació de l’activitat queda fora de l’abast d’aquest treball per no
estar implicat el professorat de Biologia i Geologia.
Amb aquesta tasca, els alumnes assoliran les següents competències:
a) Comunicació lingüística.
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b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
c) Competència digital.
d) Aprendre a aprendre.
e) Competències socials i cíviques.
f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
g) Consciència i expressions culturals.
Els continguts curriculars que es tractaran en aquestes sessions són els
següents:
Continguts de Educació plàstica visual i audiovisual
Bloc

Contingut

Comunicació audiovisual

Introducció a la composició fotogràfica i aplicació dels seus
fonaments en la realització d’obres pròpies
Creació de còmics fent un ús creatiu dels recursos estilístics
propis d’aquest llenguatge visual amb una finalitat expressiva
i comunicativa.
Publicitat i els seus recursos visuals. Identificació i
experimentació dels recursos visuals emprats en la producció
de publicitat.
Utilització de les eines digitals per realitzar projectes de
manera adequada.

10. PRESENTACIONS
Per acabar amb la tasca 9 i per tancar el projecte, es faran unes sessions de
presentacions. Suposem que cada grup necessita finançament per a poder
realitzar el seu somni: ser propietaris d’una petita empresa. Per tant, cada grup
té 15 minuts per a exposar a la resta d’alumnes el seu projecte. Pot usar tot el
material gràfic que consideri necessari, plana web, vídeo dels integrants del grup,
l’anunci publicitari, etc. Aquesta activitat serà coavaluada pels companys amb
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una rúbrica d’avaluació (Annex 9). Les sessions necessàries vendran donades
pel nombre de grups.
Amb aquesta tasca, els alumnes assoliran les següents competències:
a) Comunicació lingüística.
b) Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
c) Competència digital.
d) Aprendre a aprendre.
e) Competències socials i cíviques.
f) Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
g) Consciència i expressions culturals.
Els continguts curriculars que s’assoleixen amb aquesta tasca venen donats per
totes les sessions prèvies que han permès arribar a aquesta sessió final del
projecte.
11. CLOENDA
Com a darrera sessió i activitat, els alumnes han d’avaluar el projecte i els
professors mitjançant un qüestionari (Veure Annex 10) de forma anònima per tal
de poder obtenir informació el més verídica possible. De fet, el qüestionari el
faran amb l’ordinador amb Google Formularis, d’aquesta manera obtenim els
resultats informatitzats. En acabar, fem una dinàmica de grup: ens posem tots
en cercle i cadascun ha de dir una cosa bona o a favor del projecte i una en que
s’ha de millorar o que els agradaria haver fet. El docent prendrà nota del que es
vagi dient.
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6. Conclusions

Les conclusions que es poden extreure d’aquest treball són diverses.
En primer lloc, queda justificat l’enfocament STEAM en tot el projecte per la
necessitat d’apropar les matèries entre elles. Realment, en aquest treball està
enfocat a les ciències però no es pot descartar la implicació d’altres matèries.
Crec que pot ser igual d’enriquidor pels alumnes inclús molt beneficiós per haver
de treballar-les, encara que sigui un poc.
En segon lloc, el fet de treballar per projectes no es troba tan allunyat de la
realitat, ja que qualsevol empresa s’estructura en departaments que han de fer
feina entre sí, no es troben separats en cap moment i treballen per un objectiu
comú. Per tant, aquesta experiència pot ajudar als joves a que entenguin que en
ser adults necessitaran totes aquestes eines i habilitats per al seu futur treball.
Pel que fa a les limitacions del projecte, en ser multidisciplinari no és fàcil
d’elaborar. És ben necessària la col·laboració, motivació, comunicació i
coordinació de tots els docents implicats per a poder dur a l’aula unes tasques i
activitats diverses i engrescadores. Durant l’elaboració d’aquest projecte, em
veig amb molts coneixements de la meva àrea però també veig com em
manquen els coneixements de la resta. Aquesta incertesa es resoldria si el
projecte es fes de forma conjunta amb professors de les altres matèries. Cal
afegir que l’experiència és un grau i que, per tant la col·laboració de professors
experts sempre ajudarà a que el projecte sigui, en principi, més exitós.
No podem deixar de banda la part temporal. El fet d’haver de preparar activitats
i posar-se d’acord implica que s’hagi d’invertir molt temps al principi. Tot i això,
una vegada el gruix està fet, només cal adaptar les activitats o fer modificacions
i variacions. Les valoracions i la pròpia experiència ens ajudaran a fer el projecte
més personal i amb les millores oportunes.
Una altra limitació és el currículum actual, el qual no afavoreix que els alumnes
puguin anar més enllà. El fet que els alumnes tinguin coneixements previs sobre
les assignatures implica que les unitats didàctiques prèvies han d’estar ben
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seqüenciades ja que sinó ens podem trobar limitacions a l’hora d’iniciar el
projecte.
Penso que aquest projecte és el principi d’un gran projecte, ja que pot tenir més
variants com altres experiments per entendre el món que ens envolta, es pot
donar èmfasi a la part econòmica, que en aquest projecte no es té en compte
inclús es poden explicar fenòmens físics i químics amb més detall o descobrir
com funcionen els equipaments d’una cuina o una càmera refrigeradora.
Donada aquesta versatilitat, m’encantaria posar el projecte en marxa de la mà
d’altres docents que poguessin expressar la seva visió i millorar-lo amb la finalitat
de ser d’utilitat als joves i aconseguir augmentar el seu interès en el món de la
ciència.
No seria coherent pensar que el projecte és tancat i que no hi te cabuda cap
modificació. De fet, no és fins que el projecte s’inicia i s’acaba quan podem
extreure conclusions sobre qualsevol qüestió que vulguem valorar. Per això és
molt important que es faci una activitat de valoració final on tots els participants
puguin mostrar la seva opinió.
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9. Annex
A la següent taula es troba la relació d’annex amb el títol que li correspon:

Annex 1

Figura 7 i Figura 8

Annex 2

Taula competències Tasca 2

Annex 3

Graella d’avaluació d’activitats

Annex 4

Rúbrica d’avaluació del croquis

Annex 5

Rúbrica d’autoavaluació de l’entrevista

Annex 6

Rúbrica d’autoavaluació del treball cooperatiu al laboratori

Annex 7

Protocol per a la elaboració del medi de cultiu

Annex 8

Rúbrica autoavaluació de la recerca

Annex 19

Rúbrica coavaluació de la presentació del projecte

Annex 10

Qüestionari avaluació alumnat del projecte

Annex 11

Rúbrica docent d’autoavaluació d’un treball per projectes
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Annex 1

Figura 7. Gràfic dels resultats PISA 2015 en lectura per comunitat autónoma. Font: (Rodrigo,
¿Sabe menos un niño andaluz de diez años que uno de Castilla y León de ocho?, 2018)

Figura 8. Gràfic dels resultats PISA 2015 en matemàtiques per comunitat autónoma. Font:
(Rodrigo, ¿Sabe menos un niño andaluz de diez años que uno de Castilla y León de ocho?,
2018)
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Annex 2. Competències de la tasca 2.
Activitat
Tasca 2
Competència aprendre a aprendre
Aplica diferents estratègies per resoldre dubtes i dificultats (demanar dubtes a companys i professors,
cerques a internet,...)
Ajuda els companys a aprendre una cosa que ha ja après
Té capacitat per treballar cooperativament (parelles, equips, grup classe)
Respon i formula preguntes relacionades amb coneixements ja adquirits anteriorment
Modifica i replanteja la seva producció quan adquireix nous coneixements.
Argumenta i contrasta les seves opinions.
Es capaç de fer-se preguntes
Utilitza fonts d'informació pertinents a partir de la recerca , identificació i selecció crítica
Realitza una bona planificació del temps
Identifica les idees claus
Empra el nou vocabulari adquirit
Competència lingüística
Entén la informació explícita
Entén la informació implícita
Entén el propòsit bàsic del missatge.
Sap seleccionar allò què és rellevant
Organitza les idees què exposarà
Parla amb un lèxic adequat i mostra un bon ús de la
morfosintaxi.
Coopera amb l’interlocutor per tal de facilitar el diàleg: ajuda al desenvolupament d’una discussió confirmantne la comprensió
i invitant els altres a participar-hi.
Respecta el torn de paraula en les converses.
Expressa sentiments i sentit del’humor sense ofendre.
Respecta les convencions de la situació comunicativa: ús de tractaments de cortesia.
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1

2

3

4

5

Demana que li repeteixin el que s’ha dit quan no ho ha comprès.
Sintetitza la informació recollida a partir de tot tipus de fonts
Sap fer una cerca selectiva d’Internet.
Fa una llista de les idees principals
Respecta les diferències d’opinió manifestades pels altres en les situacions de treball co-operatiu.
Valora positivment l'acte d’interacció com a eina per prendre consciència de les idees, dels coneixements i
dels sentiments propis i aliens i per a la regulació de la conducta.
Competència Social i cívica
Respecta els diferents ritmes d'aprenentatge del seus companys
Ajuda als companys que ho necessitin
Media en conflictes que apareixen entre els companys en el treball en grup
Utilitza el diàleg, arriba a acords i és capaç de posar-se al lloc de l'altre i d'aportar solucions efectives per a
la resolució del conflicte.
Competència iniciativa i sentit emprenedor
Confia en les seves pròpies aptituds i habilitats
Sap valorar el seu esforç en qualsevol situació
Cerca solucions davant les dificultats que pugui trobar a les seves activitats habituals
Introdueix millores en els treballs que realitza
És responsable en el treball per projectes
Fa un bon ús del temps disponible
Cerca els recursos que necesita per realitzar el seu treball en entorns que són habituals
Genera possibles solucions als problemes
Aconsegueix arribar a acords
Actua per arribar als objectius de l'equip, acceptant les regles i normes democràticament i resol els conflictes
de forma respectuosa
Contagia ànim positiu i influeix en els altres
Competència digital
Adopta hàbits saludables en relació amb l'ergonomia i evita altres riscos físics (per exemple, postura, hores,
radiació, decibels, etc.)
Planifica correctament una cerca d’informació en funció de necessitats i condicions específiques (per
exemple, temps, objectius, restriccions, etc.).
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Implementeu una estratègia de cerca coherent utilitzant paraules clau adequades, diferents eines de cerca
d'informació (per exemple, motors de cerca, directoris, etc.) i filtres de cerca (per exemple, operadors
booleans, configuracions de cerca, etc.)
Utilitza criteris adequats per seleccionar la informació trobada (p. Ex., Comprensió, qualitat, adequació, etc.)
i contrasta fonts crítiques i en verifica la fiabilitat.
Adopta un sistema de gestió, emmagatzematge i recuperació d'informació (p. Ex. Carpetes, connexió entre
dispositius, utilitzar el núvol, còpies segures, etc.).
Competència Matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia
Senyala les dades fonamentals de les activitats plantejades per a arribar a una solució
Expressa el perquè de la solució a activitats amb sentit lògic
Utilitza vocabulari específic de l’àrea per a descriure la realitat.
Realitza preguntes per indagar sobre els treballs que ha de realitzar
Consciència i expressions culturals
Elabora treballs sobre la matèria amb cura i sentit estètic
Es recolza en símbols, imatges, dibuixos o colors per a expressar idees i emocions.

Taula 9. Exemple d'acompliment de descriptors per competència en la tasca 2. La Recepta. Font: Fundación Trilema.

58

Annex 3. GRAELLA D’AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS

Accions a avaluar

Registre d’acompliment
Sí

No

Observacions

A vegades

S’integra a l’equip de treball en
el desenvolupament de les
activitats plantejades
Participa activament en l’equip
de treball aportant opinions,
coneixements i reflexions
Presenta una actitud
respectuosa i tolerant enfront
la resta dels companys d’equip
Assumeix responsabilitats en
el treball en equip
Expressa les seves idees amb
sobrietat
Taula 10. Graella avaluació de les activitats durant la sessió. Font: Proposta didàctica de
l'assignatura de Català de MFP 2018-2019.
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Annex 4. RÚBRICA D’AVALUACIÓ DEL CROQUIS
Aspectes
Distribució d’àrees i
fluxe dels aliments.
35%

Distribució d’items
35%

Correlació colors per
diferenciar àrees,
congeladors,
refrigeradors, etc)
15%
Llegenda
15%

Fluix
Per fer la distribució
de la cuina no s’han
tingut en compte
processos clau com la
desinfecció o la
neteja.

Acceptable
Per fer la distribució
de la cuina s’han
tingut en compte
alguns processos clau
com la desinfecció o
la neteja.
En alguna àrea manca
algun item clau
(rentamans,
maquinària)

Bé
Per fer la distribució
de la cuina s’han
tingut en compte
pràcticament tots els
processos clau com la
desinfecció o la
neteja.
Manca un o dos items
de poca importància
en tota la cuina
(portes o taules).

Hi ha àrees on
manquen alguns items
d’importància com
rentamans,
maquinària.
Es fan servir els
mateixos colors per a
items diferents

Inexistència de
llegenda

S’han col·locat i
distribuït correctament
tots els items
referents...

Fan servir colors
diferents per als
mateixos items

Alguns items no es
correlacionen amb el
que diu la llegenda.

Els colors estan ben
correlacionats amb la
llegenda.

Existeix llegenda però
no es detallen tots els
items o no hi ha tots
els items.

Existeix llegenda i es
detallen els items però
falten alguns items.

Existeix llegenda amb
tots els items
detallats.

Taula 11. Rúbrica d'avaluació del croquis
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Excel·lent
Per fer la distribució
de la cuina s’han
tingut en compte tots
els processos clau.

Puntuació

Annex 5. RÚBRICA AUTOAVALUACIÓ ENTREVISTA
Novell
He
Preparació de

dissenyat

qüestionari

Aprenent

Avançat

Expert

un

He dissenyat un qüestionari

He dissenyat un qüestionari

He dissenyat un qüestionari amb

amb

amb preguntes interessants,

amb

preguntes

ni

ordenades i clares, però sense

clares tenint amb compte a la

tenir en compte a la persona a

persona a entrevistar.

clau,

ordenades

i

preguntes superficials,

sense

25%

sense ordre ni claredat,

claredat,

no he tingut en compte

compte a

la persona a entrevistar

entrevistar.

La

La redacció de l’entrevista

La redacció de l’entrevista

La redacció de lentrevista recull

l’entrevista recull una

recull

recull

introducció

una introducció adequada que

introducció

insuficient on gairebé no

adequada

s’explica

s’explica breument la justificació

de

s’explica el motiu de la

breument la justificació per la

per la qual es realitza l’entrevista,

síntesi i no hi ha fil

entrevista, no es diu qui és

qual es realitza l’entrevista, qui

qui és l’entrevistat. S’hi inclou un

conductor

l’entrevistat

i

és l’entrevistat però inclou un

paràgraf de cloenda. Hi ha un fil

paràgraf

de

paràgraf

conductor en l’entrevista.

Contingut
50%

sense

de

insuficient,

paràgraf

de

l’entrevista.

d’ordre

clau,

l’entrevista

redacció

molt

preguntes

Puntuació

sense

tenir

en

la

persona

a

una

introducció

no

Desorganització

Coneixements
adquirits
25%

hi

ha

síntesi.
del

fil

entrevistar.

una
on

insuficient

de

cloenda. Hi ha un fil conductor

conductor de l’entrevista .

de l’entrevista.

El grup no pot contestar

El grup pot contestar amb

El grup pot contestar amb

El

a preguntes sobre la

precisió

precisió

precisió pràcticament totes les

persona entrevistada.

preguntes sobre la persona

preguntes sobre la persona

preguntes

entrevistada.

entrevistada i pot dir com

entrevistada

l’entrevista es relaciona amb el

l’entrevista es relaciona amb el

material estudiat.

material estudiat.

algunes

de

les

algunes

de

les

grup

pot

contestar

sobre
i

la

pot

persona
dir

Taula 12. Rúbrica d'autoavaluació d'entrevista. Adaptat de la font https://es.scribd.com/doc/223544540/Rubrica-Para-Evaluar-Entrevista
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amb

com

Annex 6. RÚBRICA PER A AUTOAVALUAR EL TREBALL COOPERATIU AL LABORATORI
Novell (1 punt)

Aprenent (2 punts)

El grup té conflictes

El grup s’organitza però

constants i requereix

necessita alguna

El grup s’organitza amb

intervenció contínua del

intervenció del professor

una mínima intervenció del

professor per resoldre’ls.

per resoldre conflictes. El

professor. Els membres

El treball és massa

treball està mínimament

del grup col·laboren.

individualista.

planificat.

Només una part del grup

Quasi tothom s’ha implicat

Tothom ha col·laborat en

Implicació del

s’ha implicat en algunes

i ha completat les seves

el grup però a diferents

grup

tasques. No es segueixen

tasques. Es segueixen

nivells. Es segueixen la

20%

totes les indicacions del

algunes de les indicacions

majoria de les indicacions

professor.

del professor.

del professor.

Com creus que
ha funcionat el
grup al
laboratori?
20%

decisions i
planificar

No hi ha hagut conflictes
Hi ha hagut conflictes i

però alguns no han

discussió en les tasques.

participat en les tasques
de discussió i planificació.

20%

Autonomia del
grup
20%

Expert (4 punts)
El grup s’organitza i
col·labora. Bona
planificació i alt compromís
de tots els membres del
grup.
Tot el grup s’ha implicat
molt en el treball. S’han
seguit les indicacions del
professor.
Les discussions han servit

Discussions per
a prendre

Avançat (3 punts)

Les discussions han servit
per avançar la feina però
amb pocs acords.

per arribar a acords
conjunts i planificar bé el
treball. Tothom ha
expressat la seva opinió i
s’ha sentit escoltat.

Hem necessitat ajuda del
professor contínuament

S’ha necessitat ajuda del

Gairebé sempre hem

professor només algunes

trobat solucions nosaltres

vegades

mateixos
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Els problemes han estat
solucionats dins el grup i
les solucions s’han trobat
entre tots.

Puntuació

Organització i

El grup mostra

El grup mostra bastanta

El grup mostra bastanta

El grup mostra molta

neteja durant la

desorganització durant la

desorganització durant la

organització durant la

organització durant la

pràctica

pràctica i la seva àrea de

pràctica i manté la seva

pràctica, manté la seva

pràctica i manté la seva

20%

treball no es troba neta.

àrea bastant neta.

àrea de feina neta.

àrea neta.

Taula
13.
Rúbrica
per
a
autoavaluar
el
treball
cooperatiu
al
laboratori.
Adaptat
de
les
següents
fonts:
https://agoracienciasblog.files.wordpress.com/2017/10/rc3babrica-laboratorio.pdf
i
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0009/2d7c3e0c-845c-478f-9fe7-04f067d1a136/Gurb_grup_cooperatiu_1_2.pdf.
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Annex 7. Preparació casolana de medi de cultiu sòlid per a
microorganismes.

Objectius:
1. Preparar un medi de cultiu sòlid casolà, base de posteriors experiments
2. Participar en treballs en grup.

RECURSOS Y MATERIALS
• 250 ml d’aigua mineral o destil·lada.
• Mig cub de brou de pollastre.
• 1 Pessic de sal.
• 4 g d’agar-agar.
• 1 Vas de precipitats o normal.
• 1 Erlenmeyer o cassoleta par a encalentir y bullir la solució.
• Diversos recipients on abocar el medi i que es puguin posteriorment tancar. Per
exemple, 5 plaques de Petri de 9 cm de diàmetre (uns 25 ml de medi per placa)
i 2 plaques de Petri de 15 cm de diàmetre (uns 50 ml de medi por placa).
• Microones o fogó.

DESENVOLUPAMENT

Passa 1
Reservem 50 ml d’aigua en un vas (de precipitat o normal) i aboquem 200 ml en
un Erlenmeyer o cassoleta.
Passa 2
Als 200 ml d’aigua se li afegeix el mig cub de brou de pollastre i el pessic de sal.
Posem a encalentir en el microones o fogó fins que tot quedi dissolt.
Nota: es preferible també donar-li un punt de bulliment per a començar a
«esterilitzar» el medi.
Passa 3
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En els 50 ml d’aigua que hem reservat al principi, afegim els 4 g d’agar-agar. A
continuació, es verteix aquesta mescla en el brou calent que es tornarà a
encalentir fins que l’agar-agar estigui completament dissolt en la solució (no han
de quedar grums). En aquesta darrera passa és important que la mescla també
arribi a bullir, ja que s’ha d’evitar que el medi quedi contaminat.
Passa 4
Aboquem la mescla amb l’agar-agar a cada una de les plaques o recipients que
tinguem a la nostra disposició. I anem tancant ràpidament cada un dels recipients
després d’abocar el medi.
Nota: és aconsellable abocar la mescla estant calent –alerta de no cremar-nos-,
per a evitar la contaminació de la solució.
Passa 5
Deixem reposar, a temperatura ambient o en fred, fins que solidifiqui.

TEMPORITZACIÓ
L’activitat es dividirà en una part de preparació del medi de cultiu sòlid (entre 15
a 20 minuts), i en el temps de repòs del medi a temperatura ambient o en fred
per a que solidifiqui.
El medi es podrà conservar en fred (a uns 4°C) fins el seu pròxim us.

Font: https://www.encuentrosconlaciencia.es/?page_id=2101
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Annex 8. RÚBRICA D’AUTOAVALUACIÓ DE LA RECERCA
Aspectes

Fluix

Acceptable

Bé

Excel·lent

Puntua

1

2

3

4

ció

M’he esforçat

En general hi

bastant en la

ha hagut un

He fet una

recerca, tot i

esforç a

bona recerca

que no sempre

buscar els

de materials i

he trobat els

materials i els

he triat els

recursos els

he sabut

millors.

més adients.

seleccionar.

Reconec

Reconec

l'origen d'una

l'origen de la

bona part dels

gran majoria

recursos o

dels recursos

bibliografia

o bibliografia

emprats.

emprats.

M’he esforçat
Recerca
d'informaci
ó
20%

poc en la
recerca i he
trobat pocs
recursos o
bibliografia.

Reconec
Recursos i
bibliografia
20%

l'origen de la
bibliografia o
els recursos
emprats.

Reconec
l'origen de tots
els recursos o
bibliografia
emprats.
M’he implicat

M’he implicat
Contribució

molt poc en el

al grup

treball comú,
pot ser l’hagi

30%

obstaculitzat

M’he implicat
poc en el
treball comú.

un poc.

He fet una

totalment en el

bona

treball comú

participació en

amb una

el treball comú

aportació

amb aportació

contínua

d'idees.

d'idees i
iniciatives.

Actitud
durant les
hores de
treball
30%

Em distrec
fàcilment,
discuteixo amb
els companys
contínuament.

Generalment

He participat

he participat

de forma

activament en

activa i

el treball.

positiva.

He participat
de forma
activa, positiva
i sense
distraccions.

Taula 14. Rúbrica d'autoavaluació de la recerca. Font: Proposta didàctica de l'assignaura de
Català MFP curs 2018-2019.
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Annex 9. RÚBRICA DE COAVALUACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DEL PROJECTE.
Criteris
d’avaluació

Novell

Aprenent

Avançat

Expert

Vocabulari
20%

S’utilitzen vocabulari
apropiat al tema que hem
tractat però no han emprat
nou vocabulari

Utilitzen vocabulari apropiat
al tema que hem tractat.
Han emprat algunes
paraules noves i ho han
definit als companys

Utilitzen vocabulari
apropiat al tema que hem
tractat. Han emprat nou
vocabulari i ho han definit
als companys

Utilitzen vocabulari
apropiat al tema que hem
tractat. Han emprat una
gran quantitat de
vocabulari i ho han definit
als companys.

Volum
15%

El volum durant l’exposició
era suficientment alt com
per a que fos escoltat pels
companys que estaven més
a prop

El volum durant l’exposició
era suficientment alt com
per a que fos escoltat pel
60% dels companys

el volum durant l’exposició
era suficientment alt com
per a que fos escoltat pel
90% dels companys

El volum durant
l’exposició era
suficientment alt com per
a que fos escoltat per tots
els companys

Exposició
20%

La presentació no ha estat
gaire ordenada. És molt
bàsica en continguts.

La presentació dels
continguts no ha estat
massa clara ni ordenada.
S’han esmentat els
continguts però no es
detallen.

La presentació dels
continguts ha estat
correcta i detallada.
Alguna desviació en quan
a l’ordre.

El grup ha fet una
correcta i ordenada
presentació dels
continguts.

Postura del
cos i
contacte
visual
20%

A l’hora de parlar poques
vegades durant l’exposició
tenien una postura relaxada
i quasi no miraven als
companys als ulls altres
vegades no

A l’hora de parlar a
vegades durant l’exposició
tenien una postura relaxada
i quasi tot el temps miraven
als companys als ulls altres
vegades no

A l’hora de parlar durant
gran part de l’exposició
tenien una postura
relaxada i parlaven amb
naturalitat als seus
companys

A l’hora de parlar durant
tota l’exposició tenien una
postura relaxada i
parlaven amb naturalitat
als seus companys.

Presentació
10%

Poc elaborada. Poc visul.
Fa servir poques imatges,
gràfics, etc.

La presentació és correcte
però poc atractiva

La presentació és
acurada i visual

La presentació està molt
treballada i és atractiva
visualment.
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Puntuació

Adequació
del temps
emprat
15%

Massa curt o massa llarg.
Distribució irregular del
temps entre els membres
del grup

Distribució equitativa, però
temps total no ajustat.
Temps total ajustat però
distribució irregular

Petita desviació dels
temps parcials o totals

Distribució equitativa i
temps total ajustat.

Taula 15. Rúbrica de coavaluació de la presentació del projecte. Font: Proposta didàctica de l'assignatura de Català MFP curs 2018-2019.
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Annex 10. Questionari d’avaluació dels alumnes del projecte.
ARA AVALUAU VOSALTRES!
Per a finalitzar aquest projecte, als professors ens agradaria saber la vostra
opinió sobre el projecte en si i sobre els professors que us han anat guiant. A
continuació podeu valorar l’experiència de manera anònima. Moltes gràcies per
la teva participació!

Abans de començar el projecte, què en pensaves?
•

o Pensava que seria molt difícil

•

o Pensava que seria molt fàcil

•

o Pensava que les activitats serien més entretingudes

•

o Aquest tema m’interessava molt

•

o Aquest tema no m’interessava gens

Pel que fa a les activitats realitzades durant les sessions
•

o Han estat entretingudes i originals

•

o Les he pogut fer sense dificultats amb ajuda quan l’he necessitada

•

o M’han ajudat a aprendre i comprendre el temari

•

o Els treballs en equip han estat interesants

•

o El treball pràctic de laboratori ha estat molt útil.

•

o Han relacionat teoria i pràctica

•

o M’ha agradat fer feina en grup o en parelles

Els professors que heu tingut durant les sessions
•

o Es preocupaven de que tots avancéssim amb les tasques i activitats

•

o Ens han ajudat quan els hem demanat

•

o Han estat clars pel que fa a l’explicació de les activitats

•

o Han sabut resoldre els conflictes que han aparegut durant les sessions

•

o Ens han animat al llarg del procés
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Emplena el següent quadre segons les instruccions. Ens servirà per a avaluar el
procés del projecte i reflexionar sobre el treball que fem i per millorar-lo:

Figura
9.
Quadre
START-STOP-CONTINUE.
Extret
de:
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_asc/documents/2_6_aps_avaluacio_aprenentatge_a
mb_annex_df.pdf
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Annex 11. RÚBRICA DOCENT D’AUTOAVALUACIÓ D’UN TREBALL PER
PROJECTES
Procés del
projecte

Nivell 1
(Aprenent)

Nivell 2 (Avançat)

Nivell 3 (Expert)

Els mestres hem
decidit
com
iniciaríem
el
projecte

Hem tingut en compte
els interessos dels
alumnes o algunes de
les seves propostes en
l’inici del projecte

Hem
decidit
de
manera conjunta o
hem incorporat els
interessos
dels
alumnes en el punt
de
partida
del
projecte

Una
vegada
definit
el
projecte, l’hem
iniciat
directament,
sense proposar
una
o
unes
activitats inicials
que ajudin als
alumnes
a
formular-se
bones preguntes

Hem proposat una o
diverses
activitats
inicials
que
han
generat
preguntes
encaminades a satisfer
curiositats, o que han
donat als alumnes
molta informació sobre
el tema escollit, però
que
no
poden
transferir-la
per
resoldre altres reptes
semblants

Hem preparat una o
diverses
activitats
que han facilitat la
creació de bones
preguntes, que han
generat
investigacions,
deduir-ne
conclusions
i
abstreure
idees
potents per continuar
aprenent o que es
poden utilitzar en la
resolució
d’altres
reptes

Objectius
d’aprenenta
tge i criteris
d’avaluació

Hem definit uns
objectius
d’aprenentatge i
uns
criteris
d’avaluació que
no variaran o ho
faran poc al llarg
del projecte

Hem
definit
uns
objectius
d’aprenentatge inicials i
uns criteris d’avaluació
que s’aniran modificant
i actualitzant a partir de
les
experiències
i
interessos de l’alumnat
i el curs de la recerca

Hem compartit amb
els alumnes uns
objectius
d’aprenentatge
inicials i uns criteris
d’avaluació
que
s’aniran modificant i
actualitzant a partir
de
les
seves
experiències
i
interessos i del curs
de la recerca

Definició
del
producte
final

Hem definit
algunes
possibles
propostes de
resultats però no
hem concretat el
producte final
del projecte

Hem definit el producte
final del projecte. Hem
reelaborat els objectius
d’aprenentatge
en
contrast
amb
el
producte final.

Hem incorporat una
nova
visió
del
producte final (o
productes),
que
s’obtindrà a través de
la
investigació,
l’experimentació, la
creació o el servei.

Gestió de
l’aula

L’agrupament
habitual de la
classe i la gestió
dels grups no ha

El treball individual s’ha
complementat amb el
col·lectiu. Hem hagut
de
repensar
els

Hem agrupat els
alumnes en equips
que han permés el
treball cooperatiu i

Punt de
partida del
projecte

Activitat
inicial
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Puntuació i
observacions

canviat
substancialment.
S’ha prioritzat el
treball individual.

agrupaments i la gestió
dels grups per afavorir
que
es
generés
aprenentatge

l’aprenentatge
significatiu
cadascú
alumnes.

Metodologi
a

Hem
introduit
alguns espais de
reflexió, però la
retroalimentació
entre
els
alumnes
ha
costat. No hem
aconseguit que
els
equips
treballin
autònomament.

Hem introduit alguns
espais de reflexió que
han ajudat als alumnes
a contrastar les idees
pròpies amb les dels
companys i companyes
i generar-ne de noves

Hem
incorporat
noves metodologies
perquè els alumnes
tinguessin un rol més
actiu i autònom en el
seu aprenentatge i
disposéssin d’espais
de
reflexió
retroalimentada

Gestió de
les
converses

Hem
proposat
activitats
que
generen
converses que
fan
aflorir
i verbalitzar les
idees prèvies.

Hem proposat activitats
que
generen
converses
que fan
aflorir i verbalitzar les
idees prèvies i a
establir relacions amb
les seves experiències

Hem
proposat
activitats
que
generen converses
que
ajuden
a
contrastar punts de
vista i a arribar a
consensos.

Procés
d’implemen
tació

Les
activitats
s’han basat en
copiar, retallar i
enganxar
informacions
recollides a partir
de la lectura de
llibres
o
d’explicacions
d’algun adult

Les
activitats
han
ajudat a reflexionar
sobre algunes de les
idees prèvies però no
sempre han sacsejat
els coneixements que
ja havien adquirit

Les activitats han
estat
útils
als
alumnes
per
a
reflexionar sobre les
pròpies
idees,
revisar-les
i
modificar-les, si calia.

Documenta
ció de les
pràctiques

No sempre hem
aportat
documentació o
bé no ha estat de
prou qualitat

Hem
aportat
documentació,
però
faltaven
referències
que haguessin ajudat a
conèixer i entendre el
procés a una persona
aliena al projecte

La
documentació
aportada permet que
una persona aliena al
projecte es faci una
idea força bona de tot
el procés

de
dels

Comunicaci
ó del
producte
final

No hem dedicat
una
sessió
específica per a
la comunicació
del producte final

Hi ha hagut una sessió
de comunicació del
producte final (dins
cada
grup
classe
involucrat
en
el
projecte)

Hem
donat
importància a la
sessió
de
comunicació
del
producte final (a
nivell de tota l’escola
o del grup classe,
segons sigui el cas) i
n’hem valorat la
creativitat

Avaluació
del projecte

Hem
introduït
alguns elements

Hem avaluat el procés
d’aprenentatge i també

A part de l’avaluació
de
l’aprenentatge
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d’avaluació
formativa i, pel
que fa a la
sumativa, ens ha
costat avaluar la
tasca de cada
alumne
dins
l’equip.

el
resultat,
usant
instruments
d’avaluació formativa i
sumativa, i procurant
obtenir
dades
individuals i d’equip.

(grupal i individual),
hem
avaluat
els
resultats i també el
mateix treball en
equip
ha
estat
objecte d’avaluació.

No hem dedicat
una
sessió
específica
perquè l’alumnat
valori el projecte

En la sessió de
valoració del projecte
els alumnes han pogut
donar la seva opinió

Hem
donat
importància a la
sessió de valoració
del projecte amb
l’alumnat
i
incorporarem alguns
dels suggeriments de
millora per a la gestió
de nous projectes.

Evidències
de
l’aprenentat
ge

Les evidències
d’aprenentatge
recollides
mostren alguns
dels
nous
aprenentatges,
però
no
del
procés de com
els han adquirit.

Les
evidències
d’aprenentatge
són
variades (un esquema,
un dibuix, un mapa
conceptual, una prova
revisada, un esborrany
i el seu producte final,
un diari, una maqueta,
un full d'autoavaluació
o de coavaluació, una
base d'orientació, una
rúbrica, un qüestionari
KPSI…) i mostren el
procés de com s’han
adquirit.

Les
evidències
d’aprenentatge són
variades
i
van
acompanyades
de
reflexions, escrites o
verbals,
en
què
l'alumne pot justificar
què ha aprés i com
ho ha aprés.

Treball en
equip dels
docents

Ens hem reunit
en la fase de
planificació, però
no de forma
sistemàtica
al
llarg del seu
desenvolupame
nt

Ens
hem
reunit
periòdicament i hem
compartit i dissenyat
les activitats de manera
conjunta.

Ens
hem
reunit
periòdicament, hem
compartit i dissenyat
les
activitats
de
manera conjunta i
hem cercat solucions
a les dificultats que
han sorgit en el
procés
d’implementació.

Grau de
satisfacció

Ens adonem que
tenim un marge
gran de millora i
creiem
que
necessitaríem
suport
per
implementar-lo

Estem satisfets de com
ha anat, tot i que
necessitaríem
més
temps de reflexió per
millorar el projecte

Estem satisfets de
com ha anat, i som
conscients dels punts
febles i de les
millores que poden
fer-se

Valoració
de l’alumnat

Taula 16. Rúbrica docent d'autoavaluació d'un treball per projectes.
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/treball-projectes/rubrica-docentautoavaluacio-treball-projectes.pdf
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