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Aquesta presentació es comparteix amb una llicència 



Context









“Segons Decroly, quan l’infant o jove ha 
copsat la totalitat d’una realitat, sense 
estar fragmentada, voldrà investigar i 
descobrir-ne les parts.”



Professors 
formats?

Només treball 
globalitzat?

Organització del 
temps

DUBTES 
INTERNS



Famílies 
preparades?

Article de Jordi Domènech: 
¡Se han perdido todos menos yo!

Entorn preparat?

Normativa?

DUBTES 
ENTORN

https://blogcienciesnaturals.wordpress.com/2015/09/14/se-han-perdido-todos-menos-yo-o-la-innovacion-como-viaje-compartido/
https://blogcienciesnaturals.wordpress.com/2015/09/14/se-han-perdido-todos-menos-yo-o-la-innovacion-como-viaje-compartido/






Treball globalitzat 
per projectes Pràctiques

Grups de 
converses Pla de lectura

Classe magistrals Tutoria



Organització



Treball globalitzat 
per projectes

Pràctiques
Pla de lectura

Tutoria

Part artística
Educació física

Mínim 
30%

Mínim 
20%

15%

Treball per matèries 35%
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Treball globalitzat 
per projectes

Projectes 
trimestrals

Projectes d’àmbit



Projectes 
trimestrals

● 1 setmana 
(totes les hores)

● 1 per trimestre

● Basat en CB

● No es centren en 
continguts curriculars



Projectes d’àmbit

● Entre 20 i 30 hores

● 3 per trimestre

● Basats en comp. 
específiques

● Continguts curriculars



Projectes
d’àmbit

Àmbit 
cientificotecnològic

Àmbit lingüístic

Àmbit 
artisticosocial

Professorat de:
● Català
● Castellà Anglès
● Llengües estrangeres

Professorat de:
● Ciències Socials
● Música
● Visual i plàstica
● Educacio físicaProfessorat de:

● Ciències Naturals (Bio i FiQ)
● Tecnologia
● Matemàtiques



Treball globalitzat 
per projectes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Projecte 
trimestral

Projecte 
d’àmbit

CT

Projecte 
d’àmbit

LING

Projecte 
d’àmbit

AS









Com són els projectes?



Principis en crear projectes
● Són projectes autèntics, connectats amb el món real.
● Són rigorosos, basant-se en els continguts i 

competències que marquen els decrets del 
Departament d’Ensenyament.

● Són versàtils, partint del que l’alumne sap i permetent 
adquirir més coneixements i competències.

● Són atractius, fomentant la participació activa de 
l’alumnat.

● Són avaluables, per tal de mesurar si cada alumne ha 
assolit els objectius establerts.

● Tenen socialització rica: els projectes surten de l’aula 
(sortides, visites…) i experts externs entren a l’aula.



Repte Recerca 
guiada Propostes

Preguntes

Elaboració

Avaluació

Recerca 
lliure

Documentació

Estudi de 
qualitat

Producte

Projecte



Exemples
La cursa dels cotxes 

elèctris
Projecte d’àmbit 

cientificotecnològic
2n d’ESO

Juguem?
Projecte d’àmbit 

lungüístic
1r d’ESO

https://sites.google.com/salasixandri.cat/cursadecotxes
https://sites.google.com/salasixandri.cat/cursadecotxes
https://sites.google.com/salasixandri.cat/cursadecotxes
https://sites.google.com/salasixandri.cat/cursadecotxes
https://sites.google.com/salasixandri.cat/cursadecotxes
https://sites.google.com/salasixandri.cat/cursadecotxes
https://sites.google.com/a/salasixandri.cat/juguem/
https://sites.google.com/a/salasixandri.cat/juguem/
https://sites.google.com/a/salasixandri.cat/juguem/
https://sites.google.com/a/salasixandri.cat/juguem/


L’avaluació

Document 
individual Document de 

grup

Treball diari

Producte final
Treball de grup

Coavaluació

Autoavaluació

Informe a les famílies i als 
alumnes

Avaluació 
dels 

professors

https://drive.google.com/open?id=17ZSNHxuMHxrsEnbqlFaN5GRvvUgV-sARdEzJHj2I71s
https://drive.google.com/open?id=17ZSNHxuMHxrsEnbqlFaN5GRvvUgV-sARdEzJHj2I71s
https://drive.google.com/open?id=17ZSNHxuMHxrsEnbqlFaN5GRvvUgV-sARdEzJHj2I71s
https://drive.google.com/open?id=17ZSNHxuMHxrsEnbqlFaN5GRvvUgV-sARdEzJHj2I71s
https://drive.google.com/open?id=1t3kT8sJFMVwEz3u0qB37VYaKu_0ckzLgIlAcIEV1Phk
https://drive.google.com/open?id=1t3kT8sJFMVwEz3u0qB37VYaKu_0ckzLgIlAcIEV1Phk
https://drive.google.com/open?id=1t3kT8sJFMVwEz3u0qB37VYaKu_0ckzLgIlAcIEV1Phk
https://drive.google.com/open?id=1t3kT8sJFMVwEz3u0qB37VYaKu_0ckzLgIlAcIEV1Phk
https://drive.google.com/open?id=1BJH6h62Ko2A86xMHunJgA1IPN4zOi8F-OeLs4mX14yQ
https://drive.google.com/open?id=1BJH6h62Ko2A86xMHunJgA1IPN4zOi8F-OeLs4mX14yQ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIwqCNzpYRNItKTaTJ4u_K5pVlqQd-YShE4P1GtC0WA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FIwqCNzpYRNItKTaTJ4u_K5pVlqQd-YShE4P1GtC0WA
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p_uVQ0QYbDctMNrXCDTl4Z1mqvEm7M-Vec6z40ajGzs
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p_uVQ0QYbDctMNrXCDTl4Z1mqvEm7M-Vec6z40ajGzs
https://docs.google.com/document/d/1oadkAWqnBHuRpqaASFZ3EOSYu7lqvtRdSvzERFDYCaI
https://docs.google.com/document/d/1oadkAWqnBHuRpqaASFZ3EOSYu7lqvtRdSvzERFDYCaI
https://docs.google.com/document/d/1oadkAWqnBHuRpqaASFZ3EOSYu7lqvtRdSvzERFDYCaI
https://docs.google.com/document/d/1oadkAWqnBHuRpqaASFZ3EOSYu7lqvtRdSvzERFDYCaI
https://drive.google.com/open?id=1ECbohXnMOjwpcr3y2_kOKPgVNsWmPYopHFP4GuaUvwc
https://drive.google.com/open?id=1ECbohXnMOjwpcr3y2_kOKPgVNsWmPYopHFP4GuaUvwc
https://drive.google.com/open?id=1ECbohXnMOjwpcr3y2_kOKPgVNsWmPYopHFP4GuaUvwc
https://drive.google.com/open?id=1ECbohXnMOjwpcr3y2_kOKPgVNsWmPYopHFP4GuaUvwc
https://drive.google.com/open?id=1ECbohXnMOjwpcr3y2_kOKPgVNsWmPYopHFP4GuaUvwc
https://drive.google.com/open?id=1ECbohXnMOjwpcr3y2_kOKPgVNsWmPYopHFP4GuaUvwc
https://drive.google.com/open?id=1ECbohXnMOjwpcr3y2_kOKPgVNsWmPYopHFP4GuaUvwc


Què en pensen els alumnes?
M’ha agradat aquest projecte, m’ha sorprès molt el resultat, ja que no 

pensava que amb quatre cables, dues plaques solars uns quants 

caragols i petites peces, podíem arribar a fer un cotxe. Alguns 

membres del grup podrien haver fet més del que han fet, però en 

general estic contenta (...)

M’ha suposat un grau de dificultat una mica alt, però solament a 

l’hora de connectar els cables, perquè hi havia cops que els cables 

és deslligaven de les plaques, de l’interruptor…(...)

Crec que aquest projecte m’ha servit de molt, ja que ara si s’espatlla 

algun cosa així mes “tècnica” o d’alguna làmpada, podré arreglar-la, 

ja que ja sé com s’ han de connectar els cables, el circuit i tot el 

necessari per fer que torni a funcionar de la manera correcte.



Si en voleu saber més...

Institut Salas i Xandri 

Ronda Arraona s/n

08192 Sant Quirze del Vallès

937215122
a8067211@xtec.cat
salasixandri.cat

salasixandri.cat
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https://pixabay.com/en/users/Pezibear-526143/
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Madelgarius
https://www.flickr.com/photos/mazintosh/

