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Treball per projectes
INICI

- Durant el curs 2013-2014 en la formació del professorat dins el pla de formació de centre: 
“Aprenentatge basat en problemes” ens plantegem com treballar les competències 
bàsiques amb en Miquel Nistal com a formador.

- Al curs 2014-2015 iniciem l’experiència a 2n d’ESO, amb un grup impulsor de professors 
motivats i interessats en el tema. Aprofitem el seminari “Metodologia del treball per 
projectes” per fer el seguiment del treball. Des de llavors anem experimentant tres 
projectes cada curs.

- Pel curs 2017-2018 ens plantegem franges horàries de 4h setmanals per projectes a tots els 
4 cursos d’ESO.



Treball per projectes
ASPECTES CLAU

- A nivell de centre potenciem les eines de programari lliure.
Els programes que treballem amb totes els alumnes al llarg de l’etapa d’ESO són:   
oppenoffice (processador de text, calc, impress, etc..), eines google (correu, drive, blogs, 
etc..) i programes editors d’imatges i vídeos.

- Tots els alumnes del centre disposen d’un mail coorporatiu: 
Tots els alumnes de 1r d’ESO se’ls crea un mail nom.cognom@insantonipous.cat
Treballem amb google drive per poder compartir documents i treballar on line. 
Inconvenient es necessita connexió a internet.

- Tots els projectes es presenten amb google sites seguint la mateixa estructura:
Context curricular, plantejament, organització del treball, desenvolupament del treball 
(activitats), avaluació, recursos, enquesta valoració i treballs fets pels alumnes. Al seguir 
una mateixa estructura amb qualsevol projecte facilitem que l’alumne trobi la informació i 
li sigui fàcil de situar-se. Web del centre.

mailto:nom.cognom@insantonipous.cat
http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/projecte-educatiu/treballs-per-projectes/


Treball per projectes
ASPECTES CLAU

- Matèries implicades amb professorat interessat en treballar amb projectes:
No creiem en imposar aquesta metodologia de treball, ja que sobretot al principi pot 
suposar el fracàs. A nivell de 2n d’ESO hi hem treballat les àrees de matemàtiques, 
tecnologia, experimentals, anglès i català.  Totes dediquem una hora setmanal de la 
matèria al treball per projectes i repercutim la nota del projecte en un % de la nota de la 
matèria.

- Necessitat d’espai de trobada del professorat que treballa amb projectes:
Almenys un cop a la setmana o sinó quinzenal, per poder fer seguiment dels alumnes i 
motivar aquells grups que els costi, etc… Modificar aspectes del projecte, etc…

- Canviar la mentalitat de les classes: sortir de la zona de confort: no classes magistrals, 
sinó oberts a demanda dels alumnes, tothom treballa un aspecte diferent segons el punt on 
es troba el grup.
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-Projecte alimentari 1r ESO

-Projecte alimentari 2n ESO

-Projecte alimentari 3r ESO

-Projecte alimentari 4t ESO

ELS PROJECTES

https://sites.google.com/a/xtec.cat/projectealimentacio1eso/home
https://sites.google.com/a/xtec.cat/projectealimentaco2eso/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/projectealimentaco2eso/
https://sites.google.com/site/projectealimentari3deso/
https://sites.google.com/site/projectealimentari3deso/
https://sites.google.com/site/projectealimentari4deso/context-curricular
https://sites.google.com/site/projectealimentari4deso/context-curricular
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Taller del tetra-brick

ELS PROJECTES

https://sites.google.com/a/xtec.cat/elmeuhabitatge/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/elprojectedelbolid/
https://sites.google.com/site/eltallerdetetrabrick/context-curricular
https://sites.google.com/site/eltallerdetetrabrick/context-curricular
https://sites.google.com/site/eltallerdetetrabrick/context-curricular


Treball per projectes
AVANTATGES

- Els alumnes aprenen molts més continguts i metodologies de treball que amb una hora de 
classe ordinària. El currículum és compleix amb escreix, fins i tot altres continguts no 
contemplats.

- Es treballa de manera diferent, això permet desplegar les diferents potencialitats dels 
alumnes.

- Potenciem la maduresa ( l’autoregulació i autocontrol) dels alumnes, entre ells són molt 
més exigents, es responsabilitzen de les tasques, etc…

- Millorem la motivació davant del treball.

- Aprenen noves eines: recerca d’informació, tria d’informació, tria d’idees, programes 
informàtics, etc…



Treball per projectes
AVANTATGES

- Potenciar el treball en equip
- Tots poden fer alguna cosa i ningú ho pot fer tot.
- Treballant en grup es pot fer més que individualment.
- Hem d’estar atents a les necessitats dels companys i demanar ajuda si ho 

necessitem.
- Cap grup ha acabat la tasca fins que cadascú no ha acabat la seva feina.
- Hem d’aprendre a dialogar: respectar el torn de paraula,  respectar les opinions dels 

altres i reflexionar abans de parlar.
- Participar en totes les tasques que se’ns han encomanat i no permetre que els altres 

ho facin tot.
- Cadascú és responsable de la seva feina i de la seva actitud.
- Aprofitarem el temps de treball.
- emanarem ajuda al professor quan no siguem capaços com a grup a resoldre els 

objectius que se’ns han encomanat.
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ELS PRODUCTES

http://www.youtube.com/watch?v=1CLe39d6kVw
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ELS PRODUCTES

http://www.youtube.com/watch?v=juTtFi3rnOA
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ELS PROTAGONISTES...

https://www.flickr.com/photos/127700851@N02/sets/72157667396271633/with/27768960481/
https://someco2016.wordpress.com/
https://www.flickr.com/photos/127700851@N02/sets/72157667396197503/with/27567044960/
https://www.flickr.com/photos/127700851@N02/albums/72157654276757150
https://www.flickr.com/photos/127700851@N02/sets/72157649331276471/with/15814412365/
https://www.flickr.com/photos/127700851@N02/sets/72157669540633162/with/27324215033/

