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Volem fer un canvi...

 Qui som? Nosaltres podrem?
 Per què volem canviar? La necessitat
 Com arribem a la conclusió? La necessitat i el grup
 Quin canvi? On volem anar? La visió i el procés
 Com ens organitzem? Comencem el camí



Quin centre som?

Centre

Claustre

Entorn



Per què canviem?

Necessitat / Urgència?

Anàlisi detallat dels resultats
Reflexió sobre la solidesa i la 

rellevància dels aprenentatges



Per què canviem? Com hi arribem?

 Formació interna. Disseny propi, en píndoles, 
aplicable immediatament, pràctica, que emocioni, que 
convidi a seguir. Aprenem junts



Com hi arribem?: Sobre què construïm?

 Lligar projectes molt flexibles amb gent motivada



Sobre què construïm?

 Acords de mínims previs
 Grups heterogenis i ràtios moderades
 Voluntat de contextualització
 Principals prioritats (competències) a treballar



Sobre què construïm? Els canvis 
perifèrics



Sobre què construïm? Anant cap al 
centre del currículum





Quin canvi? Una visió... Nebulosa

Contextualització

Cooperació entre 
iguals

Implicació en 
l’aprenentatge

Creativitat

Motivació

Inclusió i
Atenció a la 
diversitat

Coordinació
entre professors

Productes finals

Competències
Autonomia en 
l’aprenentatge

Aprenentatges
significatiusEstudiant

protagonista

Treballs
globalitzats



Com ens organitzem? 1r ESO

3 àmbits

NATURALS

SOCIALS TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES

CASTELLÀ

CATALÀ

MEDI
TECMAT

LLENGÜES

Un sol professor imparteix tota la docència de cada àmbit a cada grup

Reunió setmanal de tots els professors de diferents grups del mateix àmbit

Reunions de debat metodològic periòdiques de tots els professors del nivell

6 h/setm
6 h/setm

5 h/setm



Organització: els projectes transversals 

4 matèries 
coordinades

ANGLÈS

VISUAL I 
PLÀSTICA

EDUCACIÓ 
FÍSICA

MÚSICA

Cada professor ho és només de la seva matèria.
Reunió setmanal dels professors de les quatre matèries per coordinar projectes 

comuns



Per què els àmbits?

Globalització dels aprenentatges

Incrementar la necessitat de canvi

Cooperació entre professorat
Reflexió compartida

... I perquè no ens hem atrevit a 
començar amb més



Com ens organitzem? 2n ESO

3 àmbits

NATURALS

SOCIALS TECNOLOGIA

MATEMÀTIQUES

CASTELLÀ

CATALÀ

SOCIALS

STEM
LLENGÜES

4 h/setm
6 h/setm

9 h/setm

VALORS ÈTICS



Característiques tècniques

 Mínim de llibres de text (ni en paper ni digitals)
 Llibres de reutilització a les aules

 Un ordinador portàtil per alumne
 Connexió wifi a cada aula



Com organitzem l’aula?



Com organitzem els espais virtuals?

 El Classroom



Espais virtuals

 El sites



I com ho fem?



Per on comencem?

 Contextos motivadors



Per on comencem?

 La realitat més propera



Per on comencem?

 Reptes, preguntes…



Com treballem?

 Treball cooperatiu



Com treballem?

 Experimentant 



Com treballem?

 Utilitzant recursos 
variats



Com treballem?

 Recursos variats



 Institut obert

Com treballem?



On treballem?

 Aula i més enllà...



On treballem?



On treballem?



Com reflexionem sobre els 
aprenentatges?

 Diaris de bitàcola
 Passaport lector



Com reflexionem sobre els 
aprenentatges?

 El Blog com a portfoli



Com acabem? Productes finals



Com acabem? Productes finals



Com qualifiquem?

 1/3 Observació del treball a l’aula
 1/3 Productes finals
 1/3 Examen



Moltes gràcies!!

http://institutmatadepera.cat

@insmatadepera



Uns quants exemples per si tenim 
temps



ÀMBIT DE LLENGÜES
Català i Castellà



Com s’organitza l’àmbit de llengües?

6h 
SETMANALS

4h PROJECTE

1h TREBALL 
LECTURA 3r 
TRIMESTRE

1h BIBLIOTECA
PLA LECTOR

CAST CAT CAT/CAST

1r TRIM 2n TRIM 3r TRIM



Com s’organitza l’àmbit de llengües?

ELS PROJECTES (44 hores el trimestre)

 Durada d’entre 7 i 15 sessions

 Selecció de les Competències Bàsiques i els continguts
de 1r d’ESO que estableix el nou currículum.

 Projectes de producció pròpia i de bancs de recursos 
ARC, CESIRE.



Organització dels Projectes

Presentació motivadora (vídeo, lectura, activitats
inicials) 

Explicitació dels objectius
D’aprenentatge
Del producte final

Continguts (teoria, si cal)
Sessions de treball en diferents agrupacions



Tancament i avaluació

Presentació del producte final (obra de teatre, 
textos, vídeo, expo oral, treball...)

Criteris d’avaluació (autoavalaució, rúbriques
de seguiment del treball en grup, proves
escrites, …)

Avaluació de tota la seqüència de treball: els
tres terços



Exposicions orals
lliures



Projecte Mim

Comunicació no 
verbal a partir del 

teatre del gest



Projecte
Llegendes



Stop motion:
https://youtu.be/7rKTQNMr-zw

https://www.youtube.com/watch?v=upwC
UiDVOig

Storyboard



Gimcana de 
llengües



Com s’organitza l’àmbit de llengües?

EL TREBALL DE LA LECTURA A CLASSE: 

 1r Trimestre
 Jordi Sierra i Fabra El asesinato del profesor de 

lengua

 2n Trimestre
 R.J Palacio. Wonder

 3r Trimestre (triar d’un llistat de lectures en català i 
castellà)



Com s’organitza l’àmbit de llengües?

EL TREBALL DEL PLA LECTOR A LA BIBLIOTECA

Treball durant tot el curs (1 hora setmanal)
Lectures no obligatòries







Lectura en silenci a la Biblioteca



... o en un altre lloc



ÀMBIT DE TECMAT
Matemàtiques i Tecnologia



Projecte: Maqueta de la meva habitació

 Saps com és la teva habitació?
 Quina superfície ocupa?
 I el volum?



Continguts que treballarem

 Les vistes (alçat, perfil i planta)
 Unitats de superfície i volum i canvis d’ unitats.
 Les escales

 Fraccions equivalents.
 Proporcionalitat
 Nombres naturals i enters
 Acotacions



Activitats  d’aprenentatge  i 
autoavaluació



Dissenyem figures i calculem el seu 
volum



ÀMBIT DE MEDI
Ciències Naturals i Ciències Socials





Fòrum Climàtica

 Comencem (activitats de motivació)

- Severn Suzuki (12 anys) a la cimera de Rio 1992

- Inquietuds dels alumnes (Matadepera i el medi, dies
sense pluja)

- “30 coses que pots fer per reduir el canvi climàtic“. 
Diaria Ara

- Informació cimera París



Recollida d’informació inicial

 - Cooperativa agrícola

- Autòpsia papereres

- Experiment "Tub
d'escapament i llavors
de gespa".



Què podem fer?

 Pluja d’idees
 Decisió

 1r Fòrum Climàtica
 Basat en proposta diari Ara
 Producte final

 Proposta real de millora
 Article escrit amb quatre preguntes investigables
 Organitzar el Fòrum



A treballar



Els productes



L’exposició



La participació



La repercussió



TREBALL TRANSVERSAL
Anglès, Educació física, Visual i plàstica, Música



Treball transversal. ChessArt



Moltes gràcies!!

http://institutmatadepera.cat

@insmatadepera



Moltes gràcies de nou!!

http://institutmatadepera.cat

@insmatadepera


