


Resum 
Carrils escolars desenvolupa un projecte d’Educació en l’entorn construït en un 

institut d’educació secundària de Palma, dirigit a alumnes de 3r d’ESO. 

L’Educació en l’entorn construït, més enllà de transmetre coneixements del 

camp de l’arquitectura i l’urbanisme a l’alumnat, pretén donar eines per formar 

ciutadans participatius, amb capacitat crítica sobre l’entorn on viuen. 

 

Amb la voluntat de practicar el learning by doing, la metodologia de treball serà 

l’aprenentatge basat en projectes (el producte final, un carril bici) mitjançant 

estructures de treball cooperatiu. Docents i professionals externs treballaran 

conjuntament en un projecte transversal i interdisciplinari, amb la finalitat de 

fomentar l’aprenentatge significatiu.  
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1. Objectius del treball 
En aquest treball proposo un projecte d’Educació en l’entorn construït en un 

centre educatiu de les Illes Balears. L’Educació en l’entorn construït pretén 

transformar els alumnes en ciutadans crítics, donar-los eines per avaluar el 

context on viuen, no només des dels aspectes més tècnics, sinó també des del 

punt de vista de la participació social. 

 

Desenvolupo un projecte de redisseny de l’espai urbà, que realitzaran els 

alumnes d’un centre educatiu guiats per professionals externs al centre. La 

finalitat és aprendre de l’entorn proper, reflexionar sobre com vivim la ciutat, 

quins contextos socials hem de crear per aconseguir espais urbans més 

adequats a les comunitats que hi viuen i els utilitzen. Per tant, l’objectiu últim no 

és només aprendre arquitectura i urbanisme, sinó aprendre a ser ciutadans 

responsables, conscients del seu entorn i de la seva comunitat. 

 

El projecte té voluntat de ser transversal, mobilitzar i integrar sabers acadèmics 

de diferents àmbits. El procés de disseny es pot dividir en tres parts: recollida i 

selecció de dades rellevants per  elaborar un disseny, és a dir, construir una 

línia argumental a partir de les entrades per arribar a una solució final. Moltes 

vegades, en funció dels aspectes als quals s’ha donat més importància, les 

respostes són diverses. Aleshores, comença un procés de diàleg entre les 

diferents propostes que enriqueix encara més el procés creatiu. 

 

La singularitat de la proposta rau en el fet d’introduir professionals d’un àmbit 

determinat –en aquest cas, de l’arquitectura i l’urbanisme– i fer-los treballar 

conjuntament amb l’equip docent del centre, de manera que l’equip que lideri la 

iniciativa sigui també un equip interdisciplinari. Podem també assignar rols 

d’especialista a cada alumne, de manera que reproduïm els oficis o 

coneixement diferents implicats en el disseny urbà. L’objectiu és que entenguin 

els interessos que hi ha darrere de l’urbanisme i arribin, forçosament, a pactes. 
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El treball en equip serà la forma d’organització, a dos nivells diferents. Per una 

banda, l’equip format per professors i professionals, per l’altre, els equips de 

treball dels alumnes. És necessari que professors i professionals treballin en 

equip per intercanviar i compartir coneixements – tècnics, els uns, didàctics els 

altres. Treballar en equip també reflecteix un dels objectius d’aquesta proposta: 

fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions. La manera com es 

treballa és part de l’objectiu final.   

 

Finalment, espero que aquesta proposta sigui atractiva per al professor. Pel fet 

de mobilitzar diferents coneixements, espero crear situacions inesperades 

d’ensenyament-aprenentatge no basades en la linealitat dels currículums 

acadèmics. 

 
 

2. Estat de la qüestió 
En aquest apartat reflectiré els motius per proposar un projecte d’Educació en 

l’entorn construït a un institut d’educació secundària de Palma. Es tracta de 

detectar i exposar les sinèrgies existents per fer factible la proposta, des 

d’organitzacions internacionals fins a programes educatius implantats a Palma.  

 

La Unió Internacional d’Arquitectes (en endavant, UIA), disposa d’un programa 

per desenvolupar l’Educació en l’entorn construït a diferents països del món. 

De fet, l’Educació en l’entorn construït forma part del currículum oficial a 

Finlàndia des de l’any 1994, on diferents organitzacions imparteixen tallers als 

centres educatius per aprofundir en aquest àmbit de coneixement.  

 

I no tan sols cal mirar a Europa. L’Educació en l’entorn construït forma part del 

currículum educatiu a Galícia, impulsat i desenvolupat pel Col·legi d’Arquitectes 

de Galícia (COAG) a partir de la proposta de l’arquitecte José María Rosales, 

segons informa Cristina Llorente a l’entrevista recollida a l’annex 4. Rep el nom 

de Proxecto Terra i es desenvolupa a través de l’observació de ciutats, pobles i 

paisatges de l’entorn proper. Proxecto Terra és una assignatura més en l’horari 
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lectiu, i disposa de llibres de text com qualsevol altra matèria. En aquest cas, el 

programa inclou també formació del professorat. 

 

A Mallorca, el Museu d’Art Modern i Contemporani Es Baluard desplega el 

programa Cartografiem-nos a escoles de primària, principalment de Palma, des 

de fa 10 anys. Si bé és un programa educatiu al marge del currículum oficial, és 

una experiència molt propera al projecte d’Educació en l’entorn construït que 

pretenc desenvolupar en aquest treball. Les experiències estan recollides al 

llibre Cartografiem-nos. Projecte educatiu per a infantil i primària, i a la tesi 

doctoral d’Irene Amengual Quevedo, una de les educadores del projecte.  

 

Per últim, a Palma conflueixen un seguit de circumstàncies que fan pensar que 

és possible implantar un programa d’Educació en l’entorn construït a diversos 

centres educatius. D’entrada, Palma és membre de l’organització Ciutats 

Educadores, amb seu a Barcelona, que treballen per fer de la ciutat un espai 

educador (de més abast que un simple espai educatiu). 

 

2.1 Pla de mobilitat sostenible de Palma 
Palma està revisant el planejament municipal (Pla General d’Ordenació 

Urbana, del 1998) per actualitzar-lo. Un dels documents de treball és el Pla de 

mobilitat urbana sostenible de Palma (2014), en què es proposa implantar un 

programa per desenvolupar la mobilitat sostenible als instituts de Ciutat. 

Establint un paral·lelisme amb els Camins escolars, programa de la UNICEF 

per fomentar la mobilitat autònoma dels alumnes de primària, el Pla de mobilitat 

aposta per crear nous carrils bici per anar a l’institut. A més a més, apunta que 

el traçat dels carrils bici es podria realitzar conjuntament amb els alumnes dels 

diferents instituts. 

 

Sota la línia estratègica «Impulsar hábitos de movilidad más sostenibles y 

seguros a través de la participación, concienciación e información», el Pla de 

Mobilitat explica que «El objetivo de esta medida es transmitir a los escolares, a 

sus familias, a los colegios y al barrio, la importancia de la seguridad vial, y más 
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concretamente de los hábitos de movilidad sostenible y segura en los 

desplazamientos al centro educativo, que luego puedan transferir a otros 

desplazamientos. Los cuatros procesos de camino escolar realizados han 

comportado una mejora de la seguridad de los desplazamientos a pie y el 

fomento de la utilización de los modos de transporte sostenible». Pel que fa a la 

viabilitat econòmica, indica que els processos per iniciar camins escolars es 

realitzaran amb recursos propis de l’Ajuntament.  

 

2.2 L’Educació en l’entorn construït (UIA-BEE) 
La Unió Internacional d’Arquitectes és la federació mundial de les 

organitzacions nacionals d’arquitectes. Actualment, agrupa organitzacions 

professionals de 124 països i territoris, entre les quals, el Consell Superior de 

Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (CSCAE).1 Un dels programes de treball que 

impulsa és el Built Environment Education (BEE), que podem traduir per 

«Educació en l’entorn construït», programa que pertany a la secció Architecture 

& Children. 

 

L’objectiu del programa és que nens i joves entenguin els processos de disseny 

arquitectònic i de modelatge o modificació de l’entorn amb la finalitat que 

puguin participar efectivament en la creació d’arquitectura d’alta qualitat 

(humana, bella, sostenible i respectuosa amb el context) quan siguin ciutadans 

adults.2 
La arquitectura y el entorno construído –nuestros edificios, poblaciones, ciudades y 

paisajes- proveen la estructura para toda interacción y actividad humanas. Les damos 

forma y a la vez nos forma. Implica acción social y crítica de manera colectiva. […] Para 

bien o para mal el entorno aporta el contexto, el “cadre de vie”, que afecta su calidad de 

vida en el aspecto físico y psicológico, y en el cual además inician su proceso de formación 

como ciudadanos del futuro.3 

 

La secció Architecture & Children de la UIA organitza congressos anuals sobre 

l’Educació en l’entorn construït, en què participen professionals, empreses, i 

organitzacions de diferents països per intercanviar experiències i punts de 



5 

vista. La darrera trobada internacional es va celebrar l’abril de 2015 a la seu de 

Palma del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears. 

 

Per tant, implementar un programa d’Educació en l’entorn construït contribueix 

a formar futurs ciutadans més actius en la presa de decisions, més participatius 

i amb més capacitat crítica per valorar l’entorn construït, el nostre medi 

ambient. 

 

2.3 Palma, Ciutat educadora 
Palma forma part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, que 

entén la ciutat com un espai capaç de donar als seus habitants una formació 

integral i contribuir així al seu desenvolupament. En el XIIè Congrés 

Internacional de Ciutats Educadores, sota el lema Medi Ambient verd i 

Educació Creativa, les ciutats membres de l’associació es comprometen amb 

els següents principis: 

1. Promoure el pensament crític i la consciència del bé comú. 

2. Impulsar una vida urbana sostenible, emprenent accions a l’espai públic, 

amb polítiques de mobilitat sostenible i de biodiversitat. 

3. Cercar solucions per evitar el canvi climàtic, centrades en l’arquitectura, 

el disseny, el transport, el turisme, l’energia i l’agricultura urbana. 

4. Millorar els sistemes de govern fomentant la participació ciutadana, 

impulsant la igualtat i la no-discriminació. 

5. Impulsar l’educació creativa. 

 

Així doncs, les Ciutats Educadores «Deben construir mecanismos educativos 

innovadores, que trasciendan el sistema escolar e incluyan la educación en la 

ciudad, donde el espacio urbano se convierte en un lugar de aprendizaje 

permanente, y en base para la práctica de una educación creativa, 

comunicativa y crítica. Como espacio de educación abierto, flexible y 

enriquecedor, la ciudad permite poner en práctica el significado de un entorno 

sostenible, de la diversidad cultural y de la justicia social.» 4  
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Els programes educatius que desenvolupa Palma en el marc de les Ciutats 

Educadores estan disponibles a la web palmaeduca.cat. Ofereix subvencions 

per activitats escolars, extraescolars, de formació i divulgació impulsades per 

les APIMA. Per al curs 2015-2016, l’Ajuntament reserva 66.000 euros per 

finançar projectes educatius (BOIB, núm. 21, 12 de febrer de 2015 pàg. 6294). 

Per tant, un projecte d’Educació en l’entorn construït seria susceptible de rebre 

suport econòmic de l’Ajuntament de Palma. 
 

2.4 Cartografiem-nos Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani 
Cartografiem-nos és un projecte educatiu al marge del currículum oficial 

impulsat per l’Àrea d’educació i acció cultural d’Es Baluard (Museu d’Art 

Modern i Contemporani de Palma), iniciat el curs 2006-2007. És un projecte 

educatiu interdisciplinari per reflexionar sobre la ciutat, el territori i el paisatge a 

partir de l’experiència artística. En els seus inicis, estava dirigit a alumnes de 3r 

cicle de Primària (5è i 6è), tot i que a partir de la quarta edició es va estendre a 

tot el centre educatiu. Dura tot un curs escolar, de setembre a juny. 

 

 
Aprendre a mirar. Punt de partida del projecte Cartografiem-nos. 

 

La participació en el projecte està limitada a un centre per curs. Els alumnes 

creen una cartografia subjectiva del seu barri, basada en la pròpia experiència, 

per explicar l’entorn, denunciar situacions o relacionar espais amb les seves 

vivències. Els documents generats durant el curs (dibuixos, fotografies, 

gravacions visuals i d’àudio, maquetes, obres d’art…) s’acabaran exposant al 
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museu. El projecte té dos objectius: promoure l’educació en l’art i apropar el 

museu als nins i nines que hi participen. 

 

Cartografiem-nos és una proposta interdisciplinària per generar aprenentatge a 

partir de la trobada de dues institucions: el museu i l’escola. Es desenvolupa en 

diferents fases. 

 

Fases del projecte5  

Fase 1: preparació del 

projecte i dels docents 

- Presentació del projecte a l’escola 

- Negociació i concreció de l’agenda anual amb les mestres 

- Curs específic de cultura visual per al professorat participant 

Fase 2: recull de dades - Introducció i inici a l’aula 

- Recerca activa i reflexiva on els i les alumnes, mestres i 

veïnat són participants actius 

Fase 3: reflexió crítica sobre 

les mirades dels alumnes 

- Visita al museu 

- Anàlisi del procés de treball acompanyat per les educadores 

i l’educador 

- Confrontació dels resultats de la recerca amb propostes i 

pràctiques artístiques 

Fase 4: creació - Presa de decisions, quines temàtiques es treballaran i a 

partir de quines pràctiques artístiques  

- Realització a l’aula 

Fase 5: exposició i difusió - Exposició, primerament al barri, després al museu 

- Comunicació del projecte 

Fase 6 - Avaluació 

 

Fase 1: preparació del projecte i dels docents 
En primer lloc, l’equip docent del centre coneix Es Baluard i els espais on 

exposaran els alumnes. Es fan reunions amb l’equip de l’àrea educativa del 

museu per concretar la programació anual del projecte, que és un pas 

indispensable perquè es desenvolupi correctament. Després, l’equip del museu 

visita el centre educatiu, per aproximar-se a la realitat de l’escola que participa 

en el projecte, conèixer el context social i entendre les seves dinàmiques de 

funcionament. 
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Abans de començar a treballar amb els alumnes, el professorat del centre ha 

de participar en un curs per explicar els fonaments de l’art contemporani i crear 

així un punt de partida per iniciar el projecte. També permet compartir diferents 

visions sobre el fet artístic, fet que pot enriquir el desenvolupament posterior del 

projecte. Aquest curs s’organitza en diferents institucions reconegudes (Institut 

de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears o CEP Palma), i 

sóna crèdits de formació als professors. 

 

Fase 2: recull de dades 
La primera tasca dels alumnes és recollir informació sobre el barri, que pot ser 

molt diversa: fotografies, objectes, retalls de premsa, entrevistes amb els 

habitants i les associacions del barri... L’objectiu és treballar el concepte de 

comunitat vinculada a un territori. A l’inici d’aquesta fase, els educadors del 

museu fan una sessió preparatòria perquè els alumnes tinguin eines i 

coneixements per mirar la realitat que els envolta des d’un punt de vista artístic: 
El projecte comença compartint i donant rellevància a l’experiència personal. Nosaltres 

compartim amb ells els treballs d’artistes i col·lectius d’artistes les obres dels i les quals són 

reflexions i/o intervencions sobre el territori. A partir d’aquí se’ls demana que exerceixin 

d’exploradors nòmades i experimentin i construeixin una nova cartografia. Per fer-ho, els 

donem una sèrie d’eines: càmeres fotogràfiques d’un sol ús, bosses de plàstic per recollir 

objectes i documents, fitxes per descriure el perquè ho han recollit, models d’entrevistes i 

dues caixes grans per guardar-ho tot. Les instruccions són que s’ho facin seu i ho utilitzin 

com creguin més adient, canviïn i aportin coses noves segons la realitat de l’escola i de 

l’aula. Tenen tot el primer semestre per fer la investigació.6 

 

El resultat final d’aquesta segona fase és una radiografia de l’entorn del centre 

educatiu, feta a partir dels materials elaborats íntegrament pels alumnes. Una 

radiografia que permet conèixer el barri en què està ubicat el centre educatiu, 

entès no només com un entorn físic, sinó com a context social i comunitari. 

Abordar la mirada al barri des del punt de vista de l’alumne permet implicar-lo 

emocionalment en el projecte. Aquest material s’envia al museu, els experts el 

classifiquen per temes, elaboren un document audiovisual i preparen 

l’exposició. Les temàtiques es plantegen al professorat. 

 



9 

Fase 3: reflexió crítica sobre les mirades dels alumnes 
La tercera fase comença a partir de la visita al museu, un moment que genera 

molta expectativa entre els alumnes i els professors. Els educadors d’Es 

Baluard proposen diferents activitats durant la visita. En primer lloc, els 

alumnes aprenen a mirar el paisatge de la ciutat jugant a emmarcar les vistes. 

En segon lloc, els alumnes participen en un joc de rol basat en la història del 

museu -el 1963 van posar bombes de calç al recinte per destruir-lo- per tal de 

prendre consciència del joc d’interessos i pressions sobre el territori (entre 

polítics, veïns, constructors i ecologistes). 

 

Després visiten les col·leccions del museu, amb un fons extens de pintura de 

paisatge de Mallorca, de manera que estableixen paral·lelismes entre les 

mirades dels alumnes al seu barri amb les mirades dels pintors als paisatges 

de la ciutat i de l’illa. La visualització d’aquestes obres permet reflexionar sobre 

la dimensió cultural del paisatge de l’illa que canvia amb el pas del temps, 

passat, present i futur. L’objectiu d’aquesta visita és que els alumnes 

desenvolupin la capacitat crítica sobre el paisatge i el patrimoni: necessitat de 

conservació i de transformació, identificar els agents i els interessos que 

repercuteixen en el paisatge. 

 

Per últim, els alumnes visitaran l’exposició dels materials que han generat 

durant la primera part del projecte i decideixen col·lectivament els temes que 

tractaran més endavant. Els educadors del museu, aleshores, farà una recerca 

de projectes artístics relacionats amb aquests temes, perquè els puguin guiar 

en la pràctica artística. Per exemple, al CP La Soledat varen triar la vida de 

barri. 

 

Fase 4: creació 
A partir d’aquí, comença la pràctica creativa. La directora de Cartografiem-nos 

assenyala que és un moment de nervis i d’incertesa perquè és el moment en 

què els alumnes trien el projecte: 
Totes les parts implicades hem de confiar en l’alumnat, ells i elles prenen les decisions, 

nosaltres aportem la informació i els acompanyem fins al final del projecte. […] Treballar a 
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l’aula no sempre és fàcil. No tots els grups tenen el mateix nivell de debat, però en tot 

moment saben el que fan, perquè ho fan i fins on volen arribar. Totes les decisions es 

prenen a partir del debat i la negociació.7 

 

Els educadors del museu destaquen que una part important del projecte és 

generar consens entre els alumnes per aconseguir la proposta de projecte final. 

El consens s’aconsegueix mitjançant diàleg i treball assembleari. En aquest 

punt cal treballar també el rol dels docents, que han de guiar els alumnes sense 

imposar-los cap decició. 

 

La darrera fase és la de materialització del projecte. El professional extern, en 

aquest cas, l’educadora del museu, s’implica en la vida del centre escolar. 

Destaca que «Nosaltres aprenem amb les mestres i els i les alumnes, no 

només a través de la raó, sinó, i molt important, a través dels sentiments.» 

(Cartografiem-nos, 2010). Aquesta fase es registra mitjançant un diari sonor. 

Els alumnes també aconsegueixen aprendre habilitats i destreses fora del 

context educatiu. 

 

Fase 5: exposició i difusió 
Un cop acabat el projecte, es fa una exposició, primer al barri i després al 

museu. Els alumnes participen en el disseny i fabricació dels cartells per 

anunciar-la. Al Museu no només s’exposa el resultat final del projecte, sinó que 

s’hi incorporen tots els documents i enregistraments generats al llarg del procés 

(fase d’anàlisi, fase de disseny). 

 

En alguns casos, com en el CP La Soledat, el projecte que varen triar els 

alumnes (remodelació de la plaça de davant el centre) es va poder presentar a 

la batlessa de Palma. Això va donar sentit a tota la feina feta al llarg del curs 

escolar, a part de donar veu als alumnes. La iniciativa va acabar amb l’anunci 

de la remodelació de la plaça, que de retop contribuïa a dignificar la vida al 

barri. 
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Fase 6: Avaluació 
Durant tot el procés es fan reunions de seguiment entre professors i educadors 

del museu, de manera que puguin adaptar el guió previst a les necessitats del 

grup d’alumnes. Es demana als alumnes que escriguin un diari per reflectir el 

procés d’aprenentatge, i permet tant als educadors del museu com a l’equip 

docent analitzar i avaluar els processos d’ensenyament-aprenentatge. 

 

L’any 2008, la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la 

Universitat de Girona va reconèixer Cartografiem-nos com un dels projectes 

educatius més innovadors de l’estat. 

 

2.5 Arquitectives 
Arquitectives neix el 2009 de l’associació de dos 

arquitectes –Cristina Llorente i Pablo Amor- amb 

l’objectiu d’introduir l’Educació en l’entorn construït 

als centres escolars de les Illes Balears. 

Actualment són els representants a l’estat 

Espanyol del programa de treball Built 

Environment Education de la UIA. A l’annex 4 

adjunto el resum de l’entrevista que vaig mantenir 

amb la Cristina Llorente el 2 de juny de 2015. 

 
Dins el marc de l’Educació en l’entorn construït han desenvolupat diferents 

línies d’acció. Organitzen tallers d’arquitectura per nins i joves, desenvolupen el 

programa EMAC (Educació en el Medi Ambient Construït) en centres 

educatius, imparteixen formació per personal docent, dissenyen els seus propis 

materials educatius i assessoren en programes de participació infantil. 

 

El 2009, gràcies al programa Viu la Cultura impulsat pel Govern de les Illes 

Balears, Arquitectives s’introdueixen als centres escolars. Realitzen tallers 

puntuals que es desenvolupen al llarg de tot un curs al marge del currículum 

acadèmic oficial. El seu programa educatiu, adequat als diferents nivells 
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(Infantil, Primària i Secundària) està pensat per poder-se impartir en sessions 

puntuals o al llarg de tot el curs (dues sessions de 50 minuts cada mes, 17 

sessions en total). Aquest programa es desenvolupa fora de l’horari lectiu, com 

a activitat extraescolar, tot i que molts professors hi participen i aprofiten per 

ampliar els continguts tractats a la seva assignatura. El cost d’aquestes 

activitats és de 2 euros per alumne i sessió. 

 

Segons la Cristina Llorente, les dificultats econòmiques són el principal 

obstacle per estendre el seu programa educatiu a més centres educatius. 

Arquitectives rep el suport institucional del Col·legi d’Arquitectes de les Illes 

Balears, que sempre s’ha ofert per cedir espais i fer difusió de les seves 

activitats, però aquest recolzament ara per ara no es tradueix en un 

finançament per les seves activitats. 

 

Una altra línia de treball que han començat enguany és la formació de 

professors en Educació en l’entorn construït. El 2014-2015, han impartit el curs 

“Com construir espais que eduquen? Mirar els espais amb uns altres ulls” al 

CEP Palma, destinat a 15 professors d’educació infantil, primària i secundària. 

 
Desenvolupament de les activitats 
La Cristina Llorente i el Pablo Amor acostumen a impartir ells mateixos els 

cursos i tallers. Han elaborat un decàleg d’objectius i bones pràctiques i 

disposen de material didàctic ja preparat amb una metodologia que reforça el 

procés creatiu dels participants. El paper dels educadors és acompanyar els 

alumnes en les seves decisions i no imposar-los cap decisió. Per tant, utilitzen 

una metodologia participativa (la Cristina ha cursat un màster en gestió i 

participació ciutadana, i aplica els seus coneixements als cursos que imparteix). 

 

Les activitats tenen tres centres d’interès diferent: ciutadania i participació, 

acupuntura urbana (intervencions puntuals) i sostenibilitat. Els dissenys es 

desenvolupen mitjançant un procés participatiu. 
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L’experiència dels Arquitectives serveix per constatar que hi ha interès i 

demanda per l’Educació en l’entorn construït per part de diferents centres 

escolars de les Illes Balears. És un clar exemple que les circumstàncies 

acompanyen, i que implantar projectes en centres educatius públics és una 

realitat cada cop més propera. 

 

 

3. Desenvolupament de la proposta 
La proposta Carrils escolars pretén incidir en diferents aspectes  

Finalitat de l’educació en l’entorn construït: incentivar ciutadans amb més 

coneixements, compromesos i participatius amb les decisions que afecten el 

medi en què desenvolupen la seva vida. A través d’introduir professionals 

externs al món educatiu, la voluntat és generar experiències d’ensenyament-

aprenentatge basades en l’aprenentatge significatiu, seguint la metodologia de 

treball per projectes, amb estructures de treball cooperatiu (reforça la vessant 

participativa de la proposta) i les pràctiques dialògiques.  

 

3.1 Justificació de la proposta i encaix en el currículum educatiu 
Un projecte d’educació en l’entorn construït proposat a un centre educatiu ha 

de recollir i reflectir coneixements i pràctiques de l’àmbit de l’arquitectura i 

l’urbanisme. I no només això, en la seva voluntat interdisciplinària i transversal,  

ha d’integrar els elements del currículum oficial. Només així passarà a tenir un 

pes específic dins el curs acadèmic, i en veurem la seva utilitat real. En aquest 

apartat desenvolupo l’aplicació del projecte a centres, contemplant els elements 

curriculars necessaris. 

 

El currículum de l’educació secundària obligatòria de les Illes Balears 

s’estableix al Decret 34/2015, de 15 de maig, i es desplega mitjançant l’Ordre 

de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 20 de maig de 2015. 

 

D’aquests documents obtenim les assignatures que es cursaran a cada curs de 

l’ESO, així com la càrrega horària que tindrà cada una d’elles. El curs escolar 
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ha de tenir un mínim de 175 dies lectius, és a dir, unes 35 setmanes. Cada 

setmana té 32 hores lectives que es reparteixen en les diferents assignatures. 

D’aquestes, hi ha 3 hores de lliure disposició del centre, que s’han de distribuir 

entre la tutoria i les altres matèries del curs, a proposta de la comissió de 

coordinació pedagògica i amb l’aprovació prèvia del claustre.  

 

Curs Assignatura 
1r 2n 3r 4t 

Llengua catalana 4 3 3 3 
Llengua castellana 4 3 3 3 
1a llengua estrangera 4 3 4 3 
Matemàtiques 4 4 4 4 
Geografia i història 3 3 3 3 
Biologia i geologia 3  2  
Física i química  3 2  
Troncal d'opció 1    3 
Troncal d'opció 2    3 
Educació física 2 2 2 2 
Religió o valors ètics 1 1 1 1 
Específica 1 3 3 2 3 
Específica 2  3 2  
Tutoria 1 1 1 1 
Lliure disposició 3 3 3 3 
Totals 32 32 32 32 

 

Segons l’article 4 de l’ordre que desplega el currículum, les hores de lliure 

disposició s’han d’assignar a cada grup «amb la finalitat d’afavorir 

l’especialització curricular, la interdisciplinarietat, la feina en equip, les 

pràctiques de laboratori i la recerca i la investigació». Per tant, sembla factible 

que algunes d’aquestes hores es destinin a projectes que treballin el currículum 

acadèmic oficial transversalment. D’aquesta manera, disposaríem d’un màxim 

de 105 hores lectives per destinar-les a altres activitats que completin la 

formació dels alumnes, activitats que potenciïn l’aprenentatge significatiu i la 

mobilització de diferents sabers per resoldre qüestions complexes. 

 

Alhora, l’article estableix que no es pot ampliar el número d’assignatures totals 

per curs. Per tant, per implementar aquest tipus d’expericències educatives als 
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centres, convindria tenir condicions de treball semblants a les de treball per 

projectes implantat a l’IES Antoni Maura (professors coordinats, equip directiu 

que dóna suport al projecte). Per no anar en contra de la llei, caldria assignar 

les hores de lliure disposició a diferents assignatures del curs, malgrat dedicar-

les a treball per projectes. Per tant, els resultats de l’avaluació del treball per 

projectes quedarien reflectits en un percentatge sobre la qualificació final de 

cada assignatura.  

 

Així mateix, a l’apartat 3 de l’article 26 del Decret 34/2015, que regula 

l’autonomia delc centres docents, «Els centres, en l’exercici de la seva 

autonomia, poden adoptar experimentacions, plans de feina, formes 

d’organització, normes de convivència i ampliació del calendari escolar o de 

l’horari lectiu de matèries, en els termes que estableixi la Direcció General de 

Planificació i Infraestructures Educatives». 

 

Distribució de les assignatures al 1r cicle de l’ESO 

Assignatura 1r ESO 2n ESO 3r ESO 
Autonòmica Llengua catalana Llengua catalana Llengua catalana 

Llengua castellana Llengua castellana Llengua castellana 
1a llengua estrangera 1a llengua estrangera 1a llengua estrangera 
Geografia i història Geografia i història Geografia i història 
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques (Ac.Apl.) 
Biologia i geologia  Biologia i geologia 

Troncals 

 Física i química Física i química 
Educació física Educació física Educació física 

Específiques 
Valors ètics o Religió Valors ètics o Religió Valors ètics o Religió 
1 de 3 2 de 4 2 de 5 
Ed. plàstica i visual I Ed. plàstica i visual I Ed. plàstica i visual II 
Música I Música I Música II 
Tecnologia I Tecnologia I Tecnologia II 
2a llengua estrangera 2a llengua estrangera 2a llengua estrangera 

Optatives 

  Inic. Act. Emprenedora 
 

El currículum LOMCE divideix les assignatures en tres tipus (lliure configuració 

autonòmica, troncals i específiques). Dins les assignatures específiques, els 

alumnes poden triar entre diferents assignatures optatives. D’aquesta manera, 
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algunes matèries que eren obligatòries amb l’anterior llei educativa (LOE, 

2006), com ara Tecnologies, Música i Educació Plàstica i Visual passen a ser 

optatives. Aquesta qüestió dificulta la transversalitat del projecte: no podem 

garantir que tots els alumnes paretixin de les mateixes condicions de formació. 

 
Nivell educatiu 
Els temes de l’educació en l’entorn construït poden adaptar-se a diferents 

nivells educatius, graduant el nivell de dificultat i la complexitat dels projectes. 

Aquest treball està pensat per alumnes de 3r d’ESO. Tenen un bagatge més 

ric, i podem esperar d’ells una anàlisi i uns resultats finals més profunds. Pot 

ser una bona manera de motivar-los, fer-los més responsables i connectar-los 

amb una comunitat més àmplia que el cercle d’amistats.  

 

L’educació en l’entorn construït permet tractar de manera conjunta continguts 

que pertanyen a diferents matèries del currículum acadèmic. Les assignatures 

que proporcionaran unes habilitats i uns coneixements més relacionats amb el 

procés de projectació són Tecnologia i Educació Plàstica i Visual. Amb la 

LOMCE, aquestes assignatures passen de ser obligatòries a ser optatives i no 

tots els alumnes les hauran cursades. Per tant, serà difícil que els alumnes 

tinguin uns coneixements previs mínims i relativament homogenis.  

 

Podem emprendre diferents accions per respondre a aquestes condicions de 

partida. D’una banda, podem establir preguntes a una prova inicial per 

identificar les diferents capacitats dels alumnes per poder-los distribuir en grups 

heterogenis per compensar possibles dificultats o manca de coneixements i/o 

habilitats. D’altra banda, haurem de contemplar períodes lectius destinats a 

explicar conceptes o procediments necessaris per al desenvolupament del 

projecte. Seria convenient que els alumnes s’expliquessin els conceptes més 

bàsics els uns als altres (tutoria entre iguals), conceptes que alguns ja hauran 

treballat a les assignatures pertinents. Per treure més rendiment de les hores 

disponibles, podem reservar les explicacions dels professionals per als 

conceptes més tècnics (més elevats, que necessiten d’uns sabers específics). 
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Destinar les tres hores de lliure elecció de centre a treball per projectes amb un 

professional extern, amb una durada prevista d’un trimestre (12 setmanes). 

 
3.2 Objectius 
El projecte Carrils escolars té els següents objectius:  

1. Incrementar la capacitat crítica sobre l’entorn construït de manera que 

els futurs ciutadans puguin entendre, interpretar i valorar la qualitat de la 

ciutat i del planejament urbà. 

2. Fomentar la cultura democràtica i la participació ciutadana a través del 

debat, l’intercanvi d’opinions i el treball cooperatiu. 

3. Aprendre a dissenyar: mobilitzar, cercar, relacionar i integrar 

coneixements d’origen divers per obtenir de manera creativa un únic 

producte final i saber-lo explicar amb claredat utilitzant diferents recursos 

expressius. 

4. Apropar el món professional i pràctic a l’àmbit educatiu per tal de posar 

en marxa processos d’aprenentatge significatiu amb els alumnes. 

5. Fomentar la mobilitat sostenible com a mesura per lluitar contra el canvi 

climàtic. 

6. Aprendre terminologia de l’àmbit de l’arquitectura i l’urbanisme. 

 

La proposta pretén ser transversal i interdisciplinària. Els seus objectius, 

genèrics, es poden ampliar amb objectius de matèries del curs, per tal de 

generar més sinèrgies entre docents i alumnes en el centre educatiu. 

 

A l’annex 2, adjunto una taula amb els continguts curriculars més relacionats 

amb la proposta. 

 

3.3 Organització del centre 
Les directrius de la Unió Internacional d’Arquitectes contemplen diferents 

relacions de col·laboració entre docents i professionals per educar en l’entorn 

construït. Poden ser molt senzilles i puntuals –un professor convida un 

arquitecte a l’aula- o bé més complexes, que impliquin treball conjunt entre els 
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professionals i la comunitat educativa en projectes a llarg termini. Per l’abast 

d’aquesta proposta, que pretén implicar un nivell educatiu sencer, professors i 

arquitectes haurien de formar un equip únic. D’aquesta manera, els diferents 

professionals aportaran uns coneixements i una experiència diferents, 

complementaris i, per tant, més enriquidors. 

 

El projecte constarà de diferents fases, i per la seva dimensió transversal  i 

interdisciplinar (mobilitza continguts de diferents assignatures) és necessari 

involucrar també altres professors del curs, amb la intenció que ampliïn, si és 

necessari, alguns dels continguts del projecte, segons les necessitats dels 

alumnes. Finalment, el projecte serà tant més ric com més intercanvi de 

coneixements, d’opinions, llenguatges i metodologies incorpori. 

 

A part del coneixement de la cultura arquitectònica i urbanística, l’educació en 

l’entorn construït pretén incrementar el sentiment de pertinença a una 

comunitat i augmentar la participació ciutadana en la presa de decisions. En 

onseqüència, aplicarem mètodes de treball que alimentin i reflecteixin aquests 

aspectes, en una voluntat d’aplicar el lema learning by doing, que podríem 

traduir per aprendre a partir de la pròpia experiència. Les formes de treball 

idònies seran aquelles que potenciïn les relacions i l’intercanvi entre persones, 

com ara el treball cooperatiu i el debat. Aquesta filosofia convé aplicar-la a tots 

els equips de treball: tant els que guien (o ensenyen) com entre alumnes. 

Finalment, docents i alumnes d’un mateix institut ¿què són, sinó una comunitat 

inserida en una comunitat més gran? 

 

El model de referència és el del projecte d’Es Baluard, Cartografiem-nos, en 

què mestres i educadors del museu comparteixen hores de preparació del 

projecte. En aquest cas, un dels requisits per participar en el programa és que 

els docents assisteixin a un curs de formació sobre art contemporani (impartit 

pels educadors del museu al CEP, o a l’ICE, depèn de les edicions). El curs 

2014-2015, la Cristina Llorente i en Pablo Amor d’Arquitectives han impartit el 

curs “Com construir espais que eduquen? Mirar els espais amb uns altres ulls” 
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al CEP de Palma per donar eines i recursos als mestres per poder modificar els 

espais disponibles a l’escola i a l’aula amb la finalitat que els seus alumnes 

puguin experimentar i viure l’arquitectura. Pensar en un curs de formació en 

l’entorn construït per a professors de secundària és, doncs, una realitat força 

propera. 

 

Segons la Cristina Llorente dels Arquitectives, quan organitzen tallers a centres 

docents el professor molt sovint passa a un segon pla (vigila la classe), o 

assumeix un rol d’espectador. En aquest cas, pretenem involucrar el docent en 

l’experiència, entenent que pot aportar uns coneixements molt valuosos. 

Excepte casos molt concrets, els docents de l’educació secundària tenen 

estudis universitaris, i per tant, tenen coneixements profunds sobre la matèria 

que imparteixen. Per tant, es tracta d’aprofitar aquest capital humà i incorporar-

lo al projecte. Si parlem de vegetació, per què no podem comptar amb 

l’assessorament del professor de Biologia? Si necessitem interpretar gràfics, o 

fer una estadística, per què no podem convidar un dels professors de 

matemàtiques del centre, perquè faci una explicació? O, millor encara, que el 

professor de matemàtiques pugui impartir continguts relacionats amb el 

projecte a les seves hores lectives. 

 

En aquest treball, la proposta es contempla com una experiència aïllada dins 

un institut de les Palma. En cas que formés part d’un projecte de més abast, 

potser convindria implementar cursos de formació no només per adquirir el 

vocabulari específic, sinó per establir moments de debat i encontres ideològics. 

 

3.4 Seqüència de continguts 
Les característiques dels diferents grups classe poden generar dinàmiques de 

treball diferents. De manera ideal, amb un alumnat motivat els diferents temes 

relacionats amb els carrils escolars haurien de sorgir com a inquietuds naturals 

dels alumnes. En el cas que l’alumnat no tingui tant interès, curiositat o 

motivació, convindrà incentivar-les. De totes maneres, malgrat que els temes 

sorgeixin en funció de les inquietuds dels alumnes, sempre convé anticipar-s’hi 
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i preparar tot un seguit de temes i activitats d’ensenyament-aprenentatge per 

desenvolupar-los. 

 
Set. Títol/Tema Continguts Paraules clau / Conceptes / Temes 

1 Prova inicial. 

L’Ajuntament 

presenta la 

proposta als 

alumnes 

Formació de 

grups 

El camí a l’institut Ruta 

Fites / referències 

2 Mobilitat 

sostenible 

La ciutat del cotxe vs la 

ciutat de les persones 

DEBAT: Mitjans de 

transport autonomia 

dels alumnes 

Canvi climàtic 

Estructura viària de la ciutat. 

Peatonalització 

Consum de territori i espai. 

Contaminació (acústica, ambiental) 

Mobilitat forçada 

Cotxe compartit 

Petjada ecològica 

Ciutat compacta vs ciutat extensa 

3 Carrers, places i 

espais públics 

Explorar la ruta a 

l’escola, observar 

tipologies d’edificis, 

disposició de carrers i 

espais públics al llarg 

del carrer 

L’espai lliure públic. 

Carrers, places i parcs 

Jerarquia viària. 

El carrer: espai de trobada, espai de 

conflicte 

Escala i proporció 

4 Context i situació El barri 

La ciutat 

Origen i final del camí. Circular? 

Ramificacions 

Local (del barri) vs global (de la ciutat) 

Connectivitat vs marginació 

5 Projectem per al 

col·lectiu 

La utilitat del camí 

Equipaments, comerç, 

parcs i places 

Planejament: interès col·lectiu 

Pressió i interessos sobre el sòl: grans 

equipaments a la perifèria 

Zonificació vs ús mixt 

6 El territori El suport físic de les 

ciutats 

El suport natural: accidents geogràfics. 

L’ocupació del territori. 

Desnivells, pendent, Escorrenties 

Paisatge natural vs paisatge construït 
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Set. Títol/Tema Continguts Paraules clau / Conceptes / Temes 

7 Condicions de 

l’ambient i 

confort: llum, 

ombra, acústica, 

temperatura, 

qualitat de l’aire. 

 Clima mediterrani 

Vegetació autòctona 

Règim de vents dominants 

Necessitat de llum i ombra 

8 La ciutat per 

tothom: disseny 

universal 

 Disseny accessible 

Dimensionament i ergonomia. 

9 Espais urbans 

segurs 

 Visibilitat 

Il·luminació 

Radi de gir 

10 Materials  Durabilitat 

Manteniment 

Materials autòctons 

Reciclatge / reutilització 

11 Preparació de 

materials 

  

12 Presentació   

 
3.5 Model didàctic i metodologia de la proposta 
El model didàctic de la proposta és l’aprenentatge basat en problemes (APB), 

en què es presenta el problema a l’alumnat, i a partir dels coneixements previs, 

dels interessos i de les experiències dels alumnes. Es defineixen els objectius 

del treball i s’identifiquen les necessitats d’aprenentatge bàsiques. A partir 

d’aquí, s’elabora un pla de treball que els alumnes han de seguir, de manera 

que els alumnes aprenen a mesura que resolen el problema. Segons Solé i Coll 

(1994), citat a la web Competències Bàsiques Illes Balears8, «suposa construir 

un significat personal i propi de la nova realitat, en un procés d'integració i no 

d'acumulació». 

 

L’APB requereix de la participació activa tant de l’alumnat com del professorat, 

i, en el cas de Carrils escolars, també dels professionals que hi participen. Per 

tant s’aproxima força al treball real d’un arquitecte (plantejament d’un problema 
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o encàrrec, recerca d’informació, legislació, integració de dades i solucions 

possibles fins arribar a la proposta final), sovint en contacte amb altres agents: 

clients, administració, altres professionals del sector. 

 

La temàtica vol ser molt propera a l’alumne, es basa en el seu camí diari per 

arribar al centre escolar, una intervenció en un àmbit molt proper a l’alumne. De 

fet, vol fomentar l’aprenentatge significatiu, que mobilitza diferents 

coneixements i és contrari a l’aplicació mecànica i repetitiva de conceptes 

sense fil conductor. 

 

Mètode de projectar objectiu 
En darrer lloc, també es vol que els estudiants comencin a familiaritzar-se amb 

el mètode de treball per projectes objectiu (no només com a pràctica artística, 

subjecta a una idea genial). Per tant, es tracta de presentar la proposta, quin 

producte volem que obtinguin els estudiants, i que hi vagin incorporant 

ingredients. Aquests ingredients seran els coneixements (conceptes, habilitats, 

actituds) que l’alumnat anirà integrant al seu projecte a mesura que aprofundeix 

en l’anàlisi de diferents factors. En qualitat d’experts, els arquitectes aportaran 

exemples ja construïts que reflecteixin estratègies clares de projecte. Per tant, 

no es tracta tant d’arribar a un producte final excepcional (un projecte de carril 

escolar excel·lent) sinó que els alumnes es posin en la pell d’un arquitecte. 
Creatividad no quiere decir improvisación sin método […]. La serie de operaciones del 

método proyectual obedece a valores objetivos que se convierten en instrumentos 

operativos en manos de proyectistas creativos.9 

 

A la figura següent, Munari ens explica el seu mètode basant-se en un 

exemple, com elaborar un plat d’«arròs verd». 
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PROBLEMA 
 

Definció del problema 

 

Components del problema 

 

Recopilació de dades 

 

Anàlisi de dades 

 

Creativitat 

 

Materials / Tecnologia 

 

Experimentació 

 

Mostra 

 

Verificació 

 

Dibuixos constructius 

 

SOLUCIÓ 

 

Formació de grups de treball cooperatiu 
Cada grup-classe tindrà el seu professor de referència. Comptar amb un 

professional extern per cada grup, que pugui assistir a totes les sessions és la 

millor condició de treball. Quan això no sigui possible per limitacions de 

pressupost o de disponibilitat, el professor de referència hauria d’assumir més 

pes i responsabilitat. Les sessions haurien d’estar més pautades i segurament 

caldria fer més reunions entre el professional extern i el professor per preparar 

continguts. En aquest cas, el projecte prendria un caire més acadèmic i es 

perdrien hàbits de treball i formes de pensament pròpies de l’ofici d’arquitecte. 
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Els alumnes treballaran segons estructures de treball cooperatiu, per incidir en 

una de les finalitats de l’educació en l’entorn construït, que és la d’incrementar 

la participació ciutadana en els processos democràtics. 

 

Els grups de treball estaran compostos per 4 membres. Quan el número total 

d’alumnes no ho permeti, es faran tants grups de 3 membres com sigui 

necessari per arribar al total d’alumnes de la classe.  

 

Criteris d’agrupament 
Els grups seran heterogenis, inclusius, paritaris i equilibrats. Es formaran tenint 

en compte les capacitats i habilitats dels alumnes (avaluades mitjançant una 

prova de nivell inicial), el seu historial, així com el mapa de relacions socials de 

la classe. De cara al desenvolupament de la proposta final convindria 

incorporar un darrer criteri per formar els grups, el domicili dels alumnes. Els 

membres d’un mateix grup haurien de compartir zona geogràfica (barri, o, fins i 

tot, carrer). D’aquesta manera, la reflexió sobre la ciutat es farà sobre un entorn 

molt proper als alumnes –i ben conegut. 
 

Podem classificar els alumnes amb un color, de manera que a cada grup hi 

haurà d’haver un color diferent. 

 

Característiques dels grups 
El projecte cerca la transversalitat i mobilitzar la màxima quantitat possible de 

coneixements. A cada grup, els alumnes assumiran diferents rols professionals, 

que seran rotatius i que els permetran treballar diferents competències. Així 

doncs, a cada grup tindrem un arquitecte, un periodista, un científic i un 

emprenedor. Cada professional haurà d’assumir unes responsabilitats, 

desenvoluparà tasques específiques el període que tingui el càrrec. Així doncs, 

l’arquitecte haurà de recollir la documentació gràfica i composar-la, el periodista 

haurà d’elaborar el resum de les activitats setmanals i fer de portaveu del grup, 

el científic s’encarregarà de les dades més tècniques i l’emprenedor 
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d’organitzar, coordinar i motivar el grup, i fer de mediador en cas de possibles 

conflictes al grup. 

 

La prova de nivell es farà d’acord amb les competències i/o habilitats que 

s’atribueixen a cada perfil professional: competència lingüística, competència 

matemàtica, habilitats manuals… En funció del perfil de l’alumne, i del rol que 

hagi d’assumir, podem establir gradacions en la dificultat de les activitats. Per 

afavorir la coordinació de les activitats, podem autoritzar l’ús d’aplicacions de 

telèfon mòbil que permetin compartir imatges i expressar idees de manera 

informal i fluida. Podem demanar les converses transcrites, de manera que 

tinguem un registre de la participació real dels diferents membres del grup. 

Podem limitar l’ús del xat a qüestions relacionades amb el projecte, penalitzant 

comentaris fora de to o fora de lloc. 

 

3.6 Criteris d’avaluació 
D’acord amb els objectius de la proposta, els criteris d’avaluació són: 

Objectius Criteris d’avaluació 

1.1 És capaç de formular arguments i mostra 

capacitat crítica sobre l’entorn. 

1. Incrementar la capacitat crítica sobre 

l’entorn construït de manera que els futurs 

ciutadans puguin entendre, interpretar i valorar 

la qualitat de la ciutat i del planejament urbà. 
1.2 Enumera 5 factors de qualitat urbana 

2.1 Participa activament en les tasques 

encomanades, intercanvia opinions, aporta 

nous punts de vista i participa en la gestió de 

conflictes en el grup de treball cooperatiu. 

2. Fomentar la cultura democràtica i la 

participació ciutadana a través del debat, 

l’intercanvi d’opinions i el treball cooperatiu. 

2.2 assumeix responsabilitats sobre el seu 

treball individual dins i fora del grup. 

3.1  Cerca informació de manera autònoma. 

3.2 Relaciona coneixements nous amb 

coneixements d’altres àmbits o matèries. 

3.3 Utilitza diferents recursos per expressar les 

seves idees (llenguatge, dibuix, fotografia). 

3. Aprendre a dissenyar: mobilitzar, cercar, 

relacionar i integrar coneixements d’origen 

divers per obtenir de manera creativa un únic 

producte final i saber-lo explicar amb claredat 

utilitzant diferents recursos expressius. 

3.4 Entrega els treballs amb puntualitat. 
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Objectius Criteris d’avaluació 

4. Apropar el món professional i pràctic a 

l’àmbit educatiu per tal de posar en marxa 

processos d’aprenentatge significatiu amb els 

alumnes 

4. Mostra interès i predisposició per aprendre a 

partir de l’experiència propera 

5. Fomentar la mobilitat sostenible com a 

mesura per lluitar contra el canvi climàtic. 

5. Mostra preocupació i compromís en la lluita 

contra el canvi climàtic 

6. Aprendre terminologia de l’àmbit de 

l’arquitectura i l’urbanisme. 

6. Coneix i utilitza la terminologia de l’àmbit de 

l’arquitectura i l’urbanisme 

 

S’avaluaran diferents productes i processos desenvolupats al llarg del projecte. 

El quadern individual, que s’haurà de lliurar cada setmana, tindrà una avaluació 

formativa amb l’objectiu de fer evolucionar i millorar el treball de l’alumne. 

L’agent avaluador seran el professor del centre, per tant, estarem parlant 

d’heteroavaluació –feta per un agent extern. Deixo aquesta part en mans dels 

docents perquè és la part d’elaboració personal i coneixen en profunditat els 

alumnes i les seves circumstàncies. D’aquesta manera, en tractar-se d’un tipus 

d’avaluació formativa, poden reconduir el treball dels alumnes. 

 

L’avaluació del producte setmanal de cada grup serà combinada. Per una part, 

els membres del grup faran autoavaluació del lliurament, amb la finalitat 

d’estimular el sentit de superació del grup. Per altra part, com que estem 

parlant d’un document (en certa manera, una prova objectiva del treball), 

l’arquitecte que dóna suport al projecte n’avaluarà el resultat. En aquest cas, 

estem parlant d’heteroavaluació sumativa, que avalua el final del procés. 

 

La presentació final també combinarà dos agents avaluadors. En aquest cas, 

els companys de classe s’avaluaran entre sí, de manera que poden corrgir-se 

els uns als altres. Tant el professors com els arquitectes també valoraran les 

exposicions dels alumnes, amb la finalitat d’obtenir dades més objectives. En 

els dos casos, l’avaluació serà sumativa. 
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El treball cooperatiu és el darrer ítem que s’avaluarà. Per fomentar la 

responsabilitat, la implicació en les tasques del grup, la gestió emocional enre 

els membres, cada alumne s’autoavaluarà i avaluarà els seus companys. Si bé 

les primeres setmanes hem de contemplar la possibilitat que els alumnes es 

sobrequalifiquin, amb l’aparició dels conflictes començaran a penalitzar-se els 

uns als altres. En aquest apartat també considerarà l’evolució de les actituds, 

amb la qual cosa, fomentem l’esperit de superació a dins del grup, i donem 

l’oportunitat de reparar faltes amb la millora de l’actitud. L’avaluació de grup es 

farà després de cada sessió de treball en grup. 

 
En acabar el projecte, convindria que tots els agents implicats (professors, 

alumnes, professionals, equip directiu, Ajuntament) avaluessin l’experiència per 

poder detectar encerts, punts febles i elements a millorar. És una manera de 

deixar constància de l’aprenentatge (transformació) que ha generat el fet de 

participar en el projecte a les persones implicades. Finalment, si algú s’implica 

en una proposta similar, dono per fet que una de les raons per fer-ho és 

aprendre dels altres, d’un mateix. La utilitat també transcendeix el projecte, 

perquè pot servir de referència per futures experiències semblants. 

 

3.7 Criteris de qualificació 
La qualificació del projecte s’assignarà a les matèries que assumeixin els 

crèdits de lliure disposició, en proporció amb el nombre de crèdits i d’hores 

lectives destinats al desenvolupament del projecte. 

 

Així doncs, la qualificació final s’obtindrà a partir de l’avaluació dels següents 

elements: 

Element Percentatge

Quadern individual 20 %

Producte setmanal (en grup) 40 %

Presentació final 10 %

Treball en grup (autoavaluació) 30 %
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3.8 Materials i recursos didàctics 
Disponibilitat i característiques dels espais 
La proposta està pensada per poder-se treballar a l’aula de referència de cada 

grup. Ara bé, aquestes aules hauran de ser suficientment espaioses com per 

permetre agrupacions flexibles de taules i mobiliari de cara al treball en grup i a 

l’organització de debats col·lectius. 

 

Els alumnes no hauran d’aportar material escolar addicional, però sí els estris 

de dibuix propis de l’etapa escolar (llapis, bolígraf, llapis i rotuladors de 

diferents colors, regle, compàs, escaire i cartabó). Els professionals externs 

duran el material més tècnic o específic (cintes mètriques, medidor làser, etc). 

 
Moltes activitats es desenvoluparan a l’entorn proper del centre escolar, però 

fora del recinte. També convindrà preveure desplaçaments a altres punts de la 

ciutat, que es realitzaran a peu o en transport públic. 

 

3.9 Contribució del projecte a l’adquisició de competències clau 
La proposta Carrils escolars pretén treballar qüestions interdisciplinars i 

transversals, qüestions que no sempre estaran especificades al currículum 

acadèmic, perquè el nivell de concreció força és exhaustiu dins de cada 

matèria o àmbit de coneixement. Per tant, en el moment en què plantegem 

treballar amb respostes obertes, és més adient centrar l’atenció en el treball per 

competències clau (bàsiques, segons la LOE), per justificar que desenvolupem 

aspectes del currículum educatiu. Així doncs, estarem posant en pràctica 

estratègies d’ensenyament-aprenentatge centrades en el treball per 

competències, deixant en segon pla –que no oblidant- el treball per continguts. 

 

La LOMCE estableix 7 comptències clau, desplegades a l’Ordre ECD/65/2015, 

que es classifiquen en dues grans famílies, les competències essencials i les 

competències transversals. Les competències essencials són dues, 

competència matemàtica i en comunicació lingüística, mentre que les 

competències transversals són cinc: competència digital, per aprendre a 
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aprendre, competències socials i cíviques, en sentit de la iniciativa i esperit 

emprenedor i consciència i expressions culturals. 

 

Les competències clau es desglossen en dimensions (saber, saber fer i saber 

ser), i permet establir un paral·lelisme entre els continguts curriculars, a la 

vegada dividits en conceptes, habilitats i actituds. A l’annex 1 adjunto les taules 

amb les diferents competències i les seves dimensions, i assenyalo les que es 

compliran amb el desenvolupament del projecte. De les competències 

essencials es treballaran principalment les dimensions agrupades sota els títols 

saber fer i saber ser. Les dimensions agrupades a l’apartat saber són molt 

específiques, i queden fora de l’abast del projecte. 

 

En canvi, per la forma de treball proposada, els alumnes treballaran 

íntegrament les següents competències transversals: aprendre a aprendre, 

competències socials i cíviques i consciència i expressions culturals. És més 

difícil, per no dir impossible, treballar completament la competència en sentit de 

la iniciativa i esperit emprenedor, ja que l’apartat saber està enfocat únicament 

a conèixer termes i pràctiques del món empresarial. 

 

3.10 Contribució del projecte a l’adquisició dels objectius generals 
d’etapa 

La participació en el projecte Carrils escolars contribuirà a assolir els següents 

objectius generals d’etapa: 
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets amb 

respecte cap als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les 

persones i els grups, exercitar-se en el diàleg garantint els drets humans i la igualtat de 

tracte i d’oportunitats entre dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i 

preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica. 

g) Desenvolupar l’esperit creatiu i emprenedor i, a la vegada, desenvolupar actituds de 

confiança en un mateix, de participació, de sentit crític, d’iniciativa personal i la capacitat 

d’aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats. 

m) Valorar, gaudir, interpretar críticament i produir amb propietat, autonomia i creativitat 

missatges que emprin codis artístics, científics i tècnics amb la finalitat d’enriquir les 

possibilitats de comunicació i d’expressió.10 
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3.11 Anàlisi de (possibles) encerts i punts febles 
La tesi doctoral d’Irene Amengual Quevedo, sobre la seva experiència com a 

educadora d’Es Baluard en el projecte Cartografiem-nos, serveix de guia per 

detectar possibles encerts, dificultats i punts febles que podrien aparèixer 

durant la realització de la proposta.  

 

Metodologia 
El projecte d’Es Baluard és suficientment flexible com per potenciar les àrees 

que el docent consideri més adequades, sempre partint del treball 

interdisciplinari. La metodologia de treball, a partir de la participació i del diàleg, 

permet resoldre conflictes i sortir dels moments d’incertesa. També representa 

una oportunitat per desenvolupar habilitats que difícilment s’incorporen al dia a 

dia del centre docent, i que seran ben útils per al futur professional de 

l’alumnat: elaborar argumentacions, presentar idees en públic. 

 

Professor 
Participar en aquest tipus d’experiències suposa un alt nivell d’exigència i 

compromís per al professorat, que sovint es tradueix en dedicació fora del seu 

horari. En el cas de Cartografiem-nos, els professors han de destinar un temps 

a formació en art contemporani (requisit per participar en el projecte). També 

s’han de destinar hores al marge de l’horari laboral per fer reunions per 

preparar i coordinar el projecte. De fet, Irene Amengual apunta que la manca 

de temps destinat a intercanviar opinions i experiències entre l’escola i el 

muesu ha generat conflictes i mals entesos entre docents i educadors. 

 

També indica que un dels elements que genera tensió en el professorat són els 

moments d’incertesa, quan el projecte perd rumb perquè està subjecte a les 

decisions dels alumnes, i per tant, té un final obert. De cara al professor, 

acostumat a uns mètodes d’ensenyament-aprenentatge més pautats, implica 

deixar de trobar sentit a l’activitat perquè els objectius es desdibuixen. Una de 

les dificultats dels projecte és mantenir el sentit global del projecte a llarg 

termini mentre es desenvolupen les seqüències d’activitats de curta durada. 
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Finalment, el projecte representa una oportunitat d’enriquiment personal dels 

docents. Poden conèixer noves pràctiques artístiques i canviar la manera de 

relacionar-se amb els alumnes: 
Les raons per participar en un programa d’aquestes característiques van més enllà 

d’aprendre sobre l’art, ja que els i les docents persegueixen també millorar les relacions 

d’ensenyament-aprenentatge amb els i les estudiants, i motivar-los amb un tema i 

processos de treball que puguin connectar amb les seves subjectivitats i els enganxin. Amb 

el temps s’ha demostrat que, sovint, són els alumnes i les alumnes més marginals els que 

responen millor al projecte, atès que els permet trobar espais en els quals «ser» d’una 

manera distinta.11  

 

El treball en equip amb un objectiu concret incrementa la motivació i la 

implicació dels alumnes. Posen en pràctica l’aprenentatge funcional: com 

escriure una carta a la batlessa, com es fa un aixecament d’un espai, com es 

treballa a escala per fer una maqueta… «Es produeix un aprenentatge 

significatiu més enllà dels objectius inicials i l’assoleixen d’una manera lúdica. 

També hi ha producció de plaer.»12 

 

Sovint, aquestes situacions il·lusionen tant els alumnes que hi ha moments de 

descontrol a l’aula. Aquest tipus d’experiències poden generar situacions 

d’aprenentatge imprevistes. En el cas del CP La Soledat, Amengual indica que 

es van fomentar les relacions intergeneracionals entre els alumnes i la gent 

gran del barri, a qui van acudir com a font documental 

 

Professional extern 
Una de les recomanacions que fa la UIA és que el professional extern no ha 

d’imposar el seu punt de vista, sinó que ha d’encaixar en el centre docent. És 

en les relacions entre docents i professionals, o, seguint el cas d’estudi, entre 

l’escola i el Museu on poden apareixer dificultats. Cada agent té les seves 

dinàmiques de funcionament, les seves inèrcies, i perquè l’engranatge funcioni 

conjuntament, cal paciència i esforç i punts de trobada. 
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El projecte suposarà també fer autoreflexió revisar coneixements i replantejar-

ne la idoneïtat: decidir quins temes cal tractar, com explicar conceptes, quina 

selecció d’exemples són adequats per guiar els alumnes… Em sembla 

interessant citar Irene Amengual, quan reflexiona sobre les habilitats que ha 

desenvolupat a partir de la seva experiència al projecte d’Es Baluard: 
ha desenvolupat, amb el temps i a través de la reflexivitat sobre i des de la seva pròpia 

experiència, habilitats com la capacitat de replantejar i definir els distints problemes que 

poden presentar-se o, també, saber fer front a les zones indeterminades de la pràctica 

(incertesa, singularitat i conflicte de valors).13 

 

També cal tenir en compte que l’experiència passa en un centre educatiu i no 

un despatx professional, i que caldrà adaptar-se en aquest context. Més que el 

resultat final, el que hem d’intentar valorar és el procés. Segurament, tal i com 

passa amb Cartografiem-nos, és difícil elaborar propostes amb una qualitat 

estètica que reflecteixi la complexitat del procés per arribar-hi a causa de les 

limitacions de temps i de recursos. Per tant, com a professionals convindrà 

mantenir les expectatives de qualitat dins uns límits raonables, per tal que els 

productes generats siguin valorats positivament. Convindrà, doncs, observar 

els docents per aprendre «com ajudar tots els estudiants, enfocar errors de 

manera constructiva, adoptar un model de docent basat en el respecte però no 

autoritari, valorar l’estudiant d’acord amb el seu progrés i situació en comptes 

de pels resultats, etc.».14 

 

Per acabar, destacar que un projecte d’aquestes característiques representa 

una oportunitat d’intercanvi i enriquiment entre totes les parts implicades. 
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4. Conclusions 
La proposta Carrils escolars, basada en les directrius de la Unió Internacional 

d’Arquitectes per realitzar propostes d’Educació en l’entorn construït, permet 

integrar elements del currículum acadèmic oficial. Per tant, la transversalitat 

dels continguts i la interdisciplinarietat queden garantits. Per això, caldrà que el 

centre educatiu s’impliqui en el projecte: el treball en equip (entre docents, 

entre departaments i amb els professionals externs) serà necessari per 

cohesionar el projecte. 

 

Això permet tractar els elements curriculars des d’una perspectiva unitària. 

Seguint la metodologia de treball basat en projectes, combinat amb estructures 

de treball cooperatiu, podem treballar des de la pràctica la finalitat última de 

l’Educació en l’entorn construït, que és la de formar ciutadans amb capacitat 

crítica sobre el seu entorn, fomentar la participació i la presa de decisions 

democràtiques. 

 

Aquesta metodologia implica treballar per competències clau, sobretot aquelles 

que tenen un caràcter més transversal (aprendre a aprendre competència 

digital, per aprendre a aprendre, competències socials i cíviques, en sentit de la 

iniciativa i esperit emprenedor i consciència i expressions culturals). 

 

El centre d’atenció del treball forma part de la vida quotidiana dels alumnes, el 

camí d’anada a l’institut que fan i desfan dos cops al dia, amb la finalitat de 

motivar-los a aprendre i a responsabilitzar-se del seu procés d’aprenentatge. 

Aquestes qüestions queden reflectides en el procés d’avaluació. Els alumnes 

valoraran el treball propi, i el del seus companys en processos de coavaluació i 

autoavaluació. 

 

Com a arquitecta i futura docent, la proposta ha estat molt engrescadora 

perquè m’has permès fer convergir els meus interessos i coneixements de 

diferents camps en un projecte. 
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Annex 1 Compliment de competències clau i de les seves 
dimensions 
 

El vocabulari  
Les funcions del llenguatge  
La gramàtica  
Tipus d’interacció verbal  
Principals característiques dels diferents estils i registres de la llengua  

 
Saber 

La diversitat del llenguatge i de la comunicació en funció del context x 
Expressar-se de forma oral en múltiples situacions comunicatives x 
Expressar-se de forma escrita en múltiples modalitats, formats i suports x 
Comprendre diferents tipus de textos; buscar, recopilar i processar informació x 

Saber 
fer 

Escoltar amb atenció i interès, controlant i adoptant una resposta adequada als 
requeriments de la situació x 

Estar disposat al diàleg crític i constructiu x 
Reconèixer el diàleg com una eina bàsica per la convivència x 
Mostrar interès per interaccionar amb els altres x 

C
om

un
ic

ac
ió

 li
ng

üí
st

ic
a 

Saber 
ser 

Ser conscient de la repercussió del llenguatge en altres persones  
 
 

Termes i conceptes matemàtics  
Representacions matemàtiques  
Geometria  
Estadística  
Àlgebra  
Mesures x 
Nombres  
Sistemes biològics  
Sistemes físics  
Sistemes de la terra i de l’Espai  
Sistemes tecnològics x 
Llenguatge científic  

 
Saber 

Investigació científica  
Aplicar principis matemàtics en diferents contextos x 
Analitzar gràfics i representacions matemàtiques x 
Interpretar i reflexionar sobre resultats matemàtics x 
Tenir sentit crític en la realització de càlculs  
Manipular expressions algebraiques  
Resoldre problemes x 
Utilitzar dades i processos científics x 
Utilitzar i manipular eines i màquines tecnològiques x 

Saber 
fer 

Prendre decisions basades en proves i arguments x 
Respectar les dades i la seva veracitat x 
Assumir criteris ètics associats a la ciència i la tecnologia  

M
at

em
àt

ic
a 

i c
om

p.
 b

às
iq

ue
s 

en
 c

iè
nc

ia
 i 

te
cn

ol
og

ia
 

Saber 
ser 

Recolzar la investigació científica i valorar el coneixement científic  
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Drets i riscos al món digital  
Llenguatge específic: textual, numèric, icònic, gràfic i sonor x 
Principals aplicacions informàtiques x 

 
Saber 

Fonts d’informació x 
Utilitzar recursos tecnològics per la comunicació i resolució de problemes x 
Utilitzar i processar infromació de manera crítica i sistemàtica x 
Buscar, obtenir i tractar informació x 

Saber 
fer 

Crear continguts x 
Tenir una actitud activa, crítica i realista envers les tecnologies i els mitjans tecnològics  
Tenir la curiositat i motivació per l’aprenentatge i la millora en l’ús de les tecnologies x 
Valorar fortaleses i debilitats dels mitjans tecnològics  

 
C

om
pe

tè
nc

ia
 d

ig
ita

l 

Saber 
ser 

Respectar els principis ètics en l’ús de les tecnologies  
 

Els processos implicats en l’aprenentatge (com s’aprèn) x 
Coneixement sobre el que un sap i desconeix x 
Coneixement de la disciplina i del contingut concret de la tasca x 

 
Saber 

Coneixement sobre diferents estratègies possibles per fer tasques x 
Estratègies de planificació de resolució d’una tasca x 
Estratègies de supervisió de les accions que desenvolupa l’estudiant x 

Saber 
fer 

Estratègies d’avaluació del resultat i del procés que s’ha dut a terme x 
Motivar-se per aprendre x 
Tenir la necessitat i la curiositat per aprendre x 
Sentir-se protagonista del procés i del resultat de l’aprenentatge x 

A
pr

en
dr

e 
a 

ap
re

nd
re

 

Saber 
ser 

Tenir la percepció d’autoeficàcia i confiança en un mateix x 
 

Comprendre codis de conducta acceptats en diferents societats i entorns x 
Comprendre els conceptes d’igualtat entre homes i dones, diferents grups ètnics o 
culturals, la societat i la cultura x 

Comprendre les dimensions interculturals i socioeconòmiques de les societats europees  

 
Saber 

Comprendre els conceptes de democràcia, justícia, igualtat, ciutadania i drets humans x 
Saber comunicar-se d’una manera constructiva en diferents entorns i mostrar tolerància x 
Manifestar solidaritat i interès en la resolució de problemes x 
Participar de manera constructiva en les activitats de la comunitat x 

Saber 
fer 

Prendre decisions en els contextos local, nacional o europeu mitjançant el vot  
Tenir interès pel desenvolupament socioeconòmic i per la seva contribució a un major 
benestar social x 

Tenir disposició per superar els prejudicis i respectar les diferències x 
Respectar els drets humans x C

om
pe

tè
nc

ie
s 

so
ci

al
s 

i c
ív

iq
ue

s 

Saber 
ser 

Participar en la presa de decisions democràtiques a tots els nivells x 
 

Comprendre el funcionament de les societats i de les organitzacions empresarials i 
sindicals  

Disseny i implementació d’un pla  
 
Saber 

Coneixement de les oportunitats existents per les activitats personals, professionals i 
comercials  

Capacitat d’anàlisi, planificació, organització i gestió x 
Capacitat d’adaptació al canvi i resolució de problemes x 
Saber comunicar, presentar, representar i negociar x 

Saber 
fer 

Fer avaluació i autoavaluació x 
Actuar de forma creativa i imaginativa x 
Tenir autoconeixement i autoestima x C

. s
en

tit
 d

e 
la

 in
ic

ia
tiv

a 
i 

es
pe

rit
 in

no
va

do
r 

Saber 
ser Tenir iniciativa, interès, proactivitat i innovació, tant en la vida privada com en la 

professional x 
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Herència cultural (patrimoni cultural, historicoartístic, literari, filosòfic, tecnològic, 
mediambientals, etc). x 

Diferents gèneres i estiles de les belles arts (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, 
literatura, fotografia, teatre, dansa) x 

 
Saber 

Manifestacions artisticoculturals de la vida quotidiana (habitatge, vestit, gastronomia, arts 
aplicades, folclore, festes…) x 

Aplicar diferents habilitats de pensament, perceptives, comunicatives, de sensibilitat i 
sentit estètic. x 

Desenvolupar la iniciativa, la imaginació i la creativitat x 
Saber 
fer 

Ser capaç d’utilitzar diferents materials i tècniques en el disseny de projectes x 
Respectar el dret a la diveresitat cultural, el diàleg entre cultures i societats  
Valorar la llibertat d’expressió x C

on
sc

iè
nc

ia
 i 

ex
pr

es
si

on
s 

cu
ltu

ra
ls

 

Saber 
ser 

Tenir interès, apreci, respecte, gaudi i valoració crítica de les obres artístiques i culturals. x 

 



4 



AN 2 · 1 

Annex 2 – Continguts curriculars relacionats amb el projecte 
 

Competències clau Objectius del projecte Objectius de les assignatures Continguts Criteris avaluació Estàndards d’aprenentatge 

BLOC 1. EL MEDI FÍSIC Medi físic de 

les Illes Balears, Espanya, Europa i el 

món: relleu; hidrografia; clima: elements 

i diversitat de paisatges; zones 

bioclimàtiques; medi natural: àrees i 

problemes mediambientals. 

(Continguts 1r ESO, que es poden 

repassar) 

12. Conèixer, descriure i valorar l’acció de 

l’home sobre el medi ambient i les 

conseqüències d’aquesta acció. 

 

12.1. Cerca informació a mitjans 

impresos i digitals referent a problemes 

mediambientals actuals i localitza 

pàgines i recursos web directament 

relacionats amb aquests problemes. 

6. Reconèixer les característiques de les 

ciutats espanyoles i les diferents formes 

d’ocupació de l’espai urbà. 

6.1. Interpreta textos que expliquen les 

característiques de les ciutats d’Espanya 

amb l’ajuda d’Internet o de mitjans de 

comunicació escrits. 

BLOC 2. L’ESPAI HUMÀ 

Les Illes Balears, Espanya, Europa i el 

món: la població; l’organització 

territorial; models demogràfics; 

moviments migratoris; la ciutat i el 

procés d’urbanització 

9. Comprendre el procés d’urbanització a 

Europa, a Espanya i a les Illes Balears i els 

pros i els contres que suposa. 

9.1. Distingeix els diversos tipus de 

ciutats existents al nostre continent. 

Aprofitament i futur dels recursos 

naturals. Desenvolupament sostenible. 

12. Entendre la idea de desenvolupament 

sostenible i les implicacions que té. 

12.1. Defineix el concepte de 

desenvolupament sostenible i descriu 

conceptes clau que hi estan relacionats. 

b) Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en ciència i 

tecnologia 

e) Competències 

socials i cíviques 

g) Consciència i 

expressions culturals  

d) Aprendre a 

aprendre 

f) Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor  

Incrementar la capacitat crítica sobre 

l’entorn construït de manera que els 

futurs ciutadans puguin entendre, 

interpretar i valorar la qualitat de la 

ciutat i del planejament urbà. 

 

Geografia i història 

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, 

els elements bàsics del medi físic i les interaccions 

entre aquests elements i els grups humans a l’hora 

d’emprar l’espai i els recursos. Valorar les 

conseqüències de tipus econòmic, social, cultural, 

polític i mediambiental d’aquestes interaccions. 

Conèixer la problemàtica específica de l’ús dels 

recursos a les Illes Balears. (actituds) 

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció 

de les societats amb el medi que organitzen i en el qual 

es desenvolupen. 

Impacte mediambiental i aprofitament 

de recursos. 

15. Analitzar l’impacte dels mitjans de 

transport a l’entorn immediat. 

15.1. Traça sobre un mapamundi 

l’itinerari que segueix un producte agrari i 

un altre de ramader des que el 

recol·lecten o el produeixen fins que el 

consumeixen en zones llunyanes, i 

n’extreu conclusions. 

 

Fomentar la mobilitat sostenible com 

a mesura per lluitar contra el canvi 

climàtic. 

 

Biologia i geologia 

8. Conèixer i valorar les interaccions de la ciència i la 

tecnologia amb la societat i el medi ambient, així com la 

necessitat cercar i aplicar solucions adequades per 

avançar cap a la sostenibilitat, fent atenció als 

problemes amb què es troba avui la humanitat, 

especialment els que afecten més directament les Illes 

Balears. 

BLOC 2. LA TERRA A L’UNIVERS 

L’atmosfera. Composició i estructura. 

Contaminació atmosfèrica. Efecte 

hivernacle. Importància de l’atmosfera 

per als éssers vius. 

9. Investigar els problemes de contaminació 

ambiental actuals i les repercussions que 

poden tenir i desenvolupar actituds que 

contribueixin a solucionar-los. 

10. Reconèixer la importància del paper 

protector de l’atmosfera per als éssers vius i 

considerar com hi repercuteix l’activitat 

humana. 

9.1. Relaciona la contaminació ambiental 

amb el deteriorament del medi ambient i 

proposa accions i hàbits que 

contribueixen a trobar-hi una solució. 

10.1. Indica situacions en les quals 

l’activitat humana interfereix en l’acció 

protectora de l’atmosfera. 



Competències clau Objectius del projecte Objectius de les assignatures Continguts Criteris avaluació Estàndards d’aprenentatge 

BLOC 3. ELS CANVIS 

La química en la societat i el medi 

ambient. 

7. Valorar la importància de la indústria 

química en la societat i la seva influència en 

el medi ambient. 

 

7.1. Descriu l’impacte mediambiental del 

diòxid de carboni, els òxids de sofre, els 

òxids de nitrogen i els CFC i altres gasos 

d’efecte hivernacle relacionant-lo amb els 

problemes mediambientals d’àmbit 

global. 

7.2. Proposa mesures i actituds, a nivell 

individual i col·lectiu, per mitigar els 

problemes mediambientals d’importància 

global. 

Física i química 

10. Reconèixer i valorar la importància de la física i 

química en la millora dels hàbits de salut, els hàbits de 

consum, la cura d’éssers vius i el medi ambient 

necessària per fer sostenible el nostre planeta i 

contribuir al desenvolupament i a la millora de la 

societat en què vivim. 
BLOC 5. ENERGIA 

Ús racional de l’energia. 

5. Valorar el paper de l’energia en les 

nostres vides, identificar-ne les diferents 

fonts, comparar el seu impacte 

mediambiental i reconèixer la importància 

de l’estalvi energètic per a un 

desenvolupament sostenible. 

6. Conèixer i comparar les diferents fonts 

d’energia emprades en la vida diària en un 

context global que impliqui aspectes 

econòmics i mediambientals. 

5.1. Reconeix, descriu i compara les 

fonts renovables i no renovables 

d’energia, analitzant amb sentit crític el 

seu impacte mediambiental. 

6.1. Compara les principals fonts 

d’energia de consum humà, a partir de la 

distribució geogràfica dels seus recursos 

i els efectes mediambientals. 

a) Comunicació 

lingüística 

c) Competència digital 

d) Aprendre a 

aprendre 

 

Aprendre a dissenyar: mobilitzar, 

cercar, relacionar i integrar 

coneixements d’origen divers per 

obtenir de manera creativa un únic 

producte final i saber-lo explicar amb 

claredat utilitzant diferents recursos 

expressius. 

Geografia i història  

9. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar, amb els 

mètodes i les tècniques propis de la geografia i la 

història, informació de tipus verbal, gràfic, icònic, 

estadístic i cartogràfic procedent de fonts diverses, 

incloent-hi l’entorn físic i social, les biblioteques, els 

mitjans de comunicació i les tecnologies de la 

informació i la comunicació; tractar aquesta informació 

d’acord amb la finalitat que es persegueix i comunicar-la 

als altres de forma organitzada i intel·ligible. 
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Competències clau Objectius del projecte Objectius de les assignatures Continguts Criteris avaluació Estàndards d’aprenentatge 

Llengua i literatura catalana 

12. Cercar, consultar, citar i aplicar estratègies de 

lectura comprensiva i crítica de textos, tant de 

fragments com d’obres completes i d‘altres 

fonts d’informació per adoptar una visió personal i 

crítica 

13. Usar tant les fonts impreses com les digitals per 

obtenir, seleccionar i transmetre informació i per produir 

treballs acadèmics amb rigor, claredat i coherència. 

19. Aplicar tècniques i estratègies (resum, esquema, 

mapa conceptual, esborrany...) per afavorir 

l’aprenentatge i optimitzar l’estudi. 

4. Emprar amb autonomia i esperit crític els mitjans de 

comunicació social i les tecnologies de la informació i la 

comunicació per obtenir, interpretar, elaborar i presentar 

en diferents formats informacions, opinions i sentiments 

diversos i per participar en la vida social. 

   

Matemàtiques 

3. Identificar la possibilitat de matematització de 

situacions problemàtiques de la realitat, plantejar i 

resoldre el problema mitjançant l’ús de les eines i els 

models matemàtics adients, i interpretar les solucions 

en el context original. 

   

1. Reconèixer i descriure els elements i les 

propietats característiques de les figures 

planes, els cossos geomètrics elementals i 

les seves configuracions geomètriques. 

1.3. Calcula el perímetre i l’àrea de 

polígons i de figures circulars en 

problemes contextualitzats aplicant 

fórmules i tècniques adequades. 

b) Competència 

matemàtica i 

competències 

bàsiques en ciència i 

tecnologia 

d) Aprendre a 

aprendre 

g) Consciència i 

expressions culturals  

Aprendre a dissenyar: mobilitzar, 

cercar, relacionar i integrar 

coneixements d’origen divers per 

obtenir de manera creativa un únic 

producte final i saber-lo explicar amb 

claredat utilitzant diferents recursos 

expressius. 
11. Reconèixer, descriure i analitzar figures planes i 

cossos geomètrics, identificar les que són presents en 

l’entorn i emprar les seves propietats i relacions per 

interpretar millor aquest entorn, resoldre problemes, 

gaudir de la bellesa que generen i desenvolupar la 

creativitat i la imaginació. 

Geometria del pla. 

3. Calcular (ampliació o reducció) les 

dimensions reals de figures donades en 

mapes o plans, coneixent-ne l’escala. 

3.1. Calcula dimensions reals de 

mesures de longituds i de superfícies en 

situacions de semblança: plans, mapes, 

fotos aèries. 
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4. Reconèixer les transformacions que duen 

d’una figura a una altra mitjançant 

moviments en el pla, aplicar aquests 

moviments i analitzar 

dissenys quotidians, obres d’art i 

configuracions presents en la naturalesa. 

4.1. Identifica els elements més 

característics dels moviments en el pla 

presents en la naturalesa, en dissenys 

quotidians o en obres d’art. 

4.2. Genera creacions pròpies mitjançant 

la composició de moviments, emprant 

eines tecnològiques quan sigui 

necessari. 

5. Identificar centres, eixos i plans de 

simetria de figures planes i políedres 

5.2. Calcula àrees i volums de políedres, 

cilindres, cons i esferes, i els aplica per 

resoldre problemes contextualitzats. 

5.3. Identifica centres, eixos i plans de 

simetria en figures planes o políedres i 

en la naturalesa, en l’art i en 

construccions humanes. 

Llengua i literatura catalana 

2. Aconseguir la competència comunicativa oral i escrita 

en llengua catalana per comunicar-se amb els altres, 

per aprendre (en la cerca i l’elaboració d’informació i en 

la transformació dels coneixements), per expressar les 

opinions i concepcions personals, apropiar-se i 

transmetre les riqueses culturals i satisfer les 

necessitats individuals i socials. 

   a) Comunicació 

lingüística 

e) Competències 

socials i cíviques 

f) Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

 

Educació plàstica i visual 

1. Observar, percebre, comprendre i interpretar 

críticament la comunicació mitjançant les imatges i les 

formes del seu entorn natural i cultural, així com ser 

sensibles envers les seves qualitats evocadores, 

simbòliques, plàstiques, estètiques i funcionals. 

 

10. Dibuixar amb diferents nivells d’iconicitat 

de la imatge. 

 

10.1. Comprèn i empra els diferents 

nivells d’iconicitat de la imatge gràfica, 

elabora esbossos, apunts, dibuixos 

esquemàtics, analítics i mimètics. 

 

Aprendre a dissenyar: mobilitzar, 

cercar, relacionar i integrar 

coneixements d’origen divers per 

obtenir de manera creativa un únic 

producte final i saber-lo explicar amb 

claredat utilitzant diferents recursos 

expressius. 

 

Educació plàstica i visual 

7. Representar cossos i espais simples mitjançant el 

domini de la perspectiva, les proporcions i la 

representació de les qualitats de les superfícies i el 

detall, de manera que siguin eficaços per a la 

comunicació volguda. 
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6. Apreciar les possibilitats expressives que ofereix la 

investigació amb diverses tècniques plàstiques i visuals 

i les tecnologies de la informació i la comunicació, i 

valorar l’esforç de superació que comporta el procés 

creatiu. 

Diferents tipus de textures i les seves 

capacitats expressives. Diferents 

tècniques de producció de textures 

(frottage, plegat, tallat, etc.). 

 

7. Diferenciar les textures naturals, 

artificials, tàctils i visuals i valorar-ne la 

capacitat expressiva. 

 

7.1. Transcriu textures tàctils a textures 

visuals mitjançant les tècniques de 

frottage, i les utilitza en composicions 

abstractes o figuratives. 

Geografia i història 

10. Dur a terme tasques en grup i participar en debats 

amb una actitud constructiva, crítica i tolerant, 

fonamentant adequadament les opinions i valorant el 

diàleg com una via necessària per solucionar els 

problemes humans i socials. 

   

5. Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment o 

per escrit, de manera coherent i adequada als contextos 

acadèmic, social i cultural, i adoptar una actitud 

respectuosa i de cooperació. 

   

Tecnologia 

8. Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en la 

feina en equip, en la recerca de solucions, en la presa 

de decisions i en l’execució de les tasques 

encomanades amb actitud de respecte, cooperació, 

tolerància, igualtat i solidaritat. 

   

a) Comunicació 

lingüística 

d) Aprendre a 

aprendre 

f) Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

Fomentar la cultura democràtica i la 

participació ciutadana a través del 

debat, l’intercanvi d’opinions i el 

treball cooperatiu. 

 

Educació plàstica i visual 

9. Relacionar-se amb altres persones i participar en 

activitats de grup, adoptar actituds de flexibilitat, 

responsabilitat, solidaritat, interès i tolerància i superar 

inhibicions i prejudicis i rebutjant discriminacions o 

estigmes personals o socials. 

   

a) Comunicació 

lingüística 

d) Aprendre a 

aprendre 

Aprendre a dissenyar: mobilitzar, 

cercar, relacionar i integrar 

coneixements d’origen divers per 

obtenir de manera creativa un únic 

producte final i saber-lo explicar amb 

Tecnologia 

1. Abordar amb autonomia i creativitat problemes 

tecnològics treballant de forma ordenada i metòdica per 

estudiar el problema; recopilar i seleccionar informació 

procedent de diferents fonts; elaborar la documentació 

BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE 

PROBLEMES TECNOLÒGICS 

Fases del projecte tecnològic i mètode 

de resolució de problemes. 

1. Identificar i descriure les etapes 

necessàries per crear un producte 

tecnològic des de l’origen fins a la 

comercialització, investigar la seva 

influència en la societat i proposar millores 

tant des del punt de vista de la utilitat com 

del possible impacte social. 

1.1. Dissenya un prototip que dóna 

solució a un problema tècnic mitjançant 

el procés de resolució de problemes 

tecnològics. 
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pertinent; concebre, dissenyar, planificar i construir 

objectes o sistemes que resolguin el problema estudiat, 

i avaluar-ne la idoneïtat des de diferents punts de vista. 

 

Disseny, planificació, construcció i 

avaluació de prototips mitjançant l’ús de 

tècniques i materials apropiats. 

Documents tècnics necessaris per 

elaborar un projecte. 

 

2. Fer les operacions tècniques previstes en 

un pla de feina emprant els recursos 

materials i organitzatius amb criteris 

d’economia, seguretat i respecte al medi 

ambient i valorant les condicions de l’entorn 

de feina. 

2.1. Elabora la documentació necessària 

per planificar i construir el prototip. 

1. Representar objectes mitjançant vistes i 

perspectives aplicant criteris de 

normalització i escales. Adquirir habilitat i 

destresa en l’ús dels instruments de dibuix. 

1.1. Representa objectes i sistemes 

tècnics mitjançant vistes i perspectives i 

mitjançant croquis i emprant criteris 

normalitzats d’acotació i escala 

Tecnologia 

2. Disposar de destreses tècniques i coneixements 

suficients per analitzar, dissenyar, elaborar i manipular 

materials, objectes i sistemes tecnològics de forma 

segura. 

BLOC 2. 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. 

2. Interpretar croquis i esbossos com 

elements d’informació de productes 

tecnològics. 

2.1. Interpreta croquis i esbossos com 

elements d’informació de productes 

tecnològics. 

Educació plàstica i visual 

8. Planificar i reflexionar, de forma individual i 

cooperativa, sobre el procés de realització d’un objecte 

partint d’uns objectius prefixats i revisar i valorar, al final 

de cada fase, l’estat de consecució. 

 

Introducció a la diversitat de mètodes 

creatius per aplicar-los en el disseny i 

les arts plàstiques. Proposta escrita dels 

projectes artístics. 

8. Conèixer i aplicar els mètodes creatius 

graficoplàstics aplicats a processos d’arts 

plàstiques i disseny. 

8.1. Crea composicions aplicant 

processos creatius senzills mitjançant 

propostes per escrit i s’ajusta als 

objectius finals. 

8.2. Coneix i aplica mètodes creatius per 

elaborar disseny gràfic, dissenys de 

producte, moda i les seves múltiples 

aplicacions. 

BLOC 2. COMUNICACIÓ 

AUDIOVISUAL 

Introducció a la composició fotogràfica i 

aplicació dels seus fonaments en la 

realització d’obres pròpies. 

7. Analitzar i fer fotografies i comprendre’n i 

aplicar-ne els fonaments. 

 

7.1. Identifica diferents enquadraments i 

punts de vista en una fotografia. 

7.2. Realitza fotografies amb diferents 

enquadraments i punts de vista i aplica 

diferents lleis compositives. 

Creació de còmics fent un ús creatiu 

dels recursos estilístics propis d’aquest 

llenguatge visual amb una finalitat 

expressiva i comunicativa. 

8. Analitzar i elaborar còmics aplicant els 

recursos de forma apropiada. 

 

8.1. Dissenya un còmic utilitzant de 

manera adequada vinyetes i cartel·les, 

globus, línies cinètiques i onomatopeies. 

e) Competències 

socials i cíviques 

f) Sentit d’iniciativa i 

esperit emprenedor 

claredat utilitzant diferents recursos 

expressius. 

Apropar el món professional i pràctic 

a l’àmbit educatiu per tal de posar en 

marxa processos d’aprenentatge 

significatiu amb els alumnes 

Educació plàstica i visual 

4. Desenvolupar la creativitat i expressar-la, 

preferentment, amb la subjectivitat del seu llenguatge 

personal, utilitzant els codis, la terminologia i els 

procediments del llenguatge visual i plàstic amb la 

finalitat d’enriquir estèticament les seves possibilitats de 

comunicació. 
Experimentació i ús de la imatge en 

moviment per a la creació d’animacions. 

9. Conèixer els fonaments de la imatge en 

moviment i explorar-ne les possibilitats 

expressives. 

9.1. Elabora una animació amb mitjans 

digitals o analògics. 

 
Aprendre terminologia de l’àmbit de 

l’arquitectura i l’urbanisme. 
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Annex 3 
Treball per projectes a l’IES Antoni Maura a 1r d’ESO 
Conferència a càrrec de les professores del centre 
Data: 29 de maig de 2015 

 

El treball per projectes és una metodologia que necessita la feina conjunta de 

l’equip docent amb ple recolzament de l’equip directiu. Alumnes i professors 

aprenen conjuntament, canvia la relació entre ells, que passa a estar basada 

en el diàleg i es produeix un canvi significatiu en els processos d’ensenyament-

aprenentatge. És l’educació del futur. 

 

Equip docent implicat 
Persones implicades són les professores/tutores de 1r d’ESO: Marilena 

Cuenca, Marta Franco, Maria Homar, Joana Monserrat, amb el suport de 

Yolanda Martínez (cap d’estudis adjunta) en competència digital. El grup de 

professores que impulsa el treball per projectes fa anys que tenen plaça al 

centre i tenen el suport de l’equip directiu, que també imparteix als nivells de 1r 

i de 2n d’ESO i coneix les problemàtiques dels alumnes d’aquests cursos. 

 

Origen 
El curs 2013-2014 va ser un anys especialment difícil al centre. Es van ajuntar 

alumnes que no mostraven gens d’interès per les assignatures, ni pel què ni pel 

com. Aquesta desmotivació provocava absentisme i un augment dels conflictes 

a l’aula. El fracàs escolar va incrementar i també la frustració dels professors. 

Aquesta situació va portar els professors a fer autocrítica i a reflexionar sobre la 

seva pràctica docent. Van arribar a la conclusió que competien amb les noves 

tecnologies per captar l’interès dels alumnes, i que ho feien amb un model 

educatiu desfasat. 

 

Per solucionar-ho, el grup de professores es va formar en treball cooperatiu i va 

visitar l’IES de Sils (Girona), un centre que aplica la metodologia de treball per 
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projectes amb un alumnat d’un perfil similar al de l’IES Antoni Maura. Aquest 

centre, a més, forma part de la xarxa de centres innovadors de Catalunya. 

 
Implantació 

El sistema de treball per projectes s’ha implantat als 4 grups de 1r d’ESO, amb 

la intenció d’estendre la metodologia a altres cursos a mida que els alumnes 

canviïn de nivell. 

 

Reducció del número de professors 

La primera mesura és reproduir l’estructura de l’escola primària a l’institut. Així, 

es va reduir el nombre de professors d’aquest nivell, per evitar la confusió que 

genera als alumnes trobar-se amb professors diferents a cada especialitat. Van 

establir que tots els grups tinguessin el mateix professor a cada assignatura, 

cosa que ha facilitat la coordinació entre els professors d’un mateix nivell. 

D’aquesta manera, prenen decisions i s’apliquen canvis en bloc. 

 

Tutoria 
Els alumnes, tal i com passa a l’escola primària, tenen els seus tutors com a 

professors de referència. Algunes professores passen 11 hores setmanals amb 

els alumnes (tutoria, projectes i assignatura). Cada setmana, els tutors 

disposen de 5 hores de tutoria setmanals (2 hores lectives i 3 de no lectives). 

Amb aquesta dedicació, els tutors reforcen els lligams amb els alumnes. També 

poden dedicar part de les 3 hores addicionals de tutoria a gestionar els 

conflictes i descarregar de feina la Cap d’estudis del centre. 

 

Incrementar les hores que estan amb els alumnes possibilita que els professors 

treballin els valors i les emocions des de l’estima. Els dilluns a primera hora, tot 

el curs es reuneix 10 minuts a la sala d’actes per treballar aspectes emocionals. 

 
Nova ubicació de les aules amb sala de professors annexa 
A principi de curs, van canviar de pis les quatre aules de 1r d’ESO, al costat de 

les aules de 2n de Batxillerat, i les van agrupar. Van pintar-les i van canviar el 
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mobiliari. Al costat de les 4 aules hi ha una petita sala de professors annexa on 

sempre hi ha un professor de guàrdia. Això permet disposar constantment d’un 

professor de suport i resoldre els conflictes de forma immediata. Quan sorgeix 

un conflicte, el professor pot fer dues coses: anar a cercar el professor de 

guàrdia, sortir de l’aula i resoldre el conflicte, o bé deixar en mans del professor 

de guàrdia la resolució del conflicte mentre continua la classe. Aquest mètode 

ha resultat més efectiu que el sistema que aplicaven l’any anterior (carnet per 

punts i amonestacions). 

 

La nova ubicació de les aules ha tingut un efecte beneficiós per als alumnes. 

D’una banda, el seu referent són els alumnes de 2n de Batxillerat (pendents 

d’estudiar), i no els alumnes de 2n i de 3r. Com a conseqüència, els alumnes 

han pogut seguir sent infants un any menys, no han estat tant pendents de 

competir amb els grans. 

 

Assignatura de Projectes 
L’assignatura de projectes s’entén com una matèria més, amb 6 hores lectives 

setmanals, cedides per sis assignatures. Hi ha tres sessions de projectes per 

setmana, es situen al final del dia i duren 2 hores lectives. 

 

El treball per projectes és un procés planificat d’activitats basat en estructures 

d’aprenentatge cooperatiu. Cada projecte té un centre d’interès, i això implica 

treball multidisciplinari basat en les competències bàsiques. Els professors 

aprenen amb els alumnes perquè moltes vegades no són experts en els temes 

del projecte. La durada òptima de cada projecte és d’entre un mes i un mes i 

mig, per respondre a la necessitat de variació dels alumnes. Aquest curs han 

treballat 6 projectes diferents, dos per trimestre. 

Els projectes tenen sempre la mateixa estructura: 

1. Introducció. Activitat de motivació. Plantejar el problema mitjançant un 

happening. 

2. Presentar els objectius i el producte final exigit. 
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3. Portfoli d’activitats. Els alumnes generen uns dossiers que registren les 

activitats del projecte. L’alumne disposa d’un calendari de manera que 

cada dia sap què ha de fer. 

4. Conclusions i producte final 

5. Exposició oral. Contribueix a la competència comunicativa 

 

Objectius del treball per projectes 
Donar importància a les competències bàsiques. Els alumnes veuen la utilitat 

del que fan. Han d’obtenir un producte a través d’activitats que contribueixen a 

donar-li sentit. L’alumne es converteix en el protagonista de l’aprenentatge, ha 

de prendre la iniciativa per cercar recursos. Per tant, fomenta l’autonomia 

personal i el treball en equip. És una metodologia que iguala l’alumnat perquè 

en lloc de valorar coneixements es valora la creativitat i l’esforç, qui s’esforça 

treu més bona nota. 

 

Rutines 
El sistema es basa en un seguit de rutines que els alumnes interioritzen. Els 

grups són heterogenis (formats pels professors), on cada alumne té un rol 

assignat i sap què ha de fer quan comencen les sessions. L’encarregat de 

material reparteix ordinadors, el secretari treu el full d’incidències, el 

coordinador reparteix les tasques. Cada grup funciona com un engranatge. Al 

final de cada sessió, fan un exercici conjunt d’autocrítica i es posen una nota 

d’esforç. Els alumnes que s’esforcen més poden treure més bona nota. 

 

Avaluació 
Els projectes s’avaluen mitjançant una rúbrica. El 30 % de la nota final 

correspon a la nota d’esforç, el 30% al portfoli i el 40% restant a la presentació 

final. La qualificació obtinguda té pes en la qualificació de la resta 

d’assignatures del curs (20 % a les assignatures que han cedit hores, 10 % a la 

resta). D’aquesta manera, es dóna importància al treball per projectes i es 

reconeix el treball interdisciplinar. 
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Experiències en altres centres educatius 
Des de l’any 2005, l’IES Jacint Verdaguer de Sant Sadurní d’Anoia treballa per 

projectes. Actualment hi destinen 9 hores setmanals. És el centre que ha 

apostat més radicalment per aquesta metodologia, i han arribat a modificar 

l’estructura horària i organitzativa del centre. Els docents es reuneixen per 

equips i per àmbits afins i han suprimit els Departaments, les CCP i el claustre 

de professors. L’alumne participa també en els debats de la comunitat 

educativa, com un membre més. Treballen sense llibres de text, però cada 

alumne disposa d’un ordinador personal per accedir a l’aula virtual. 

 
Futur del projecte 
L’objectiu per al curs 2015-2016 és ampliar l’equip a 15 professors i estendre 

aquesta metodologia a 2n d’ESO, amb l’ambició de poder arribar fins a 4t 

d’ESO en el futur. De moment, tots els professors que treballen per projectes 

són voluntaris. 

 

També s’han de revisar els projectes i millorar-los. Perquè el projecte tingui 

èxit, els alumnes han de tenir clar per què fan les coses, i mantenir la 

coherència entre l’objectiu final i les activitats de desenvolupament és difícil. 

 

Funcionament de l’equip docent 
El centre ha implantat la metodologia sense incrementar les quotes de personal 

docent. Hi ha diferents grups de treball, que es reuneixen una hora a la 

setmana: 

- equip de disseny de projectes 

- coordinació de projectes 

- reunió de tutors 

- reunió d’equip docent 

L’equip de disseny de projectes està integrat per tots els professors del curs. 

Els projectes s’han de dissenyar i pensar entre 1 i 2 mesos abans de començar 

a treballar-los amb els alumnes. Sempre hi ha un professor que guia els altres, 

que no són experts en la matèria. Com més pautat estigui el projecte, més 
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autonomia té el professor a l’hora d’implantar-lo. El treball per projectes permet 

integrar l’alumnat NESE –un 44% de l’alumnat del centre. 
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Annex 4 

Arquitectives - Pablo Amor i Cristina Llorente  
Resum de l’entrevista 
Data: 02 de juny de 2015 

 

Arquitectives comença el 2009 amb la voluntat d’introduir l’ensenyament de 

l’entorn construït als centres escolars de les Illes Balears. L’objectiu és 

ensenyar els alumnes a percebre l’espai de forma conscient, de manera que 

puguin reconèixer l’entorn i el puguin valorar. 

 

Extret del perfil de LinkedIn, les seves línies d’acció són: 

- Talleres de arquitectura para niños y jóvenes. 

- Programas de educación en el medio ambiente construido. 

- Asesoría en programas de participación infantil. 

- Formación en el medio ambiente construido para personal docente. 

- Diseño de material educativo y publicaciones. 

 

L’Educació en l’Entorn Construït 

A Finlàndia, l’Educació en l’Entorn Construït (Built Environment Education) és 

una assignatura obligatòria, amb currículum integrat al del sistema educatiu,  

des de l’any 1997 per a tots els alumnes a partir dels 3 anys. Es desenvolupa 

en col·laboració amb col·lectius com Arkki. 

 

A La Corunya, l’educació en l’entorn construïts també forma part del currículum 

educatiu, a través del Proxecto Terra, impulsat per Col·legi d’Arquitectes de 

Galícia i la Xunta de Galícia (COAG) sobre la proposta de l’arquitecte José 

María Rosales. El programa s’ha introduït a les escoles de manera gratuïta. Es 

desenvolupa a través de l’observació de ciutats, pobles i paisatges de l’entorn 

proper. En aquest cas, el programa inclou també formació del professorat. 

 

El 2009, gràcies al programa Viu la Cultura impulsat pel Govern de les Illes 

Balears, Arquitectives s’introdueixen als centres escolars, no com a assignatura 
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integrada al currículum sinó mitjançant tallers puntuals que es desenvolupen al 

llarg de tot un curs. Tenen un programa educatiu diferent segons el nivell dels 

alumnes (Infantil, Primària i Secundària) pensat per poder-se impartir en 

sessions puntuals o al llarg de tot el curs (dues sessions de 50 minuts cada 

mes, 17 sessions en total). 

 

Aquest programa es desenvolupa fora de l’horari lectiu, com a activitat 

extraescolar. Molts professors hi participen i aprofiten per ampliar els continguts 

tractats a la seva assignatura. El cost d’aquestes activitats és de 2 euros per 

alumne cada sessió. Enllaç al programa Viu la Cultura: http://viulacultura.com/ 

activitats.php?illa=1&cat=13. 

 

Una de les escoles que ha acollit les seves propostes amb més èxit i els ha 

donat cotinuïtat al llarg del temps és el centre escolar Santa Mònica de Palma. 

Amb els alumnes de secundària d’aquest centre han desenvolupat el projecte 

Sin moverte del sofá, un taller d’una setmana de durada en què es posen en 

contacte centres escolars de diferents llocs del món per poder intercanviar 

coneixements sobre l’entorn en què viuen els alumnes. 

 

El principal problema per estendre les seves activitats és sempre econòmic. 

Reben el suport institucional del Col·legi d’Arquitectes de les Illes Balears, que 

sempre s’ha ofert per cedir espais i fer difusió de les seves activitats, però 

aquest recolzament no es tradueix en un finançament per implantar el seu 

programa a centres educatius. De fet, comenten que el COAIB va organitzar 

una trobada amb José Ramon Bauzá, que es va mostrar molt interessat per les 

seves propostes però els va derivar al Departament d’Innovació. 

 

Una altra línia de treball que ha començat enguany és la formació de 

professors en Educació en l’Entorn Construït. El CEP Palma ha impulsat el curs 

de formació del professorat “Com construir espais que eduquen? Mirar els 

espais amb uns altres ulls”, destinat a 15 professors d’educació infantil, 

primària i secundària. 
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Desenvolupament de les activitats 
Acostumen a ser ells mateixos els que imparteixen els cursos i tallers. Han 

elaborat un decàleg d’objectius i bones pràctiques i disposen de material 

didàctic ja preparat amb una metodologia que reforça el procés creatiu dels 

participants. El paper dels educadors és acompanyar els alumnes en les seves 

decisions i no imposar-los cap decisió. Utilitzen una metodologia participativa 

(la Cristina ha cursat un màster en gestió i participació ciutadana, i aplica els 

seus coneixements als cursos que imparteix). 

 

Les activitats tenen tres centres d’interès diferent: ciutadania i participació, 

acupuntura urbana (intervencions puntuals) i sostenibilitat. Els dissenys es 

desenvolupen mitjançant un procés participatiu. 

 

Les activitats comencen amb un Safari urbà, destinat a reconèixer l’entorn més 

proper dels alumnes. Tot sovint, les activitats esdevenen projectes de millora 

per l’escola, realitzats a partir de les observacions i de les idees dels mateixos 

alumnes. 

 

Actualment, la Cristina participa en un equip que es presenta a l’edició 2015 del 

concurs internacional Europan. Mitjançant un procés participatiu, s alumnes 

d’un dels seus tallers dissenyaran una de les places del concurs. Per iniciar els 

processos creatius amb la participació dels alumnes, comença per preguntar: 

Què m’agrada fer a la ciutat? Què necessitem? D’aquesta manera, els alumnes 

comencen a diferenciar les necessitats individuals, del barri, col·lectives.  

 


