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Treball per projectes: “aprenentatge autèntic”.

Introducció

Tot el que passa a la vida real, tot el que és autèntic, no està fragmentat, sinó que és únic i

global. Al llarg dels anys, el volum de coneixements ha anat augmentant i aquest fet ha

provocat l’especialització de les disciplines. Aquest procés ha permès que en l’actualitat

puguem saber més coses sobre el món que ens envolta, però ¿cal aplicar als centres

docents aquesta lògica d’especialització científica o disciplinària? Fer-ho implica una

fragmentació del coneixement que no existeix en la vida real i provoca que els centres

docents organitzin i planifiquin els ensenyaments de manera compartimentada i s’avaluïn

separadament, i que els aprenents no sempre tinguin consciència d’aprendre per a la vida

real.

La societat evoluciona i cada vegada més hem de preparar els nostres alumnes per donar

respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Si el nostre objectiu

és afavorir que l’aprenentatge escolar sigui útil per formar ciutadans i ciutadanes crítics,

amb opinió pròpia, autònoms i que siguin capaços de resoldre els nous reptes en

cooperació amb els altres, el model que presenta els aprenentatges de manera

fragmentada per disciplines s’ha de revisar.

En aquest document hi ha algunes idees i propostes que pretenen ajudar els equips de

docents que veuen necessari treballar de manera interdisciplinària i globalitzada per

afavorir l’aprenentatge competencial dels seus alumnes. Es presenta com una eina tant per

als centres que volen iniciar un projecte (sempre des de la pràctica reflexiva), com per als

centres que ja han començat a incorporar-ne elements i volen donar un pas més en la

consolidació d’aquesta manera de treballar.
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1. PRIMER PAS: Reflexionem en equip i compartim significats.

Als centres docents s’utilitzen diferents nomenclatures per referir-se a l’organització dels
continguts de manera globalitzada, és a dir, no fragmentada.

Alguns exemples podrien ser:

● Treball per projectes
● Projectes de treball
● Aprenentatge basat en problemes; problematització de continguts; dilemes o

controvèrsies com a contextos d’aprenentatge
● Aprenentatge basat en projectes
● Aprenentatge basat en productes
● Aprenentatge basat en reptes
● Aprenentatge autèntic
● Aprenentatge a partir de contextos reals
● Treball per tasques
● Treball per reptes
● Projecte/Treball globalitzat
● Continguts integrats o coneixement integrat
● Projecte interdisciplinari
● Treball de síntesi
● Projecte de recerca
● Etc.

N’havíeu sentit a parlar abans? N’afegiríeu alguna més?

Treball per projectes: aprenentatge autèntic
Pàgina 3/22



● Documentem-nos i compartim: què entenem per projecte? Ens podem repartir les
fonts per documentar-nos (o aportar-ne d’altres) i després posar-ho en comú i
consensuar les característiques bàsiques que considerem que ha de tenir un projecte.

● “Fem projectes o entenem la vida de l’escola com un gran projecte?” Resum de
la conferència de Fernando Hernández (UB)

● “Trabajo por proyectos: ¿filosofía o metodología?” Neus Sanmartí. Cuadernos de
Pedagogia

● “Cap a una pràctica de projectes orientada a la modelització” Neus Sanmartí
● Transcripció conferència Jordi Canelles: “El treball per projectes: què i com?
● Conferència Xavier Vilella: “Què entenem per treballar per projectes?”
● 15 avantatges indiscutibles de treballar per projectes. Nati Bergedà

Quina seria la definició compartida de projecte?
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2. SEGON PAS: Identifiquem tasques de treball interdisciplinari, globalitzat o per
projectes que ja fem a l’escola.

Ja fem projectes a l’escola? On? Quan? Com? Amb quin objectiu didàctic? Com els avaluem?

Recull d’experiències de treball interdisciplinari

Nom Curs Durada
Tema

Àrees o matèries
implicades

Docents
implicats

Quina d’aquestes experiències es poden considerar projectes en el sentit que hem
consensuat anteriorment? L’objectiu d’aquest document i d’aquesta reflexió compartida no és
perdre’s en una qüestió de nomenclatura. El nom no fa la cosa. Així doncs, preferim
referir-nos a les característiques bàsiques comunes que considerem que, de forma
general, contenen aquests tipus de pràctiques d’aprenentatge globalitzat.
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● Escolliu-ne una i comproveu quines d’aquestes característiques compleix i quines no,
per mitjà d’aquesta taula d’indicadors per valorar els projectes.

INDICADORS PER VALORAR ELS PROJECTES SÍ NO

1. Els objectius, continguts i competències es relacionen amb el currículum; és a dir,
és possible identificar-hi aprenentatges curriculars (disciplinaris, interdisciplinaris i
transdisciplinaris).

2. Els continguts es presenten integrats, no fragmentats per àrees de coneixement
(aprenentatge autèntic).

3. Es treballa de manera competencial, tot aplicant coneixements, de manera que la
utilitat dels aprenentatges es fa més palesa.

4. Les tasques estan contextualitzades; és a dir, es basen en contextos reals o que
podrien ser-ho.

5. Planteja situacions que sovint no tenen una única solució. Planteja controvèrsies,
dilemes, que fomenten la discussió entre els alumnes.

6. Habitualment requereixen del treball en equip (cooperatiu o no), tot i que sempre
hi ha una part de recerca i reflexió individual.

7. Les activitats contenen molts elements d’Indagació i recerca. Es fan més
preguntes que no pas es donen respostes.

8. Parteix o té en compte els interessos o necessitats dels alumnes al llarg del
procés.

9. Fomenten l’autonomia de l’alumnat i que l’alumne sigui protagonista dels seus
aprenentatges.

10. El mestre acompanya: proposa, regula, pregunta, introdueix continguts quan són
necessaris…

11. Es té en compte el procés, i no només el resultat final.
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12. Existeix un producte final que pot tenir formes diverses: un dossier
d’aprenentatge, un bloc, una presentació audiovisual, un objecte, un servei, etc.

13. S’avaluen. S’utilitza una avaluació formativa (es comparteixen amb els alumnes
els objectius i criteris d'aprenentatge i es fomenta l'autorregulació).

14. Es fomenta la metacognició, l’aprendre a aprendre, l’autorregulació.

15. Promou la participació de tots els alumnes, ja que es contemplen els diferents
ritmes i estils d’aprenentatge per a què puguin donar el màxim dins de les seves
possibilitats.

16. Incorpora diferents mesures i suports d’atenció educativa als alumnes.

17. Es valora amb tots els agents implicats si han funcionat les mesures i els
suports, què cal millorar, etc.

18. Es valora com se sent el grup de professorat, a nivell personal i professional,
mentre es duu a terme el projecte.

19. ...
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http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/inclusio/escola-inclusiva.pdf#page=16


3. TERCER PAS: Planifiquem un nou projecte o millorem un del curs passat.
Organitzem l’equip de treball del projecte (o els equips de treball dels diferents
projectes) i anticipem reptes o dificultats i com les resoldrem.

Podem partir d’algun dels projectes o experiències que ja fem o fer-ne un de nou, tot
connectant o integrant unitats que ja es realitzen en diferents àrees o matèries. També podríem
aprofitar per enriquir i replantejar projectes interdisciplinaris (EP) i treballs de síntesi/projectes
de recerca/servei comunitari (ESO). Algunes preguntes que poden sorgir (recull de preguntes
per reflexionar sobre la implementació del treball per projectes):

Com ens organitzem com a equip de treball? De quina manera tots els membres de l’equip
impulsor (amb l’ajut, si escau, d’altres persones) podem fer aportacions, durant el disseny del
projecte i durant la seva implementació?1

Quins objectius d’aprenentatge es proposen? De quines disciplines i com els connectem
entre sí? Quins temes i quins contextos? Quines evidències d’aprenentatge tindrem per
poder avaluar?

Amb quina organització horària i dels espais comptem? Quins recursos i equipaments són
necessaris?

1 Recordem que el projecte o projectes han de presentar els continguts de manera integrada (i no ser una
suma de continguts disciplinaris) i portats a la pràctica conjuntament pels docents que prenen part de
l’equip impulsor. Malgrat tot, si algun docent no hi pot intervenir directament a l’aula quan posem en
pràctica el projecte, caldria pensar quin tipus de suport farà (suport tècnic, “amic crític”, etc).
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https://docs.google.com/document/d/1qqSDl0dMdBUhB7SA29gB-bsaMpuBvO4rzZ2NnySwC30/edit
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Com fem la programació/planificació? Amb quina flexibilitat?

Previsió dels projectes que es realitzaran al llarg del curs:

Projecte
Grup d’alumnes

on es
desenvoluparà

Tema
Àmbits/
Matèries

implicades

Docents
implicats Temporització
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4. QUART PAS: Implementació del projecte

Un cop hem escollit el projecte o projectes que volem implementar (ja siguin nous o prenent
com a base els que ja fem), caldrà prendre decisions sobre diferents aspectes, que podem
agrupar en:

A. Punt de partida.
B. Definició del repte o producte final.
C. Gestió de l’aula i metodologia.
D. Mirada inclusiva.
E. Implicació de l’alumne.
F. Organització del professorat.
G. Procés d’implementació.
H. Presentació del producte final.
I. Avaluació.
J. Aspectes transversals.
K. Rol de les famílies.
L. Incorporació de la perspectiva integrada de les arts

A continuació exposem algunes de les preguntes que ens poden ajudar a planificar i prendre
decisions a l’equip de mestres responsables de la seva implementació.

A Punt de partida

1
Quines són els objectius d’aprenentatge, els criteris d’avaluació, les competències i els
continguts del projecte?

2
Quin és el leit motiv del projecte (el tema principal, la línia conductora, la
pregunta-guia…)? Fins a quin punt té relació amb el títol del projecte? (titular el projecte
amb una pregunta pot ser una bona idea!)

3
Com passem del plantejament de continguts per al projecte al seu plantejament
problematitzat? Quines són les preguntes (reptes, problemes…) que guien el projecte?
Com les plantegem (motivació)?

4

Fins a quin punt incorporem els interessos dels alumnes? Com ho fem? Quin
protagonisme tenen els alumnes en el plantejament de qüestions? Com fomentem que
es facin “bones preguntes”? Com es gestionen les bones preguntes per formular els
reptes i problemes de partida?

5
Quins contextos reals (dins i fora del centre) o que ho podrien ser escollim? A partir de
quins contextos rellevants plantegem el problema o repte?

6
Com gestionem la sessió inicial: detectar d’idees prèvies, compartir el que farem, el que
aprendrem i el que s’avaluarà?
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7 Quins elements de l’actualitat ens poden ser útils?

● Revisem el punt de partida. És un bon punt de partida per desenvolupar un projecte?
● Com iniciar un  projecte? Fernando Hernández.

B Definició del producte final

1 Quin producte final han de fer els alumnes? Representa un repte per als alumnes?

2 Els reptes són reals? Col·laborarem amb alguna entitat externa?

3 És un únic model de producte? Individual o col·lectiu?

4 Els alumnes poden triar entre diverses possibilitats, segons els seus
interessos/habilitats? Quin format té i com es vehicula? Qui ho decideix?

5 Els productes que fan els alumnes, de manera individual o per grups, són per compartir
amb els altres?

6 Quina és la nostra idea de “producte final”? És quelcom en construcció; és el resultat
final d’un procés de recerca o resolució de problemes; és el rendiment de comptes del
procés o recorregut, és a dir, allò que serveix a l’aprenent a comunicar el que ha après?
Implica alguna acció transformadora en relació amb l’entorn (finalista o no)?

…

C Gestió de l’aula i metodologia

1 Les activitats/tasques són de resolució individual, en parelles, petits grups, grups
cooperatius?

2 S’inclouen activitats multinivell?

3 Es tenen en compte les habilitats de pensament des de les més bàsiques (recordar,
anomenar…) fins a les més complexes (planificar, elaborar, crear).

4 Quin és el rol de l’aprenent? Quin és el grau d’autonomia, implicació i decisió dels
alumnes?

5 Com s’autogestionen els grups: assignació de rols, definició de les tasques i
temporització…? Quin és el grau d’autonomia, implicació i decisió dels alumnes?

6 Quines tasques dissenyem? Amb quina intenció? Com es relacionen entre sí de
manera que tinguin sentit i un fil conductor?
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https://docs.google.com/document/d/1bZB4D2BNSjrYk-RKAXXtFCHSXRrzcDsnpUUKd4-m8bQ/edit?usp=sharing
https://youtu.be/leAD4yJJpXU
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https://doc-0o-44-apps-viewer.googleusercontent.com/viewer/secure/pdf/sgg8ph1s2ddu8n8lbsf28p216grig9oa/p72v31cf4kid81tfpn0jneuckpo4hd51/1573723500000/gmail/00587473347075301322/ACFrOgC-jiQJ4GB0yYVPD0JKHDrW_6E2zfBWRSqZco6kLeHaYcCYHAiVmtpQsSZ9ufcGPZGZ_T8vuJ35PHl_5uAsFCu8FdObqUShpnDfNPa3NpC_hXY-1FQfrDZMOI8=?print=true&nonce=tk1g6prh1agg8&user=00587473347075301322&hash=5fflk6uqp6k0uasac1bqdqc1foecl4gl


7 Com introduïm la recerca? Les activitats seran molt guiades? El projecte pot tenir
derivacions no previstes segons els interessos dels alumnes o les ganes d’anar més
lluny o pel plantejament de noves preguntes?

8 Quins espais crearem per compartir el procés, els dubtes, intercanviar idees i
coneixements entre els grups, fer xarxes de coneixements perquè no es perdin en
l’activitat, revisar els objectius inicials…?

9 Quins espais crearem per fer posades en comú: contrastar idees, resoldre problemes,
reflexionar, prendre decisions per avançar, auto i coavaluar-se...

10 Com fem públic allò que passa a l’aula? Especialment els sabers...

...

● Potenciar la cooperació en l’aprenentatge basat en projectes. David Duran, Marta
Flores, Ester Miquel (UAB)

● Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar: el treball en equips cooperatius com a
recurs i com a contingut. Pere Pujolàs Maset.

● Implementació de l’aprenentatge cooperatiu a l’aula. GRAD - UVIC.
● Potenciar el treball cooperatiu en els projectes. GRAI - UAB.

● Mètodes d'aprenentatge cooperatiu
● Tècniques d'aprenentatge cooperatiu

D Mirada inclusiva

1
Es dona importància a les diferències individuals de tots els alumnes, per fer evident
que la diversitat per ella mateixa és una font d’enriquiment personal i d’aprenentatge.

2
S’incorporen mesures i suports d’atenció educativa a tot l’alumnat que permeten
flexibilitzar el context d’aprenentatge, minimitzar les barreres d’accés a aquest
aprenentatge i a la participació en l’entorn .

3
Es planifiquen les activitats, des d’un inici, vetllant perquè la totalitat dels alumnes hi
puguin participar (Disseny Universal de l’Aprenentatge).

4
S’ajusten els processos d’ensenyament-aprenentatge en relació als diferents ritmes i
estils d’aprenentatge dels alumnes, mitjançant el treball col·laboratiu dels docents.

5
Es tenen en compte tots els recursos del context, des dels del propi centre educatiu
fins els de l’entorn per tal d’implementar el projecte.

6 ...
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E Implicació de l’alumne

1 Es genera un ambient de confiança on es potencia el demanar ajuda i es promou el
poder donar bones idees als altres? Quina classe de vincle s’estableix entre els
alumnes i entre els alumnes i els docents?

2 Les propostes d’aprenentatge que fem als alumnes els permeten donar sentit a la
realitat, entendre-la i actuar en ella?

3 Està l’alumne implicat perquè creu que passarà alguna cosa interessant? Són els
alumnes autors amb capacitat de decidir i prendre decisions, i se’ls proporcionen
espais per dirigir la seva indagació i no són simples executors (Agency)? Pot fer-se
seva l’activitat (Ownership)? Té sentit per a ell (Sense-making)?

4 La cooperació va més enllà de la col·laboració i hi ha valors fonamentals com ara la
solidaritat i el respecte per les diferències?

5 S'han anat creant les condicions per fer que el grup estigui cada vegada més disposat
a treballar per aprendre en equip i ajudar-se a aprendre?

6 Tots l’alumnat té l’oportunitat i l’“obligació” de participar equitativament en l’activitat?
(Participació equitativa)

7 Tots l'alumnat d’un equip cooperatiu té l’oportunitat i l’”obligació” d’expressar el seu
punt de vista, discutir i dialogar amb els altres fins a arribar a un acord? (Interacció
simultània)

8 L’entorn d’aprenentatge promou una xarxa de relacions per aprendre en relació amb
la vida (autèntic), aprendre a partir d’establir relacions o per aprendre com a
investigació? L’aprenent està implicat en allò que aprèn?

9 ...

F Treball en equip dels docents

1 Com ens coordinem per presentar els continguts procedents de diverses
àrees/àmbits/matèries de manera integrada?
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2 Programació: Com identifiquem a l’inici i al llarg de la posada en pràctica del projecte
els objectius d’aprenentatge, les competències i els continguts treballats?

3 Com consensuem el rol del professorat (guia per ajudar als alumnes a fer-se bones
preguntes i superar dificultats)? Com ens enfrontem a la incertesa (com a docents)?

4 Com ens organitzem per anar documentant el projecte? Qui ho fa? Ho podem
compartir amb els alumnes? I amb altres docents? I fer-ne difusió més enllà del centre?
Un bon recurs podria ser a través de blocs.xtec.cat o nodes.

5 Quina valoració fem del projecte, un cop acabat? Què milloraríem?

6 Quins canvis són necessaris en l’organització escolar (temps i espais) per implementar
el projecte?

...

Voleu conèixer exemples de treball per projectes d’altres centres? Aquí en trobareu 1000

G Procés d’implementació

1 Quin procés de recerca personal i col·lectiva hi ha al darrere? Quins recursos? Per a
quines finalitats?

2 Hi haurà una o múltiples solucions possibles a la “pregunta” inicial?

3 Com i a on s’obté la informació? Com es relaciona la nova informació amb els
coneixements previs?

4 Com es relacionen i sistematitzen els resultats que van obtenint els alumnes per crear
coneixement? Com s’autoregulen els alumnes?

5 Com els alumnes transfereixen continguts i competències de diverses àrees o
matèries i competències transversals, i en són conscients?

6 Com documenten els alumnes el propi procés de producció?

7 Quins espais tenen els alumnes per reflexionar i valorar el que fan?

...

H Comunicació del producte final

1 Com es comuniquen els resultats? D’una o diverses maneres?
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2 Com es preparen les presentacions?

3 Com es vincula el resultat final amb els objectius proposats o la pregunta-guia?

4 Les presentacions són públiques? A qui van dirigides: al docent o als companys?

5 Les famílies podran tenir accés als productes finals (exposició de productes, “blog”,
etc)

6 ...

I Avaluació

1 Com avaluem la realització del projecte (procés) i el producte final? Com plantegem
l’avaluació formativa?

2 Com intervenen els alumnes en la seva avaluació i valoració del projecte?

3 Usem la carpeta d’aprenentatge com a recurs d’avaluació?

4 Amb quines evidències avaluem si els aprenentatges són significatius? A través de
quins instruments o dinàmiques es poden tenir evidències dels aprenentatges?

5 Com avaluem el treball en equip? Com obtenim dades individualitzades tot i que els
alumnes treballin en equip?

6 Es plantegen activitats conclusives perquè els aprenents reconstrueixin el seu procés
o recorregut: “on era a l’inici i on sóc ara?”

7 Com emplenem els informes d’avaluació? Com plantegem la qualificació del projecte /
versus qualificació de la matèria/es? Per a què serveix aquesta qualificació? Podem
negociar amb cada alumne el significat de la nota, dins el seu procés personal
d’aprenentatge?

...

J Aspectes transversals

1 Quin ús fem de les tecnologies en tot el procés?

2 Com treballem i avaluem aprenentatges transversals (sobretot de valors i actituds)
com, per exemple, la col·laboració? Com els projectes poden ser útils per avaluar el
procés d’assoliment de les competències de diferents àmbits i de les transversals?

3 Com potenciem i valorem la creativitat, l’autonomia i la iniciativa personal?
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4 Com ajudem a l’autorregulació? Amb quines eines d’avaluació formativa?

5 Com hem anat documentant el procés d’implementació? On el mostrarem? De què
ens servirà en el futur?

6 Com donem a conèixer els resultats dels projectes a l’entorn proper?

7 ...

K Rol de les famílies

1 Com compartim amb les famílies el perquè d’aquesta opció metodològica? Com
entenen els projectes?

2 Com involucrem les famílies en alguna de les fases del projecte? Com els anem
mostrant el procés?

3 Com compartim els resultats dels projectes amb les famílies?

4 Es facilita que les famílies puguin valorar i/o donar un retorn del producte final?

...

L Incorporació de la perspectiva integrada de les arts

1 Quin ús fem de les arts (enteses de forma integrada) durant el projecte? Ajuden a la
diversificació de recursos i llenguatges expressius? Afavoreixen la inclusió?

2 S’inclouen activitats creatives i experimentals, amb resultats oberts, posant èmfasi en
el procés creatiu (potencial performatiu)? S’usa el vessant lúdic i motivador de l’art?

3 L’art serveix de fil conductor de les activitats? Té un caire integrador i transdisciplinari?

4 S’utilitzen activitats artístiques per afavorir la cooperació i la cohesió grupal?

5 S’afavoreix l’acció (individual i col·lectiva) i la reflexió per mitjà de l’art? L’activitat
artística té una dimensió transformadora? Hi ha una intervenció real en l’entorn per
mitjà de l’art?

6 S’inclou algun element artístic/performatiu en l’avaluació del projecte i en la
comunicació del producte?

...
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5. CINQUÈ PAS : Avaluem el projecte (com a equip docent) a partir de la següent proposta de
rúbrica d’autoavaluació.

RÚBRICA DOCENT D’AUTOAVALUACIÓ DEL PROJECTE

Procés del
projecte Nivell 1 (Aprenent) Nivell 2 (Avançat) Nivell 3 (Expert)

Punt de partida
del projecte

Els mestres hem
decidit com
iniciaríem el projecte

Hem tingut en compte
els interessos dels
alumnes o algunes de
les seves propostes en
l’inici del projecte

Hem decidit de manera
conjunta o hem
incorporat els interessos
dels alumnes en el punt
de partida del projecte

Activitat inicial

Una vegada definit el
projecte, l’hem iniciat
directament, sense
proposar una o unes
activitats inicials que
ajudin als alumnes a
formular-se bones
preguntes

Hem proposat una o
diverses activitats
inicials que han
generat preguntes
encaminades a satisfer
curiositats, o que han
donat als alumnes
molta informació sobre
el tema escollit, però
que no poden
transferir-la per
resoldre altres reptes
semblants

Hem preparat una o
diverses activitats que
han facilitat la creació de
bones preguntes, que
han generat
investigacions,
deduir-ne conclusions i
abstreure idees potents
per continuar aprenent o
que es poden utilitzar en
la resolució d’altres
reptes

Objectius
d’aprenentatge i

criteris
d’avaluació

Hem definit uns
objectius
d’aprenentatge i uns
criteris d’avaluació
que no variaran o ho
faran poc al llarg del
projecte

Hem definit uns
objectius
d’aprenentatge inicials
i uns criteris
d’avaluació que
s’aniran modificant i
actualitzant a partir de
les experiències i
interessos de l’alumnat
i el curs de la recerca

Hem compartit amb els
alumnes uns objectius
d’aprenentatge inicials i
uns criteris d’avaluació
que s’aniran modificant i
actualitzant a partir de
les seves experiències i
interessos i del curs de
la recerca
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Definició del
producte final

Hem definit algunes
possibles propostes
de resultats però no

hem concretat el
producte final del

projecte

Hem definit el producte
final del projecte. Hem
reelaborat els objectius
d’aprenentatge en
contrast amb el
producte final.

Hem incorporat una
nova visió del producte
final (o productes), que
s’obtindrà a través de la
investigació,
l’experimentació, la
creació o el servei.

Gestió de l’aula

L’agrupament
habitual de la classe
i la gestió dels grups
no ha canviat
substancialment.
S’ha prioritzat el
treball individual.

El treball individual
s’ha complementat
amb el col·lectiu. Hem
hagut de repensar els
agrupaments i la gestió
dels grups per afavorir
que es generés
aprenentatge

Hem agrupat els
alumnes en equips que
han permès el treball
cooperatiu i
l’aprenentatge
significatiu de cadascun
dels alumnes.

Metodologia

Hem introduït alguns
espais de reflexió,
però la
retroalimentació
entre els alumnes ha
costat. No hem
aconseguit que els
equips treballin
autònomament.

Hem introduït alguns
espais de reflexió que
han ajudat als alumnes
a contrastar les idees
pròpies amb les dels
companys i
companyes i
generar-ne de noves

Hem incorporat noves
metodologies perquè els
alumnes tinguessin un
rol més actiu i autònom
en el seu aprenentatge i
disposéssin d’espais de
reflexió retroalimentada

Gestió de les
converses

Hem proposat
activitats que
generen converses
que fan aflorir i
verbalitzar les idees
prèvies.

Hem proposat
activitats que generen
converses  que fan
aflorir i  verbalitzar les
idees prèvies i a
establir relacions amb
les seves experiències

Hem proposat activitats
que generen converses
que ajuden a contrastar
punts de vista i a arribar
a consensos.

Procés
d’implementació

Les activitats s’han
basat en copiar,
retallar i enganxar
informacions
recollides a partir de
la lectura de llibres o
d’explicacions
d’algun adult

Les activitats han
ajudat a reflexionar
sobre algunes de les
idees prèvies però no
sempre han sacsejat
els coneixements que
ja havien adquirit

Les activitats han estat
útils als alumnes per
reflexionar sobre les
pròpies idees,
revisar-les i
modificar-les, si calia.
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Documentació
de les

pràctiques

No sempre hem
aportat
documentació o bé
no ha estat de prou
qualitat

Hem aportat
documentació, però
faltaven referències
que haguessin ajudat a
conèixer i entendre el
procés a una persona
aliena al projecte

La documentació
aportada permet que
una persona aliena al
projecte es faci una idea
força bona de tot el
procés

Comunicació del
producte final

No hem dedicat una
sessió específica per
a la comunicació del
producte final

Hi ha hagut una sessió
de comunicació del
producte final (dins
cada grup classe
involucrat en el
projecte)

Hem donat importància
a la sessió de
comunicació del
producte final (a nivell
de tota l’escola o del
grup classe, segons
sigui el cas) i n’hem
valorat la creativitat

Avaluació del
projecte

Hem introduït alguns
elements d’avaluació
formativa i, pel que
fa a la sumativa, ens
ha costat avaluar la
tasca de cada
alumne dins l’equip.

Hem avaluat el procés
d’aprenentatge i també
el resultat, usant
instruments
d’avaluació formativa i
sumativa, i procurant
obtenir dades
individuals i d’equip.

A part de l’avaluació de
l’aprenentatge (grupal i
individual), hem avaluat
els resultats i també el
mateix treball en equip
ha estat objecte
d’avaluació.

Valoració de
l’alumnat

No hem dedicat una
sessió específica
perquè l’alumnat
valori el projecte

En la sessió de
valoració del projecte
els alumnes han pogut
donar la seva opinió

Hem donat importància
a la sessió de valoració
del projecte amb
l’alumnat i incorporarem
alguns dels
suggeriments de millora
per a la gestió de nous
projectes.

Evidències de
l’aprenentatge

Les evidències
d’aprenentatge
recollides mostren
alguns dels nous
aprenentatges, però
no del procés de
com els han adquirit.

Les evidències
d’aprenentatge són
variades (un esquema,
un dibuix, un mapa
conceptual, una prova
revisada, un esborrany
i el seu producte final,
un diari, una maqueta,

Les evidències
d’aprenentatge són
variades i van
acompanyades de
reflexions, escrites o
verbals, en què l'alumne
pot justificar què ha
après i com ho ha après.
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un full d'autoavaluació
o de coavaluació, una
base d'orientació, una
rúbrica, un qüestionari
KPSI…) i mostren el
procés de com s’han
adquirit.

Treball en equip
dels docents

Ens hem reunit en la
fase de planificació,
però no de forma
sistemàtica al llarg
del seu
desenvolupament

Ens hem reunit
periòdicament i hem
compartit i dissenyat
les activitats de
manera conjunta.

Ens hem reunit
periòdicament, hem
compartit i dissenyat les
activitats de manera
conjunta i hem cercat
solucions a les dificultats
que han sorgit en el
procés d’implementació.

Grau de
satisfacció

Ens adonem que
tenim un marge gran
de millora i creiem
que necessitaríem
suport per
implementar-lo

Estem satisfets de com
ha anat, tot i que
necessitaríem més
temps de reflexió per
millorar el projecte

Estem satisfets de com
ha anat, i som
conscients dels punts
febles i de les millores
que poden fer-se

...

Per saber-ne més

Documents propis de la Xarxa Cb:

És competencial aquesta unitat o seqüència didàctica?
És competencial aquesta prova?
La carpeta d’aprenentatge: una eina per avaluar per competències.
Compartir objectius
Els fulls d’autoavaluació i coavaluació
Les bases d’orientació
Les rúbriques

Treball per projectes: aprenentatge autèntic
Pàgina 20/22

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/index.html
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0029/f0b48627-bdc5-48e5-9b3c-4bceed129d61/Full-indicadors-unitats-competencials.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0014/4d35cb97-7bb9-43d3-919b-46cb8f271671/Mini_GAPPISA_horitzontal.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0003/0e9f449b-790e-4fd7-a9e9-1cab53252ae3/La-carpeta-daprenentatge.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/compartir-objectius.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/autoavaluacio-coavaluacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/base-orientacio.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/rubrica.pdf


BIBLIOGRAFIA

Los proyectos de trabajo Mapa para navegantes en mares de incertidumbre : Fernando
Hernández

Pasión en el proceso de conocer: el trabajo por proyectos. : Fernando Hernández

Los proyectos: tejidos de relaciones y de saberes: Marisol Anguita, Fernando Hernández y
Montse Ventura

Cap a una pràctica de projectes orientats a la modelització : Neus Garriga, Teresa Pigrau, Neus
Sanmartí

HERNÁNDEZ, Fernando; VENTURA, Montserrat, La organización del currículum por proyectos
de trabajo. Barcelona: Graó, 1992.

Monogràfic d’Aula Infantil (núm. 1): Investigando en la escuela: los proyectos de trabajo.

Monogràfic de Perspectiva Escolar (núm. 383): Més enllà de les matèries

POSTS EN BLOGS

Aprender con proyectos Per Javier Casani

Abc del aprendizaje basado en competencias : Per Jonatan Bautista

Aprendizaje basado en productos : Per Boris Mir

Com ens organitzem: per departaments o per equips docents? Per Helena Ferro

15 avantatges indiscutibles de treballar per projectes : Per Nati Bergadà

Qué NO es el Aprendizaje Basado en Proyectos : Per Juanjo Vergara

Projectes de ciències a primària : Per Neus Garriga

Transcipció de la conferència Jordi Canelles sobre el treball per projectes (febrer de 2009) :
Xtec.Blocs

Treball per projectes: aprenentatge autèntic
Pàgina 21/22

http://didac.unizar.es/jlbernal/enlaces/pdf/04_maresde.pdf
http://didac.unizar.es/jlbernal/enlaces/pdf/04_Proytr.pdf
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/178699/mod_resource/content/0/Art_culos_proyectos/6._Los_proyecto_tejido.pdf
http://ddd.uab.cat/pub/ciencies/ciencies_a2012m3n21/ciencies_a2012m3n21p18.pdf
http://www.grao.com/llibres/la-organizacion-del-curriculum-por-proyectos-de-trabajo
http://www.grao.com/llibres/la-organizacion-del-curriculum-por-proyectos-de-trabajo
http://aulainfantil.grao.com/revistas/aula-infantil/001-investigando-en-la-escuela-los-proyectos-de-trabajo
http://diarieducacio.cat/adeu-a-les-assignatures-el-treball-per-projectes-convenc-cada-cop-mes-escoles/#at_pco=smlrebv-1.0&at_si=5612d947f7365c40&at_ab=per-2&at_pos=0&at_tot=auto
https://aprenderconproyectos.wordpress.com/
http://info.shiftelearning.com/blogshift/el-abc-del-aprendizaje-basado-en-competencias
http://blog.lamiradapedagogica.net/2015/07/aprendizaje-basado-en-productos_16.html
http://quenoensperdinlesformes.blogspot.com/2015/05/com-ens-organitzem-per-departaments-o.html?utm_content=bufferc5aff&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://natibergada.cat/15-avantatges-indiscutibles-de-treballar-per-projectes
http://www.juanjovergara.com/#!Qu%C3%A9-NO-es-el-Aprendizaje-Basado-en-Proyectos/c14gr/556993480cf235f8196581b4
http://blocs.xtec.cat/projectesdeciencies/
http://blocs.xtec.cat/blocdelpec/files/2010/05/conferencia-projectes.pdf


Adéu a les assignatures: el treball per projectes convenç cada cop més escole : El Diari de
l’Educació

Educar per rànquings o aprendre per projectes : El Diari de l’Educació

Innovació educativa en un món canviant : Article El Punt Avui

Ocho claves del aprendizaje por proyectos : Centro Nacional de Desarrollo Curricular en
Sistemas no Propietarios (CeDeC)

Centros educativos PBL: com organitzar-s : Centro Nacional de Desarrollo Curricular en
Sistemas no Propietarios (CeDeC)

15 documentos imprescindibles para alumnos que trabajan por proyectos : Centro Nacional de
Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC)

Aprender haciendo tareas para estilos de comportamiento competente : Ined21

ABP (Aprendo porque quiero) : Ined21

Consideraciones sobre los projectes : Ined21

Evaluación de competencias en procesos de aprendizaje : Ined21

Avaluació dels aprenentatges en els projectes d’aprenentatge servei : APS. Centre Promotor

Aprendizaje basado en retos : Eduteka

Treball per projectes: aprenentatge autèntic
Pàgina 22/22

http://diarieducacio.cat/adeu-a-les-assignatures-el-treball-per-projectes-convenc-cada-cop-mes-escoles/#at_pco=smlrebh-1.0&at_si=556619d9e4e4aa53&at_ab=per-4&at_pos=2&at_tot=auto
http://diarieducacio.cat/el-dilema-davui-educar-per-rankings-o-aprendre-per-projectes/
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/16-educacio/902070-innovacio-educativa-en-un-mon-canviant.html
http://cedec.ite.educacion.es/noticias-de-portada/1559-8-claves-del-aprendizaje-por-proyectos
http://cedec.ite.educacion.es/es/noticias-de-portada/1620-escolatic-centros-educativos-pbl-trabajo-por-proyectos-para-el-siglo-xxi
http://cedec.ite.educacion.es/es/noticias-de-portada/2061-15-documentos-imprescindibles
http://ined21.com/aprender-haciendo-tareas-para-estilos-de-comportamiento-competentes/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
http://ined21.com/aprendo-porque-quiero/
http://ined21.com/consideraciones-sobre-los-proyectos/?utm_source=ReviveOldPost&utm_medium=social&utm_campaign=ReviveOldPost
http://ined21.com/p7115/
http://www.aprenentatgeservei.cat/intra/aps/documents/aps_avaluacio_aprenentatge%20amb%20annex.pdf
http://www.eduteka.org/edutrends-10-2015.php

