
Canviar la resposta és evolució, canviar la pregunta és revolució. Jorge Wagensberg. Projecte cicle 
superior curs 20-21. 

 

Projecte de cicle superior. Recorregut i itinerari d’aula. 

Creació de forma conjunta, comunitària i col·laborativa d’un jardí vertical a l’entrada 

de l’escola per mitigar els efectes de la contaminació d’aquesta. 

1.- Què és un projecte? 

 

 

 

 

Dins del projecte pensem que l’aprenentatge autèntic es produeix quan els aprenents 

contextualitzen allò que aprenen, descobreixen el món en companyia dels altres, s’enfronten al 

desafiament de plantejar i resoldre problemes reals, dirigeixen la seva pròpia indagació i se 

sorprenen del seu propi aprenentatge. (Hernàndez F, 2017) 

On poc a poc ens adonem que els aprenentatges, les idees tenen relació i que per aprendre 

sobre determinats problemes o preguntes i resoldre’ls necessitem una mica de tot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una idea, una 

pregunta, una cosa 

que no  sabem. 

Un viatge a allò 

desconegut però 

inquietant. 

Una pregunta que 

es respon amb 

cartolines i  ho 

expliques. 

Les matemàtiques: per mesurar l’entrada, per fer el 

planell, la superfície, el volum de terra, el pressupost del 

jardí... 

La llengua: presentant el projecte, fent els cartells, la 

carta a les famílies, preparant el congrés de ciències... 

Medi Natural i social: tipus de plantes i necessitats, efectes de la contaminació a l’ésser humà 

i al món, insectes que atrauen les flors, treball comunitari per crear el jardí, el barri...  

Art plàstic i creatiu: els cartells penjats al barri, el disseny del jardí vertical, croquis i esbossos 

de tot el procés. 

Tema digital i de comunicació: diferents presentacions a l’aula, espais de recerca, power 

conjunt congrés de ciències, seguiment instagram ... 
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2.- Què és un jardí vertical? Pensem que posar-lo a l’escola cuidarem una mica més el 

nostre espai i barri? 

Observem diferents vídeos sobre jardins verticals a la nostra ciutat 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-medi-ambient/el-medi-ambient-

jardins-verticals-una-altra-orientacio-per-al-verd-urba/video/4167170/  i 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46537&p_alg=cobertes%20verdes on 

visualitzem exemples fets a escoles, patis i espais de ciutats de Catalunya i de fora. 

 

3.- Inici de la investigació: preguntes investigables, coneixement científic i eixos de la 

investigació. 

Aprenem que no totes les preguntes es poden investigar, que hi ha variables a tenir en 

compte, que no tot és pot trobar per internet, que per fer recerca ens cal una hipòtesis 

de treball, que aquesta pot ser positiva o negativa... 

La nostra pregunta investigativa és: Si posem un jardí vertical a l’entrada de l’escola 

reduirem la quantitat de diòxid de carboni que hi entra?. 

Dividim la investigació en dues fases: 

Primera fase (sense jardí vertical): agafem mostres per saber la quantitat de partícules 

contaminants que hi entren a l’entrada de l’escola. Guardar-les físicament amb un codi 

i amb fotografies d’on es van enganxar. 

Fase dos (amb el jardí vertical): posem les mostres al mateix espai per comparar-les i 

per poder respondre a la pregunta feta. 

Elaborem un mapa conceptual amb els eixos bàsics de treball i amb tots els elements a 

tenir en compte en la seva elaboració en equips de treball, igual que d’aquesta manera 

també elaborem la planificació dels processos de treball. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-medi-ambient/el-medi-ambient-jardins-verticals-una-altra-orientacio-per-al-verd-urba/video/4167170/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-medi-ambient/el-medi-ambient-jardins-verticals-una-altra-orientacio-per-al-verd-urba/video/4167170/
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46537&p_alg=cobertes%20verdes
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4.- Prenem les mides de l’entrada de l’escola: contant rajoles, a pams, amb una cinta 

mètrica...  

       Les mostres  i les mides. 

 

 

5.- Comencem els dissenys del jardí vertical 

 

6.- Enganxem  i observem les mostres a l’entrada de l’escola 

 

7.- Ens preparem les exposicions orals dels nostres jardins verticals. 

 

 

En aquesta exposició 

ens autoavaluem i ens 

coavaluem. Rescatant 

aquells elements més 

interessants de cada 

jardí per fer un comú 

entre tots i totes. 
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8.- Com a procés comunitari es genera una comissió escola-famílies, treballem de forma 

col·laborativa amb l’espai germanetes, projecte LEMUR i la Fundició. 

 

 

 

 

9.- Reflexionem sobre els nostres jardins i la seva viabilitat: el Pau ens ajuda. 

 

10:- Mesurem la quantitat de diòxid de carboni que hi ha a l’aula i de partícules. 

 

11: Fem els cartells i els pengem pel barri. 

 

Veiem matemàticament la quantitat de diòxid de 

carboni que disminueix quan ens aproximem a les 

plantes que tenim a la terrassa.  

Per tant entenem de forma més clara tot el que 

podrà passar quan posem el jardí a l’entrada de 

l’escola. 

En equips de treball seguint els 

passos i entenent els elements 

bàsics d’un cartell en quan a 

informació, lletres, dibuixos. 

Cada grup decideix els espais del 

barri on han de penjar-los i com 

han de demanar permisos a les 

botigues o espais. 
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12: Un diumenge diferent, fem els testos de forma comunitària. 

 

13: Preparem la presentació elaborant textos col·lectius pel congrés de ciències. 

 


