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Introducció



0 Què
has
vist?



https://docs.google.com/file/d/1T5U9-prTQ_cfXtgGzgn2YUe8IaO71DMG/preview


0 Què
has
vist?



https://docs.google.com/file/d/1Wm9KxvNVx5mMVC1b_b9BNhXgfdvna6PV/preview


0 “El més important 
per a aprendre és el 
que ja sabem.”

David Ausubel



IE Les Vinyes
4t ESO Curs 2019-2020
Projecte “Exoplanetes”
Visita a Cosmocaixa



IE Les Vinyes
1r ESO Curs 2014-2015
Projecte “Qui som?”



Perspectiva de 
l’aprenent



Criteris de qualitat per a millorar 
els projectes escola/museu



1 La proposta 
significa un 
desafiament i 
assoliment 
intel·lectual per 
als alumnes



IE Les Vinyes
4t ESO Curs 2019-2020
Projecte “Democràcia i participació”



Millora d’espais a través d’un 
procés de planificació i 
execució participatiu, 
inclusiu i democràtic!

IE Les Vinyes
4t ESO Curs 2019-2020
Projecte “Democràcia i participació”



Els alumnes investiguen problemes rellevants, preguntes i 
conflictes durant un període de temps prolongat?

Els alumnes se centren en conceptes, coneixements i competències 
fonamentals per a les àrees temàtiques i disciplines?

Els alumnes viuen un aprenentatge basat en la recerca i reben el 
suport necessari per a l'èxit de l'aprenentatge i del projecte?

Els alumnes es comprometen a completar el projecte seguint els 
més alts estàndards de qualitat?

Bona praxi respecte al desafiament



2 La proposta està 
basada en 
problemes i 
necessitats reals,
és “autèntica”.



Espai Relax

IE Les Vinyes
4t ESO Curs 2019-2020
Projecte “Democràcia i participació”



18

Espai WC

IE Les Vinyes
4t ESO Curs 2019-2020
Projecte “Democràcia i participació”



19

Espai LIN

IE Les Vinyes
4t ESO Curs 2019-2020
Projecte “Democràcia i participació”



IE Les Vinyes @ielesvinyes
3r ESO Curs 2016-2017
Projecte “Donació de sang”

https://twitter.com/ielesvinyes


Els alumnes prenen decisions respecte als temes del projecte, les 
activitats i/o els productes?

Els alumnes participen en un treball que té un impacte o es 
connecta amb el món més enllà de la seva classe?

Els alumnes poden relacionar el projecte amb els seus interessos i 
inquietuds personals?

Els alumnes utilitzen les eines, tècniques i/o tecnologies digitals 
emprades al món professional?

Bona praxi respecte a l’autenticitat



3 La proposta
està basada en 
la col·laboració
i el treball en 
equip



IE Les Vinyes @ielesvinyes
1r ESO Curs 2014-2015
Projecte “Bon profit”

https://twitter.com/ielesvinyes


IE Les Vinyes @ielesvinyes
1r ESO Curs 2014-2015
Projecte “Bon profit”

https://twitter.com/ielesvinyes


Els alumnes treballen en equip per a completar tasques 
complexes?

Els alumnes aprenen a ser membres actius i líders efectius de 
l'equip?

Els alumnes aprenen a treballar amb mentors adults, experts, 
membres de la comunitat, empreses i organitzacions?

Bona praxi respecte a la col·laboració



4 El resultat del 
treball es presenta 
públicament,
es discuteix i 
es critica.



IE Les Vinyes
3r ESO Curs 2019-2020
Menús del projecte “Bon profit!”



Institut Ca n’Oriac @inscanoriac
Hem portat la #cienciaalcarrer! 
Èxit de la fira d'experiments dels 
nostres alumnes a la Plaça 
Espanya: hem explicat els 
aprenentatges sobre l'emergència 
climàtica als nombrosos alumnes 
d'altres escoles i visitants de 
#sabadell que han vingut a la 
#2ajornadacienciaalcarrer.

https://twitter.com/inscanoriac/status/1197536379632312321






Els alumnes exhibeixen el seu treball i descriuen el seu 
aprenentatge als companys i a persones més enllà de l'aula?

Els alumnes reben comentaris i/o dialoguen amb l'audiència a la 
qual presenten el projecte?

Els alumnes comparteixen el seu treball amb els seus companys, 
docents i altres persones per obtenir-ne feedback?

Bona praxi respecte al producte públic



5 La proposta està 
basada en la 
presa de 
decisions dels 
alumnes



IE Les Vinyes
1r ESO, Curs 2019-2020
Projecte Catapulta

IE Les Vinyes
4t ESO Curs 2019-2020
Projecte “Democràcia i participació”



IE Les Vinyes
3r ESO Curs 2018-2019
Projecte Les Vinyes World Race



IE Les Vinyes
3r ESO Curs 2018-2019
Projecte Les Vinyes World Race

https://docs.google.com/file/d/1rcmzpF2NZW1YZlXK0H_7dcDK7YwWT2o7/preview


Els alumnes es gestionen a si mateixos i gestionen els seus equips 
de forma eficient i efectiva en un procés complex emergent?

Els alumnes aprenen a usar eines i estratègies per a la gestió de 
projectes i processos?

Els alumnes utilitzen el pensament analític, creatiu i crític per a 
prendre decisions sobre el projecte?

Bona praxi respecte a l’aprenentatge autodirigit



6 La proposta 
contempla 
reflexió constant 
sobre 
l’aprenentatge



IE Les Vinyes
1r ESO Curs 2019-2020
Projecte “Catapulta”



IE Les Vinyes
1r ESO Curs 2019-2020
Projecte “Catapulta”



IE Les Vinyes
1r ESO Curs 2019-2020
Projecte “Catapulta”



Els alumnes aprenen a avaluar i proposar millores en el seu treball 
i en el dels seus companys?

Els alumnes reflexionen, escriuen i debaten sobre el contingut, els 
conceptes i les competències que estan aprenent?

Els alumnes fan us de la reflexió sobre l’aprenentatge 
(metacognició) per a millorar la seva autonomia personal?

Els alumnes són responsables del seu aprenentatge i tenen 
llibertat i responsabilitat sobre el seu treball?

Bona praxi respecte a la metacognició



Amb què he connectat que ja sabia?

Parlem amb les 
persones del 

nostre costat!



Amb què he connectat que ja sabia?
Què m’emporto de la xerrada?

Parlem amb les 
persones del 

nostre costat!



Amb què he connectat que ja sabia?
Què m’emporto de la xerrada?
Quines preguntes em faig?

Parlem amb les 
persones del 

nostre costat!



Amb què he connectat que ja sabia?
Què m’emporto de la xerrada?
Quines preguntes em faig?

Les vols 
compartir amb 

tothom?
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Moltes 
gràcies!
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