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2. Introducció  

La sostenibilitat, tot i estar present al llarg del currículum, no es tracta de manera profunda, 
atenent a les programacions dels llibres de text i als casos concrets coneguts. De cara a que el 
desenvolupament sostenible esdevingui una realitat social, cal donar al jovent una formació 
integral de manera que l‟equilibri entre els principis ambientals, socials i econòmics, estigui 
present a tota activitat humana. Dins d‟aquesta visió, la proposta d‟aquest Treball Fi de Màster 
és desenvolupar estratègies per al tractament transversal de la sostenibilitat dins de la 
educació. En concret s‟abordarà el curs de 1r de Batxillerat, per la sinèrgia de les matèries de 
Tecnologia Industrial, Ciències per al món contemporani i Ciències de la Terra i el medi 
ambient, i per les perspectives de futur dels alumnes d‟aquesta etapa. L‟aprenentatge basat en 
projectes (ABP) i la interdisciplinarietat seran punts de referència per l‟estudi. 

3. Definició i context del problema 

3.1. La sostenibilitat al currículum  

A continuació es presenta un recull d‟extractes del Decret 142/2008 d‟ordenació del currículum 
de batxillerat. Els fragments seleccionats corresponen a les parts relacionades amb la 
sostenibilitat trobades als currículums de les matèries Tecnologia Industrial I, Ciències per al 
món contemporani i Ciències per la Terra i el medi ambient. 

3.1.a. Tecnologia industrial I 

Competències específiques de la matèria1 

La competència tecnològica analitzar i valorar críticament l'impacte social, ètic, humà, econòmic 
i mediambiental del desenvolupament tecnològic. 

Objectius 

1
2
. Concebre la tecnologia com una interrelació de diferents àmbits de 

coneixements (tècnic, científic, històric, econòmic i social) que tenen com a 
finalitat satisfer determinades necessitats de les persones i contribuir al 
desenvolupament de la societat. 
 
3. Explicar com s'organitzen, es desenvolupen i es comporten alguns 
processos tecnològics concrets, així com identificar i descriure les tècniques 
i els factors econòmics i socials que concorren en cada cas. Valorar la 
importància de la investigació en la creació i el desenvolupament de nous 
productes i sistemes. 
 
6. Reconèixer el paper de l'energia en els processos tecnològics, les seves 
transformacions i aplicacions, i adoptar actituds d'estalvi i de valoració de 
l'eficiència energètica. 
 
9. Valorar críticament les repercussions (socials, econòmiques, ambientals 
entre altres) de l'activitat tecnològica en la vida de les persones, tant 
individualment com col·lectiva. 

Continguts 

Materials 
· Valoració de l'impacte ambiental produït per l'obtenció, la transformació i les 

                                                      
1 Tots els fregaments d’aquest apartat estan extrets literalment del Decret 142/2008 referit a la bibliografia, no es fa 
ús de les cometes, per no sobrecarregar el text. 
2 La numeració dels objectius en aquest apartat correspon a la del Decret 142/2008 
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deixalles de materials. 
 
Sistemes energètics 
Caracterització de l'obtenció, la generació i la transformació de les principals 
fonts d'energia. Enumeració de les centrals productores d'energia. 
Apreciació de l'impacte mediambiental. 
· Valoració crítica del consum d'energia. Descripció de les tècniques i 
mesures d'estalvi i d'eficiència energètica. 
 
Processos de fabricació 
· Valoració de l'impacte ambiental dels procediments de fabricació. 
Determinació dels tractaments dels residus industrials. 

Connexió amb altres matèries 

Ciències de la terra i el medi ambient 
- Problemes i avaluació de l'impacte ambiental. 
 

3.1.b. Ciències per al Món Contemporani 

Objectius 

5. Reconèixer i avaluar la dimensió social de problemes i propostes 
científiques i tecnològiques en relació amb la salut, la biotecnologia, el medi 
ambient, els recursos naturals i les aplicacions de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
 
6. Argumentar i debatre sobre la relació entre el desenvolupament sostenible, 
els patrons de consum i el model energètic, identificant els conflictes 
associats a les diferents percepcions, estratègies i alternatives proposades 
per als problemes socioambientals a diferents escales. 

Continguts 

Desenvolupament humà i desenvolupament sostenible 

Debat sobre la relació entre activitat humana, escalfament global i canvi climàtic. Identificació 
de les causes naturals i antròpiques. Diferenciació entre evidències, teories i possibles 
escenaris. Aplicació de l'anàlisi de dades i representacions gràfiques a l'estudi de l'evolució del 
clima. L'aigua com a recurs limitat i limitant. Avaluació del consum d'aigua en diferents societats 
i activitats. Anàlisi i valoració del tractament de les aigües. 
 
· Anàlisi dels patrons de consum d'energia. Càlcul i comparació del consum d'energia en 
diferents societats. Eficiència en l'ús de combustibles per al transport. El consum i l'estalvi 
d'energia a la llar. Valoració dels beneficis i limitacions de l'ús de les energies renovables. 
 
· Identificació i anàlisi dels impactes de les activitats humanes sobre la biodiversitat. Valoració 
dels efectes de la introducció d'espècies exògenes en els ecosistemes. 
 
· Caracterització de les diferents concepcions del desenvolupament sostenible. Relació entre 
estratègies de desenvolupament i conflictes socials. Anàlisi d'indicadors. Valoració crítica del 
paper dels moviments ambientalistes i de les polítiques mediambientals d'àmbit internacional i 
local. 

Connexió amb altres matèries 

Tecnologia industrial 
- Els materials: classificació, descripció i aplicacions. 
- Fonts d'energia i recursos energètics. 
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- Processos i tècniques industrials: impactes ambientals. 
- Procediments de reciclatge de materials. 

3.1.c. Ciències de la Terra i el Medi Ambient 

Objectius 

3. Analitzar diferents problemes ambientals en les seves causes, processos i conseqüències, 
tant a escala local com global, i debatre les possibles decisions encaminades a promoure 
millores en un marc de cooperació entre comunitats i països. 

10. Avaluar la importància de la gestió ambiental com a resposta de present i futur que ha de 
permetre minimitzar i resoldre determinades situacions i problemàtiques actuals. 

Continguts 

· Definició del concepte d'impacte ambiental. Caracterització d'alguns impactes ambientals a 
diferents escales. 
 
· Caracterització del concepte de gestió ambiental. Valoració de les conseqüències de les 
accions humanes sobre el medi ambient. Identificació de diferents postures ideològiques davant 
els problemes ambientals. Relació entre creixement econòmic i problemes ambientals: 
comparació entre el conservacionisme i el desenvolupament sostenible. 

Connexió amb altres matèries 

Tecnologia industrial 
- Impactes ambientals. 
- Fonts d'energia i recursos energètics. 

Com a conclusió d‟aquesta anàlisi es pot dir, per una banda, que el concepte de sostenibilitat i 
els temes relacionats amb el medi es troben dispersos al llarg del currículum de les matèries 
analitzades. Per altra banda, es troben suficients connexions entre les tres matèries en 
referència a aquests temes com per a considerar factible la proposta de treball interdisciplinar 
desenvolupada en el present treball. 

3.2. La sostenibilitat als llibres de text 

A continuació es fa una anàlisi del continguts dels llibres de text de 1r de Batxillerat que tracten 
temes de sostenibilitat, la seva importància relativa i la seva estructuració. S‟ha escollit McGraw 
Hill i Editex per considerar-les representatives de dues línees editorials ben diferents la primera 
molt estesa a Catalunya i la resta de l‟Estat, i la segona, en castellà, més usada a la resta del 
territori nacional. 

Abans de cada bloc temàtic es recorda quins són els continguts marcats pel currículum en 
matèria de sostenibilitat per aquell bloc per tal de analitzar els materials en base a la normativa. 

3.2.a.     McGraw Hill3 

Bloc temàtic I, Recursos energètics 

Bloc Temàtic Sistemes energètics 
Apreciació de l'impacte mediambiental.

 4
 

 

                                                      
3 Escorihuela 2008 
4 Decret 142/2008 
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Unitat 1, Energia: conceptes fonamentals. Apartat 3.3 Característiques d’una font ideal. 

“Les fonts renovables depenen de la variabilitat climatològica, son difícils d‟emmagatzemar i no 
està garantida la seva disponibilitat, però ajuden a reduir el consum de les no renovables. El 
seu preu és encara molt elevat i fan falta polítiques de suport financer extern. No són 
contaminants, exceptuant la biomassa, i les instal·lacions necessàries per explotar algunes 
d‟aquestes suposen un mínim impacte mediambiental que pot obviar-se” 

En primer lloc caldria dir que realment suposen una alternativa energètica, sempre i quan vagin 
acompanyades d‟un canvi en els hàbits de consum. Tal i com ve expressat al text sembla que 
no es pot pensar en una independència energètica de les fonts no renovables, quan hi ha 
exemples molt reals i experiències que caminen en aquest sentit

5
. En segon lloc, dir que les 

energies renovables no són contaminants és totalment fals, en tot cas són menys 
contaminants. No es pot obviar, com diu el text, l‟impacte associat a la construcció dels molins 
eòlics i la seva ubicació a indrets en plena naturalesa, així mateix, les plaques fotovoltaiques 
estan fabricades amb elements molt escassos al planeta com ara el cadmi, i els processos 
d‟extracció i tractament d‟aquest son altament perjudicials pel medi

6
. 

Unitat 2, Fonts d’energia no renovables. 

Apareix un apartat específic de l‟impacte ambiental per cadascuna de les fonts treballades: 
carbó, petroli, gas natural, urani i plutoni, centrals tèrmiques i centrals nuclears. Es parla de 
contaminants específics i d‟algunes categories d‟impacte ambiental com ara l‟escalfament 
global o la pluja àcida, no obstant això, es deixa de banda altres com a la contaminació 
fotoquímica derivada de l‟ús de combustibles fòssils al transport. Les explicacions sobre els 
impactes ambientals presenten greus mancances per al nivell que parlem: per exemple a 
l‟apartat de l‟impacte ambiental de l‟urani es limita a definir els tipus de radiacions dient que 
“poden ser perjudicials per a l‟ésser humà i els altres éssers vius”, però no parla del càncer 
produït per les mutacions genètiques, i de la perdurabilitat d‟aquestes durant milers de 
generacions. O quan anomena els impactes ambientals associats a les centrals nuclears, no 
parla del risc d‟accident nuclear, sinó que apareix un altre apartat que es diu “elements de 
seguretat” en el que es pot llegir: “El disseny de la central li permet que pugui resistir els 
fenòmens naturals més adversos (terratrèmols, inundacions, temporals, etc.)”. Òbviament el 
llibre es va escriure abans del desastre de Fukushima, però no fa cap menció a Chernòbil, ni a 
l‟armament nuclear. 

Quant al triangle de sostenibilitat es fa referència als criteris econòmics de les fonts d‟energia i 
a l‟impacte ambiental però gairebé no es fa menció a l‟impacte social. 

Unitat 3, Fonts d’energia renovables. 

De forma anàloga apareix un apartat sobre impacte ambiental a cadascuna de les fonts 
d‟energia tractades: hidràulica, solar, eòlica, maremotriu, geotèrmica, marines i biomassa. En 
aquests paràgrafs es parla de les seves avantatges i inconvenients a nivell social, econòmic i 
ambiental, per tant de sostenibilitat. 

Bloc temàtic II, Materials. 

Bloc Temàtic Materials 
Valoració de l'impacte ambiental produït per l'obtenció, la transformació i les 
deixalles de materials.

7
 

 

Unitat 6, Materials metàl·lics 

Apareix un punt sobre seguretat i impacte ambiental associat a la producció, ús i rebuig 
d‟aquests materials, que es redueix a un llistat de recomanacions organitzades segons una 
visió mercantilista de l‟activitat, com si cada actor pogués millorar la seva implicació sense 

                                                      
5 Com per exemple l’illa de Samsø a Dinamarca. http://diarioecologia.com/samso-isla-danesa-autosuficiente/  
6 Al present treball es parla de “medi” referint-se al que de forma comuna se li diu “medi ambient“ per considerar 
aquest terme com una redundància en sí mateix. 
7 Ídem 4 

http://diarioecologia.com/samso-isla-danesa-autosuficiente/
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necessitat dels altres. Quant als impactes ambientals anomenats, és a dir, pluja àcida, efecte 
hivernacle, contaminació d‟aigües, efecte perniciós sobre l‟ecosistema (sic, els altres no ho 
son?) i la contaminació acústica, cal dir que no es fa cap tipus de valoració comparativa d‟uns 
materials i processos respecte dels altres, i a més a més no es fa menció de l‟esgotament de 
recursos abiòtics i el consum energètic que potser, son els impactes més importants d‟aquesta 
activitat. 

Unitat 7, Materials de construcció 

El punt sobre seguretat i impacte ambiental referit als materials de construcció (ceràmics, 
ciments, guix, vidre, fusta i acer per a la construcció) es redueix al següent: 

“Si bé els efectes sobre el medi ambient de les indústries d‟aquest sector són similars als 
exposats al tema anterior, caldria afegir, en el cas de la fusta, la desforestació de grans masses 
boscoses i l‟alt volum de residus de demolició i obres en el sector de la construcció”. 

Aquestes tres línees no cobreixin, en la opinió de l‟autor, el contingut curricular esmentat a dalt. 

Unitat 8, Altres materials d’ús tècnic 

El punt 6 d‟aquest tema fa referència als impactes ambientals de la producció de paper (olors, 
desforestació i eliminació de residus clorats) i la indústria tèxtil i de plàstic (lixiviats i dioxines i 
furans derivats de la incineració). Per cadascuna de les problemàtiques presenta una solució 
com quelcom que es compleix, sense fer cap menció del percentatge d‟aquells productes que 
es fabriquen sota control d‟aquestes problemàtiques, lo qual donaria una visió de conjunt de 
l‟impacte real de la seva utilització (p.ex. quantitat del paper que porta el segell TFC

8
) 

Bloc temàtic II, Procediments de fabricació 

Bloc Temàtic Processos de fabricació 
Valoració de l'impacte ambiental dels procediments de fabricació. Determinació 
dels tractaments dels residus industrials.

9
 

 
No es fa cap referència a les conseqüències ambientals ni socials dels processos de fabricació 
treballats.  

Resum 

Es fa referència a aspectes econòmics, ambientals i socials però no es fa un tractament de la 
sostenibilitat com a tal, posant a la mateixa balança tots tres termes, sinó que es fa una anàlisi 
de la part econòmica de la producció industrial alhora de valorar la seva pertinència i després 
es fa un petit apartat amb temes ambientals i socials relacionats, amb importants mancances. 

En general es parla dels impactes ambientals de forma difusa i desordenada, barrejant termes i 
nivells d‟afectació del medi.  

Podem concloure que el material didàctic analitzat no cobreix els requisits mínims marcats pel 
currículum en matèria de sostenibilitat. A més a més el tractament es de vegades esbiaixat i 
incomplert. 

  

                                                      
8 TFC: En el blanqueo de los papeles denominados "totalmente libre de cloro" (TCF, Totally Chlorine Free) se 
utilizan alternativas como el oxígeno o el ozono, eliminándose por completo el uso del cloro. 
http://graficproduccion.blogspot.com.es/2010/03/papel-ecf-y-tcf.html, 28/05/2012 
9 Ídem 4 

http://graficproduccion.blogspot.com.es/2010/03/papel-ecf-y-tcf.html
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3.2.b. Editex10 

Bloc temàtic 2, Materials 

Bloc Temàtic Materials 
Valoració de l'impacte ambiental produït per l'obtenció, la transformació i les 
deixalles de materials.

11
 

 
Aquesta editorial dedica una unitat sencera i independent als “Efectes mediambientals 
associats a la producció i ús de materials”, passo a descriure els punts més destacats. 

Apartat 1: activitats extractives 

Parla de les explotacions forestals i la mineria. Quant a la primera, té un enfocament bastant 
positivista, és a dir, parla de les explotacions forestals sostenibles únicament però no fa 
referència als problemes derivats de la silvicultura a dia d‟avui, coma mínim, desforestació, 
reducció de la biodiversitat i augment de l‟efecte hivernacle. És important, crec, fer una 
valoració de quina quantitat de productes dels que consumim prové de l‟explotació tradicional 
(és a dir la no sostenible), perquè en cas contrari pot semblar que únicament existeix 
l‟explotació sostenible, res més allunyat de la realitat. Això sense entrar a discutir els impactes 
socials i ambientals de les explotacions suposadament sostenibles. Plantar un arbre o dos 
arbres per cadascú dels que es talen a la selva amazònica, no és, ni de bon tros, una gestió 
sostenible: transportar aquesta fusta fins a Europa genera unes emissions molt importants, per 
posar només un exemple.  

La part que es dedica a la mineria és més imparcial i detalla els riscos i impactes d‟aquesta 
activitat, fins i tot està il·lustrada amb una foto del desastre d‟Aznalcollar, Sevilla (1998). 

Apartat 2: Activitats transformadores 

En aquest apartat s‟expliquen aspectes relacionats amb el consum d‟energia, la generació de 
subproductes, la contaminació per emissions a l‟atmosfera, i la reducció de contaminants 
atmosfèrics. 

La visió que es dona és prou encertada: “la energía posee un coste medioambiental elevado, 
ya sea de origen nuclear o a partir de combustibles fósiles. Por otro lado, la energía hidráulica y 
las renovables constituyen un pequeño porcentaje de la energía total consumida en los 
procesos industriales.” És important donar dades, no obstant, de la importància relativa dels 
mitjans de producció que presenten criteris de sostenibilitat i els que no ho són. En aquest tema 
en concret, donada la situació de canvi actual cap a la reducció de la dependència del petroli, 
és important donar dades sobre el mix energètic i la seva evolució històrica. En qualsevol cas hi 
ha una altre bloc temàtic sobre energies en aquest curs que profunditza més sobre el tema. 

Apartat 3: Reducció de l’impacte ambiental 

La introducció d‟aquest apartat em sembla esbiaixada i fins i tot perillosa, crec important 
recollir-la a continuació: “Parece claro que en la sociedad de bienestar en que nos encontramos 
actualmente, la mayoría de la población no está dispuesta a renunciar a la gran cantidad de 
recursos de que disponemos”. En primer lloc la societat de benestar només arriba a una part 
del planeta, en canvi els efectes perjudicials associats a aquest benestar afecten a tota la 
humanitat. En segon lloc, si el llibre diu que sembla clar que no es vol renunciar, dona a 
entendre que aquest benestar és irrenunciable, per a uns quants és clar, doncs el benestar 
d‟uns es basa en el malestar dels altres. 

La part que parla de la reducció dels residus és també confusa: “La reducción de la producción 
de materiales con un impacto ambiental más elevado, a través de mecanismos como el 
reciclaje o la reutilización por parte de los consumidores intermedios o finales”. No m‟explico 
com el reciclatge per part del consumidor final pot reduir la producció de cap material, més aviat 
al contrari, el reciclatge per part dels consumidor posa a l‟abast de l‟industria matèria primera a 

                                                      
10 (Ledo 2002) 
11 Ídem 4 
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un cost més baix. En tot cas s‟hauria de parlar de la disminució en el consum que pot generar 
la societat en conjunt al deixar de comprar determinats productes degut al seu impacte 
ambiental. Això ha d‟anar acompanyat d‟una informació clara, transparent i científica dels 
efectes ambientals associats als productes, lo qual ens condueix al tema que desenvolupa 
aquest treball, l‟Anàlisi del Cicle de Vida (ACV d‟ara endavant) dels productes. 

Com a punt positiu es dedica, al final d‟aquesta unitat, una activitat d‟ampliació a la realització 
d‟una campanya per a la promoció de l‟ús del paper reciclat. El plantejament d‟aquesta com a 
procés de recerca i posterior proposta de mesures d‟ambientalització del centre és molt 
encertat i està en consonància amb el que es vol fomentar amb aquest treball. 

Bloc temàtic 4 Procediments de fabricació 

Bloc Temàtic Processos de fabricació 
Valoració de l'impacte ambiental dels procediments de fabricació. Determinació 
dels tractaments dels residus industrials.

12
 

Unitat 15 Procediments de fabricació per conformació 

Hi ha un apartat al final de l‟unitat dedicat als impactes ambientals dels processos de moldeo, 
parla dels residus associats a la producció i dels impactes de la extracció de les matèries 
necessàries per la producció com ara la sorra i el mercuri. Finalment parla de les emissions 
derivades del consum energètic als forns de fusió, que és, probablement la part més important. 

Unitat 16 Procediments de fabricació per deformació plàstica 

En aquest cas l‟apartat es més minso i fa referència als impactes ambientals més coneguts i 
importants, està bastant bé, a pesar de lo resumit, perquè fa menció del destí real dels residus i 
el seu tractament a la indústria, per exemple “el agua, una vez empleada, no se puede 
reutilizar, por estar mezclada con los aceite de lubricación, siendo necesario su deshecho, el 
cual se realiza en los márgenes de río y estuarios.” 

Unitat 17 Procediments de fabricació per arrencada de material 

Aquest tema també té un apartat específic per l‟impacte ambiental. Es tracta de forma resumida 
però bastant complerta complint els criteris marcats al currículum. 

Unitat 18 Procediments de fabricació per unió de peces 

De la mateixa manera aquest tema té un apartat específic per l‟impacte ambiental. Es tracta de 
forma resumida però bastant complerta complint els criteris marcats al currículum. 

Bloc temàtic 5 Recursos energètics 

Bloc Temàtic Sistemes energètics 
Apreciació de l'impacte mediambiental.

 13
 

 

Unitat 19 L’energia. 

Apareixen dos apartats específics parlant de l‟impacte ambiental: apartat 6 Impacto de las 
actuales fuentes de energía y apartat 7 Cambio climático y energía. Cal dir que es dediquen 
quatre pàgines senceres a aquests apartats, on es troba informació rellevant i amplia. Vull 
destacar els següents paràgrafs com a tall d‟exemple: 

“Tres son los problemas a los que nos ha abocado el consumo desmedido de energía: un 
deterioro del entorno, un paulatino agotamiento de los recursos naturales y un desequilibrio 
irracional en el reparto del consumo y uso de la energía.” Aquestes paraules crec que recullen 

bé el que seria una anàlisi de sostenibilitat general del consum energètic.  

                                                      
12 Ídem 4 
13 Decret 142/2008 



Màster en Formació del Professorat d‟Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d‟Idiomes 

Miguel Pérez Manso 
Institut de Ciències de l‟Educació 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 

La sostenibilitat com a eix transversal de la educació. 
Propostes d’aplicació per 1r de Batxillerat des de la matèria de Tecnologia Industrial. 

12 

Després fa un llistat d‟accions per tal limitar l‟impacte ambiental de la producció energètica tant 
des del punt de vista industrial com particular i de l‟administració.  

A l‟apartat de canvi climàtic fa una explicació bastant coherent i alhora fàcil d‟entendre de 
l‟efecte hivernacle, les seves conseqüències i maneres per reduir-lo. Malgrat això, el fet de 
fixar-se només en l‟escalfament global produeix una manca de perspectiva de cara a l‟alumnat. 
Els últims anys aquest escalfament global s‟ha posat de moda, és a dir, està molt present als 
mitjans i a la consciència social, encara que alguns autors apunten que no és, ni molt menys, el 
problema ambiental més greu davant el qual ens trobem (Goleman 2009, cap. 5). En qualsevol 
cas, per valorar l‟impacte ambiental de la producció energètica, s‟hauria de parlar com a mínim 
d‟esgotament de recursos, de pluja àcida i destrucció de la capa d‟ozó. 

Unitat 20. Fonts d’energia no renovables 

Es dedica un sub-apartat a parlar de l‟impacte ambiental de cadascuna de les fonts d‟energia: 
carbó, petroli, gas natural i nuclear. Les explicacions són prou detallades i parlen dels efectes 
més importants derivats de l‟ús d‟aquestes fonts. 

Unitat 21. Fonts d’energia renovables 

Anàlogament a l‟anterior unitat es dedica un sub-apartat a l‟impacte ambiental de les fonts 
d‟energia renovables: energia solar, eòlica, hidràulica, biomassa i del mar. Sorprenentment fa 
un recull no només d‟aspectes positius sinó també de tots els problemes associats a l‟ús 
d‟aquestes fonts, fent veure a l‟alumne que la seva bondat té uns límits, i que realment afecten 
als ecosistemes, encara que de manera menys greu que les no renovables.  

Unitat 23 Consum i estalvi energètic 

Aquesta Editorial, a diferència de l‟altra analitzada (així com d‟altres examinades encara que no 
incloses en el present treball), dedica tota una unitat a parlar del consum d‟energia; com el 
model de societat de consum actual ens ha portat a un esgotament dels recursos energètics i a 
plantejar mesures d‟estalvi. En concret parla de mesures d‟estalvi a nivell domèstic, industrial i 
al transport. És molt interessant aquesta proposta d‟una editorial de fa deu anys, i sorprèn com 
d‟altres encara no s‟han sumat al canvi de mentalitat exigit per fer front a la crisis energètica i 
ambiental actual. 

Resum 

En comparació amb el llibre de McGraw Hill, aquest tracta de manera molt més àmplia i 
imparcial tot els temes relacionats amb la sostenibilitat. És destacable l‟aportació d‟apartats 
diferenciats per parlar dels problemes ambientals derivats dels processos de fabricació així com 
de les fonts d‟energia, i a més dels capítols i unitats dedicades exclusivament a analitzar 
aquests aspectes. Com a nota negativa es podria dir que encara hi ha una barreja de termes 
relacionats amb els impactes ambientals, no hi ha una base científica clara al respecte i que 
normalment es fan referència a mesures de final de tub

14
.   

  

                                                      
14 Es refereix a les mesures per millorar l’ecosistema que es centren en la part final del cicle de vida dels productes, 
és a dir, en la seva disposició final, ja sigui a abocadors, plantes de reciclatge, incineradores, etc. Des d’un punt de 
vista ambiental, aquestes mesures deixen de banda tota la resta del cicle de vida dels productes, obviant, potser els 
focus més importants de contaminació. 
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4. Descripció de la solució proposada  

4.1. Marc teòric 

4.1.a.    Coordinació docent, interdisciplinarietat i ABP 

Des del principi del plantejament d‟aquest treball he volgut posar en acció algunes de les 
variables que més m‟han cridat l‟atenció entre les que hem vistes a les assignatures del Màster, 
i també aquelles amb les que em sento més identificat i que m‟agradaria dur a terme durant la 
meva carrera com a docent.  

Un d‟aquest aspectes és la coordinació docent a nivell horitzontal. Hi ha una coordinació 
docent de caràcter vertical, que es dona entre els docents d‟un mateix àrea o matèria però de 
cursos diferents, i un dels seus objectius és que el currículum, des del punt de vista de les 
competències, continguts i objectius, sigui coherent al llarg de tota l‟etapa educativa, procurant 
no deixar forats ni repetir excessivament continguts. Però en aquest treball el que es presenta 
és un exemple de coordinació docent horitzontal, que seria aquella organització de l‟activitat 
educativa en la que interactuen els professors i professores de diferents matèries d‟un mateix 
grup-classe. Aquest tipus d‟organització és, potser, la que presenta més mancances a 
l‟educació pública, encara que la tendència s‟està invertint. L‟estructuració heretada del sistema 
anterior a la LOGSE, amb uns departaments molt verticalitzats i estancs, encara no s‟ha pogut 
contrarestar amb els organismes de coordinació horitzontal, com ara les coordinacions de curs i 
les tutories. En qualsevol cas, aquesta estratègia de organització entre els docents té un ventall 
molt ampli de possibilitats per treballar amb l‟alumnat d‟una manera més coherent, i donar-los-
hi un ensenyament més proper a la seva realitat i una visió del món molt més interconnectada i 
holística. Autors com Miguel Soler (2005) veuen en la coordinació horitzontal la clau de l‟èxit 
dels programes d‟atenció a la diversitat, altres com Josefina Pérez (2005) subratllen: “estamos 
convencidos de que la coordinación del profesorado es clave para conseguir que el alumnado  
adquiera las herramientas de estudio y comprensión básicas que necesita.” 

La realitat que ens envolta no està compartimentada sinó que és continua. No es pot aprofundir 
en la química sense coneixements de física, i al revés. Com tampoc es pot separar els efectes 
ambientals, dels socials o econòmics, alhora d‟avaluar la idoneïtat d‟un producte o altre. Els 
límits, les etiquetes o les fronteres són invencions humanes per facilitar l‟estudi i comprensió del 
que l‟envolta. Aquesta realitat es torna, a mercè dels avanços científics i tècnics, cada cop més 
complexa, i per tant s‟ha fet necessària l‟especialització en els coneixements. No obstant això, 
aquesta especialització s‟està convertint en una llast de la nostra societat: trobem individus 
experts en qualsevol detall del coneixement però incapaços de portar una vida sana i 
independent, incapaços de satisfer les seves necessitats més bàsiques com ara l‟alimentació, 
l‟escalfor o l‟afecte, veient-se obligats a pagar per aquests serveis. L‟objectiu d‟aquesta 
proposta és precisament el contrari: donar una visió plural i continua de la realitat que ens 
envolta, saltant-nos les barreres construïdes per la compartimentació de les matèries i els 
departaments didàctics als instituts. Recalcant les connexions existents entre la societat, 
l‟individu i el medi, i treballant de manera interdisciplinar la biologia, química, física, tecnologia 

o geologia. 

Per altre costat una de les estratègies per aconseguir que l‟aprenentatge significatiu sigui una 
realitat és treballar per projectes, és a dir, desenvolupar una metodologia docent basada en la 
consecució d‟un projecte (ja sigui de recerca pura o de recerca aplicada) ampli a través del qual 
es vagin implementant els continguts, actituds i procediments necessaris per assolir les 
competències. Aquesta metodologia es diu Aprenentatge Basat en Projectes (ABP d‟ara 
endavant) i encara que s‟aplica més a l‟àmbit tècnic, també té molt d‟èxit als projectes 
interdiciplinars. Experiències com la del centre públic San Telmo, de Jerez de la Frontera 
(Fernández 2002), en la que desenvolupen un treball de recerca sobre el propi centre, amb 
xerrades, role-playing, construcció d‟una maqueta i posterior exposició, etc. a nivell d‟ESO, com 
a resposta a un problema de disciplina i motivació, són un bon exemple. O d‟altres com a l‟IES 
Las Aguas de Sevilla, on el tema de l‟aigua és tan fonamental que s‟ha convertit en l‟eix 
vertebrador d‟un projecte interdisciplinar compartit entre totes les matèries (García 2008), que 
donen peu a pensar en les nombroses avantatges d‟aquesta metodologia. En aquest treball he 
apostat per l‟ABP, tractant una temàtica propera a els i les alumnes i amb una possibilitat de 
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incisió o canvi a la seva vida real, que seria la reducció de l‟impacte ambiental de un dels seus 
hàbits de consum, com és l‟esmorzar del pati. 

4.1.b. Sostenibilitat, intel·ligència ecològica i Anàlisi del Cicle de Vida 

Últimament se sent molt parlar de sostenibilitat, però potser no hi ha una idea clara del que vol 
dir exactament la sostenibilitat. Una de les definicions que es manegen als estudis universitaris 
ambientals, és la presentada per l‟Informe Brundtland (ONU 1987): “Satisfer les necessitats de 
les generacions presents sense comprometre les possibilitats de les del futur per atendre les 
seves pròpies necessitats.” Hi han d‟altres definicions, però el que venen a dir pot quedar 

resumit a l‟Esquema 1, com a la interferència entre l‟àmbit social, econòmic i ambiental. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja ha quedat patent a l‟Apartat 3.1 el tractament que es dona a la sostenibilitat al currículum, i 
que és, de fet, un concepte que es va repetint al llarg de les competències i continguts de 
moltes matèries. Malgrat això, encara no se li dona un tractament realment transversal com a 
eix vertebrador de l‟educació. Aquesta és una de les raons perquè es llenca aquesta proposta 
de treball, amb la intenció de que serveixi com a petita empenta de cara a que el sistema 
educatiu doni la importància que es mereix a la sostenibilitat, doncs el disseny i consecució 
d‟un futur sostenible, passa, sense dubte, per una educació integral en aquesta matèria. 

En aquest sentit Daniel Goleman (2008) parla d‟un nou concepte que ha d‟estar molt present a 
l‟educació, la intel·ligència ecològica. 

“La expresión “inteligencia ecológica” ilustra la perfección la capacidad de aplicar nuestro 
conocimiento de los efectos de la actividad humana para hacer el menor daño posible a los 
ecosistemas y vivir de un modo sostenible en nuestro nicho, que, en el momento actual, abarca la 
totalidad del planeta.” 

Tal i com va fer Gadner (1983) al seu moment, indicant que a la mateixa persona conviuen una 
multitud de formes de intel·ligència, i que cadascuna fa referència a formes diferents d‟entendre 
i relacionar-nos amb la realitat que ens envolta, ara Goleman (2008), fa una crida al món 
educatiu per a que s‟inclogui aquesta nova forma d‟intel·ligència a la pedagogia. 

“En mi opinión, los ecólogos industriales –junto a quienes se ocupan de disciplinas tan 
vanguardistas como la salud medioambiental- representan la avanzadilla de un despertar de 
nuestra conciencia colectiva que bien podría constituir la pieza que nos falta para proteger 
adecuadamente al planeta y a todos sus moradores. Imaginen lo que ocurriría si el conocimiento 

 

Esquema 1 Marc conceptual del desenvolupament sostenible 
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del que hoy sólo disponen especialistas como los ecólogos industriales se enseñase a los niños en 
las escuelas y todo el mundo pudiese acceder, en la red y en el punto de venta, a las evaluaciones 
de las cosas que solemos fabricar y consumir” 

La base d‟aquest coneixement que subratlla l‟autor que ara per ara pertany al mon de l‟ecologia 
industrial i la salut ambiental, es troba a l‟estudi detallat, amb base científica, dels impactes, tant 
ambientals com socials, dels productes i serveis que consumim al llarg de tot el seu cicle de 
vida. La metodologia acceptada a nivell internacional per fer aquests estudis és l‟Anàlisi del 
Cicle de Vida, ACV (que es desenvolupa a l‟apartat següent). L‟Esquema 2 és un cicle de vida 
tipus d‟un producte industrial, on es poden observar les entrades i sortides associades a les 
diferents etapes de la vida del producte. És una errada comuna el fixar-se només en els 
aspectes finals de la vida d‟un producte, és a dir, en l‟etapa de fi de vida. Els residus generats 
per un cicle productiu són només una part dels impactes ambientals que genera, p.ex. el dany 
mediambiental d‟una rentadora que es llençada a un abocador incontrolat, és menyspreable 
respecte de l‟impacte produït per aquest electrodomèstic durant el seu ús, en termes d‟energia i 
aigua consumida, sobre tot. Lo qual no vol dir que es puguin llençar les rentadores en mig del 
bosc sense preocupar-se, sinó que, si realment es vol produir un canvi quantitatiu alhora de 
adquirir una rentadora, és molt més eficient fixar-se en el rendiment energètic de la màquina 
que no pas en si els materials de que està feta són reciclables o no. Aquesta ha sigut i segueix 
sent una errada, lamentablement mol estesa, que se li sol anomenar visió de final de tub. 
Centrar el nostre interès sobre la part final de la vida dels productes ens impedeix veure el 
sistema en el seu conjunt, i potser passem per alt els punts on realment es concentren els 
contaminants o els efectes perjudicials per al medi. 

 

Esquema 2 Etapes del cicle de vida d’un producte 
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Moltes iniciatives a nivell educatiu, com he pogut constatar a través de les propostes 
d‟innovació fetes per companys del Màster, es centren molt sobre aspectes relacionats amb el 
reciclatge o la separació de residus. Aquesta focalització sobre el reciclatge té els seus efectes 
positius sobre l‟alumnat que pot contagiar a les seves famílies de la necessitat de separar els 
residus correctament. No obstant, és una arma de doble fil, ja que el fet de realitzar campanyes 
de conscienciació ecològica des dels centres educatius basades en el reciclatge, pot produir 
que el jovent es quedi conforme perquè està “reciclant” i no posi en qüestionament altres 
comportaments potencialment nocius pel medi com ara la manera de desplaçar-se fins al 
centre o l‟entrepà que porten pel pati. En aquesta línia, de nou Goleman (2008) diu el següent: 

 
“Reciclar, en este sentido, puede generar la mentira vital de que ya estamos haciendo todo lo 
necesario cuando, de hecho, nuestros intentos al respecto apenas si hacen mella en la gigantesca 
ola de daños colaterales a las personas y al planeta provocados por las cosas que compramos y 
utilizamos. Desde esta perspectiva, el efecto de las etiquetas “verdes” y de los programas de 
reciclaje puede ser más negativo que positivo, pues nos adormecen en la ilusión de que ya 
estamos haciendo lo que debemos y nos permiten así ignorar los impactos negativos y duraderos 
de nuestras compras y nuestras acciones.” 

 

En conclusió, es primordial provocar a les persones, ja des de petits, la reflexió sobre els 
impactes associats als seus comportaments, amb una visió de cicle de vida, de cara a generar 
canvis significatius que produeixin, a escala global, millores qualitatives de l‟entorn. O dit d‟una 
altra manera, cal fomentar la intel·ligència ecològica, començant a l‟escola. Fruit d‟aquestes 
conclusions es presenta més a baix una proposta per tractar la sostenibilitat de forma 
interdisciplinar a 1r de batxillerat amb un projecte d‟ACV, destinat a comparar l‟impacte 
ambiental de les formes de embolicar l‟entrepà que molts adolescents porten al Institut cada 
matí. 

Anàlisi del Cicle de Vida (ACV)  

L‟ACV és una eina metodològica que permet estimar els impactes ambientals produïts al llarg 
de totes les etapes del cicle de vida d'un producte o servei. L‟ACV ofereix una visió general de 
l'impacte ambiental del producte, ja que inclou totes les etapes des de l'extracció de les 
matèries primeres, fins a la destinació final de reciclatge, valorització o disposició en abocador.  

Les normatives internacionals ISO 14040 i ISO 14044, fixen les pautes per aplicar aquesta 
metodologia de forma científica. És imprescindible que l'estudi es pugui reproduir, és a dir, 
arribar a idèntics resultats partint de les mateixes dades. Per a això és fonamental altra de les 
característiques de l‟ACV: la transparència, totes les hipòtesis plantejades, fonts d'informació, 
etc. són indicades en l'estudi de forma clara. A més, està previst un procés de revisió crítica 

per donar major credibilitat a tots els estudis. 



Màster en Formació del Professorat d‟Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d‟Idiomes 

Miguel Pérez Manso 
Institut de Ciències de l‟Educació 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 

La sostenibilitat com a eix transversal de la educació. 
Propostes d’aplicació per 1r de Batxillerat des de la matèria de Tecnologia Industrial. 

17 

 
La metodologia es divideix en 
quatre fases reiteratives: 

 
1. Definició d'objectius i 
abast: s'expliquen les 
motivacions i objectius de 
l'estudi, i també es defineixen 
entre altres aspectes el nivell 
de profunditat, la unitat 
funcional, o les hipòtesis 
plantejades. 

 
2. Anàlisi d'inventari: es 
computen totes les entrades i 
sortides del sistema, tant 
energètiques com a materials, 
emissions, residus, etc. 

 
3. Avaluació de l'impacte: 
els resultats de l'inventari es 
tradueixen en efectes 
potencials sobre les diferents 
categories d'impacte 
escollides (escalfament 
global, acidificació...) 

 
4. Interpretació dels 
resultats: s'analitzen totes 
les dades obtingudes, 
s'identifiquen els punts 
susceptibles d'acció i s'emeten recomanacions de cara a la presa de decisions. 

. 

 

  

 

Esquema 3 Metodologia de l’ACV 
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4.2. Projecte interdisciplinar d’Anàlisi de Cicle de Vida 

4.2.a. Introducció 

D‟aquí endavant es defineix i planifica un projecte d‟Anàlisis de Cicle de Vida destinat a 
alumnes de primer de batxillerat.  

Es planteja un projecte d‟ACV simplificat i comparatiu de tres mitjans de portar l‟esmorzar al 
institut: embolicat amb paper d‟alumini, embolicat amb una tela plastificada reutilitzable, o amb 
un porta-entrepans de plàstic reutilitzable. 

   

Imatge 1 Embolcall de paper d’alumini Imatge 2 Embolcall de tela Imatge 3 Embolcall de plàstic 

 

S‟ha escollit aquesta temàtica per dues raons. Una, per la simplicitat relativa dels embolcalls 
formats per un nombre petits de materials diferents i amb uns processos de fabricació bastant 
documentats; i dos, per la connexió directa existent entre els resultats de l‟estudi d‟aquests 
productes i la vida quotidiana dels i les alumnes. 

Es planteja el projecte amb una metodologia de treball cooperatiu, d‟una altra manera el volum 
de feina seria difícilment abordable per una sola persona d‟aquesta edat. Més endavant 
s‟explica amb detall els punts corresponents a aquesta forma de treballar en equip. 

Curs i blocs temàtics 

El projecte d‟ACV està adreçat a alumnes de primer de batxillerat, que han escollit Tecnologia 
Industrial I com a matèria de modalitat del batxillerat de ciències i tecnologia. Els i les alumnes 
d‟aquesta matèria tindran normalment entre 16 i 18 anys, i han escollit cursar el batxillerat, en la 
majoria de casos amb vistes a uns estudis superiors

15
. També han escollit aquesta matèria de 

modalitat en funció dels seus interessos. Per tot això podem esperar trobar-nos amb un 
alumnat predisposat i amb un cert grau de motivació, el que permet programar l‟activitat amb un 
bon nivell d‟exigència. 

Les unitats didàctiques que es treballaran amb aquest projecte queden recollides a la 

Matèria Unitats didàctiques 

Tecnologia industrial I Materials 
Sistemes energètics 
Processos de fabricació 

Ciències per al Món Contemporani Desenvolupament humà i desenvolupament 
sostenible 
Materials, objectes i tecnologies 

Ciències de la Terra i el Medi 
Ambient 

El sistema Terra i el medi ambient 

Taula 1 Bloc temàtics treballats amb el projecte 

                                                      
15 Actualment, degut al context econòmic, hi han més alumnes que segueixen el batxillerat per la impossibilitat 
d’incorporar-se al món laboral, tot i així la majoria acaba fent estudis superiors universitaris o mòduls de grau mitjà i 
superior. 
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Context del centre 

El present projecte d‟ACV busca treballar la interdisciplinarietat plantejant el projecte en 
connexió amb les matèries de Ciències per al Món Contemporani i Ciències de la Terra i el 
Medi Ambient.  

Els coneixements previs necessaris per la realització d‟aquest projecte són pocs, ja que la 
majoria de conceptes i continguts seran nous pels i les alumnes. Tot i així, son necessàries 
unes bases de matemàtiques mínimes per realitzar càlculs de percentatges i, a nivell de 
tecnologia, és interessant que maneguin bé els canvis d‟unitats i les operacions amb unitats 
d‟energia i potència. 

Recursos necessaris: 

 Laboratori: bàscules de precisió 

 Informàtica: ordinadors i software GaBi (llicencia gratuïta per educació) 

4.2.b. Objectius, competències, continguts i criteris d’avaluació 

El Decret 142/2008 de 15 de juliol, pel qual s‟estableix l‟ordenació dels ensenyaments del 
batxillerat, estableix una sèrie d‟objectius que han d‟assolir els i les alumnes en acabar el 
batxillerat. A la Taula 2 es recullen aquells objectius que es pretenen contribuir a assolir amb 
aquest projecte. 

OBJECTIUS GENERALS DEL BATXILLERAT 

OcG1 a) Exercir la ciutadania democràtica, des d‟una perspectiva global, i adquirir una 
consciència cívica responsable, inspirada en els valors de la Constitució espanyola, 
de l‟Estatut d‟autonomia de Catalunya i en la Declaració Universal dels Drets 
Humans, que fomenti la corresponsabilitat en la construcció d‟una societat justa i 
equitativa i afavoreixi la sostenibilitat. 

OcG2 h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus 
antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. Participar de manera 
solidària en el desenvolupament i la millora del seu entorn social. 

OcG3 j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels 
mètodes científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la ciència i 
la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com refermar la sensibilitat 
i el respecte vers el medi ambient. 

Taula 2 Objectius generals del batxillerat relacionats amb el projecte 

Així mateix cadascuna de les matèries que entren en joc en aquest projecte tenen definits tot 
un seguit d‟objectius particulars. A la Taula 3 queden recollits els objectius de cada matèria que 
es treballaran de forma general amb la present proposta de projecte. 

OBJECTIUS PER MATÈRIES 

OcTI_1 Concebre la tecnologia com una interrelació de diferents àmbits de coneixements 
(tècnic, científic, històric, econòmic i social) que tenen com a finalitat satisfer 
determinades necessitats de les persones i contribuir al desenvolupament de la 
societat. 

OcTI_2 Reconèixer el paper de l'energia en els processos tecnològics, les seves 
transformacions i aplicacions, i adoptar actituds d'estalvi i de valoració de 
l'eficiència energètica. 

OcTI_3 Valorar críticament les repercussions (socials, econòmiques, ambientals entre 
altres) de l'activitat tecnològica en la vida de les persones, tant individualment com 
col·lectiva. 

OcCM_1 Reconèixer i avaluar la dimensió social de problemes i propostes científiques i 
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tecnològiques en relació amb la salut, la biotecnologia, el medi ambient, els 
recursos naturals i les aplicacions de les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

OcCM_2 Argumentar i debatre sobre la relació entre el desenvolupament sostenible, els 
patrons de consum i el model energètic, identificant els conflictes associats a les 
diferents percepcions, estratègies i alternatives proposades per als problemes 
socioambientals a diferents escales. 

OcCT_1 Cercar informació a través de fonts i suports diferents sobre problemes ambientals 
d'origen antropogènic i/o relacionats amb fenòmens naturals i valorar la resposta 
dels éssers humans. 

OcCT_2 Analitzar diferents problemes ambientals en les seves causes, processos i 
conseqüències, tant a escala local com global, i debatre les possibles decisions 
encaminades a promoure millores en un marc de cooperació entre comunitats i 
països. 

OcCT_3 Identificar, analitzar i debatre situacions relacionades amb les intervencions dels 
éssers humans en el medi natural i sobre el medi natural i els impactes ambientals 
derivats de l'explotació i ús dels recursos naturals, valorant els impactes que 
produeixen en els subsistemes  terrestres. 

OcCT_4 Avaluar la importància de la gestió ambiental com a resposta de present i futur que 
ha de permetre minimitzar i resoldre determinades situacions i problemàtiques 
actuals. 

Taula 3 Objectius de les matèries involucrades que tenen relació amb el projecte 

El Decret 142/2008 abans citat exposa clarament quines són les competències generals del 
batxillerat, com a continuació de la formació integral de l‟alumnat que es comença a l‟ESO amb 
un treball basat també en competències, anomenades en aquest cas competències bàsiques. 
Per tant, les competències generals del batxillerat son quelcom ha d‟adquirir una persona a la 
seva educació per tal d‟enfrontar-se a la vida adulta, entenen com a tal les habilitats o 
destreses per aplicar els coneixements a la resolució de problemes de tot tipus.  

El projecte d‟ACV aquí plantejat aporta el seu granet de sorra treballant totes aquestes 
competències, si bé no d‟una forma centrada i prolongada, si que suposa un repte per l‟alumnat 
on han de posar en marxa, en major o menor mesura, totes aquestes competències. A la Taula 
4 es detallen les accions que s‟emmarquen a cadascuna de les competències generals. S‟ha 
sintetitzat en forma d‟accions seguint la línea marcada pel Decret 142/2008: “La competència 
és, fonamentalment, acció, i només s‟arriba a ser competent posant en pràctica els propis 
recursos.” 

COMPETÈNCIES GENERALS DEL 
BATXILLERAT 

ACCIONS DEL PROJECTE 

CGc1 Competència comunicativa Presentació oral del projecte, redacció 
i cerca en Internet en llengua 
estrangera. 

CGc2 Competència en gestió i tractament de 
la informació 

Recerca d‟informació sobre processos 
de fabricació, impactes ambientals 
associats, materials, etc. 
Avaluació de l‟impacte ambiental i 
extracció de conclusions. 

CGc3 Competència digital Utilització de software específic: 
processador de textos, Power Point, 
disseny gràfic per a la realització d‟un 
panell informatiu, base de dades 
ambientals, fulles de càlcul. 

CGc4 Competència en recerca Aplicació de la metodologia d‟ACV 
amb hipòtesi fonamentades. 
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CGc5 Competència personal i interpersonal (treball cooperatiu) 
Assumpció de rol específic dintre de 
l‟equip, amb responsabilitats 
individuals. 
Coordinació, planificació i consens de 
la feina amb la resta de l‟equip.  

CGc6 Competència en el coneixement i 
interacció amb el món: dimensió 
d‟interacció amb el món físic. 

Discussió sobre els resultats obtinguts 
del projecte, impactes ambientals dels 
productes. 

Taula 4 Competències generals treballades al projecte  

Quant a les competències específiques de cada matèria, es detalla a la  ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. de quina manera es veuran treballades dins d‟aquest 

projecte de recerca. 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE 
LES  MATÈRIES 

ACCIONS DEL PROJECTE 

CEcTI_1 La competència tecnològica 
 

Anàlisi des d„un punt de vista de 
sostenibilitat dels productes proposats i 
valoració del seu impacte sobre la societat i 
les seves vides, posant en marxa 
coneixements sobre processos industrials, 
materials i sistemes energètics. 
 
Utilització dels softwares adequats per a la 
realització del projecte, en especial la base 
de dades ambientals. 

CEcTI_2 Competència en modelització 
. 

Comprensió dels sistemes de productes 
analitzats en base a una unitat funcional i 
amb una perspectiva del cicle de vida.  
 
Modelar aquests sistemes i els subsistemes 
que els hi formen amb diagrames de flux, 
mitjançant el software GaBi. 

CEcCM_1 La competència en indagació 
. 

Recerca de literatura específica 
Investigació de camp  
Anàlisi d‟objectes al laboratori 

CEcCM_2 La competència en la dimensió 
social i cívica de la ciència i la 
tecnologia 
 

Comparar l‟impacte ambiental de tres 
productes amb la mateixa funció relacionats 
amb la vida quotidiana de l‟alumnat, fent 
reflexionar sobre les conseqüències de les 
accions humanes, individuals i col·lectives, 
considerant els impactes ambientals i socials 
d'un determinat model tecnològic, i generar 
eines per a la presa de decisions. 

CEcCT_1 La competència en la 
comprensió i capacitat d'actuar 
sobre el món 
 

Avaluar l‟impacte ambiental de les activitats 
industrials humanes, en concret de la 
fabricació d‟alumini, tèxtils i plàstics, així com 
dels processos de tractament de residus. 

CEcCT_2 La competència en indagació 
 

Es comparteix amb la CEcCM_1 

Taula 5 Competències específiques de cada matèria treballades al projecte 

Aquest projecte d‟ACV abordarà de manera transversal tot un seguit de continguts teòrics de 
les matèries de Tecnologia Industrial I, Ciències per al Món Contemporani i Ciències per a la 
Terra i el Medi Ambient. El plantejament d‟aquest projecte no desenvolupa de forma teòrica els 
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continguts tractats a les unitats didàctiques de cada matèria, sinó que treballa parts importants 
d‟aquests continguts de manera pràctica a través d‟un projecte de recerca. Donat el seu 
caràcter interdisciplinar, per al desenvolupament del projecte és necessari un alt grau de 
coordinació entre els docents que imparteixin aquestes tres matèries, en concret s‟han de posar 
d‟acord quant als continguts teòrics que precisarà conèixer l‟alumnat abans de començar 
aquest projecte. A la present proposta es detallaran quins són aquests continguts però no es 
desenvoluparà la seva planificació al tractar-se al no entrar dins de la metodologia plantejada, 
només es planificaran els continguts específics que es pretenen assolir a través d‟aquest 
projecte, tant els que venen marcats al currículum com aquells d‟inclusió nova. A la Taula 6 
queden reflectits els continguts relacionats amb aquest projecte a les tres matèries 
assenyalades: 

CONTINGUTS DEL CURRICULUM 

CcTI_1 BT
16

 Materials: 
Valoració de l'impacte ambiental produït per l'obtenció, la transformació i les 
deixalles de materials. 

CcTI_2 BT Sistemes energètics 
Caracterització de l'obtenció, la generació i la transformació de les principals fonts 
d'energia. Enumeració de les centrals productores d'energia. Apreciació de 
l'impacte mediambiental. 

CcTI_3 BT Processos de fabricació 
Valoració de l'impacte ambiental dels procediments de fabricació. Determinació 
dels tractaments dels residus industrials. 

CcCM_1 BT Desenvolupament humà i desenvolupament sostenible 
Debat sobre la relació entre activitat humana, escalfament global i canvi climàtic. 
L'aigua com a recurs limitat i limitant. Avaluació del consum d'aigua en diferents 
societats i activitats. 

CcCM_2 BT Materials, objectes i tecnologies 
Establiment de la relació entre materials i recursos. Anàlisi de l'impacte dels hàbits 
de consum sobre la disponibilitat de recursos a partir dels càlculs sobre el cicle de 
vida de diversos objectes i materials. Classificació dels tipus de residus i el seu 
tractament. Valoració de les estratègies d'estalvi, reducció, reciclatge i reutilització 
de materials. 

CcCT_1 BT El sistema Terra i el medi ambient 
Descripció de l'explotació dels recursos naturals al llarg de la història. Diferenciació 
i comparació entre els recursos renovables i els no renovables. Identificació dels 
recursos energètics convencionals i alternatius. Valoració de l'ús racional en 
l'explotació dels recursos. Relació entre alguns consums i residus. 

CcCT_2 BT El sistema Terra i el medi ambient 
Caracterització del concepte de gestió ambiental. Valoració de les conseqüències 
de les accions humanes sobre el medi ambient. Identificació de diferents postures 
ideològiques davant els problemes ambientals. Relació entre creixement econòmic i 
problemes ambientals: comparació entre el conservacionisme i el desenvolupament 
sostenible.  

CcCT_3 BT El sistema Terra i el medi ambient 
Definició del concepte d'impacte ambiental. Caracterització d'alguns impactes 
ambientals a diferents escales. 

Taula 6 Continguts del currículum relacionats amb el projecte 

Respecte als criteris d‟avaluació recollits al currículum abans citat, i que abasten tot el curs, a la 
Taula 7 queden referits aquells que es poden utilitzar per aquest projecte en concret. 

                                                      
16 BT: Bloc Temàtic indicat al currículum 
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CRITERIS D‟AVALUACIÓ DEL CURRICULUM 

AcTI_1 Avaluar críticament les repercussions socials, econòmiques i mediambientals de 
l'activitat industrial i dels avenços tecnològics, i suggerir possibles alternatives de 
millora. 

AcTI_2 Descriure els materials més habituals en la producció industrial, identificar-ne les 
propietats i les aplicacions més característiques, i analitzar-ne l'adequació a una 
finalitat concreta. Valorar l'ús de nous materials com a alternativa als emprats 
tradicionalment. 

AcTI_3 Reconèixer els processos d'obtenció de l'energia i la seva aplicació en els 
processos tecnològics, així com valorar la necessitat d'aplicar mesures d'eficiència 
energètica i adoptar actituds de consum responsable. 

AcTI_4 Descriure el procés de fabricació d'un producte i valorar-ne les raons econòmiques i 
les repercussions ambientals de la producció, l'ús i el rebuig. 

AcCM_1 Identificar i analitzar (causes, processos i conseqüències) a partir de dades i/o 
gràfics alguns problemes ambientals de diversa escala, separant els agents 
naturals dels d'origen antròpic, i proposant mesures correctores dins un marc de 
desenvolupament sostenible. Valorar la contribució dels hàbits individuals o 
domèstics a l'agudització o mitigació dels problemes d'escala global. Argumentar 
sobre l'ús i l'explotació de recursos naturals i primeres matèries. 

AcCM_2 Relacionar serveis o objectes d'ús quotidià amb els materials i la tecnologia 
emprada per fornir-los o construir-los, els principis científics que els inspiren i els 
impactes generats sobre el medi ambient o els recursos naturals.  

AcCT_1 Descriure i representar el funcionament bàsic dels sistemes i la seva aplicació a 
l'estudi de la Terra i del medi ambient. Distingir els diferents tipus de relacions que 
es poden establir entre els elements d'un sistema i deduir la seva evolució 
temporal. Elaborar diferents tipus de simulacions i models i comprendre'n l'ús i les 
aplicacions pràctiques. 

AcCT_2 Evidenciar i valorar alguns dels models de percepció social del medi ambient 
històricament explicitats a través de l'anàlisi de fonts diverses (textos, documents i 
il·lustracions significatives) i analitzar algunes de les actuacions rellevants actuals 
dels humans sobre el medi. 

Taula 7 Criteris d’avaluació del currículum per matèries relacionats amb el projecte 

Tenint en compte que aquests objectius, continguts i criteris d‟avaluació, estan enunciats de 
forma general per tota la matèria, a continuació es detallen els que són propis d‟aquest 
projecte. Els objectius específics que es persegueixen amb aquest projecte interdisciplinar 
queden recollits a la Taula 8, on es diferencia si l‟objectiu es persegueix des d‟una o altra 
matèria. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL PROJECTE 

Objectius transversals 

O_G1 Analitzar l‟impacte ambiental d‟un producte quotidià en base a la metodologia 
d‟ACV. 

O_G2 Sintetitzar els resultats obtinguts a la comparativa dels tres productes amb la 
mateixa funció, de cara a la presa de decisions fonamentades en l‟eix de la 
sostenibilitat. 

O_G3 Comprendre les repercussions ambientals dels productes industrials mitjançant un 
enfocament de cicle de vida. 

Objectius per la matèria de Tecnologia Industrial I 

O_TI1 Aplicar els coneixements sobre materials, processos de fabricació i tractament de 
residus, i mitjans de producció energètica, a l‟estudi dels impactes ambientals de 
tres productes. 

O_TI2 Modelitzar el sistema-producte mitjançant diagrames de fluxos (matèria, energia, 
contaminants) a través del software específic GaBi. 

Objectius per la matèria de Ciències per al Món contemporani 

O_CM1 Comprendre els mecanismes que regeixen la categoria d‟impacte ambiental 
d‟escalfament global: el grau d‟afectació dels diferents compostos químics, l‟efecte 
del consum energètic dels processos industrials i la relació d‟aquests impactes amb 
l‟impacte mitjà d‟una persona a l‟any. 

O_CM2 Analitzar la repercussió del consum d‟aigua potable durant el cicle de vida dels 
productes, prenent consciència dels petits canvis a nivell quotidià que es poden fer 
per minimitzar el seu esgotament. 

O_CM3 Comparar els productes del tipus “usar i tirar” amb els més duradors, atenent a 
l‟esgotament de recursos a l‟esfera terrestre, dins del context actual de societat 
basada en serveis i consum, prenent en consideració els diferents processos de 
tractament de residus. 

Objectius per la matèria de Ciències de la Terra i el Medi ambient 

O_CT1 Descriure els processos de fabricació de les làmines de alumini, els tèxtils sintètics i 
els termoplàstics, i les seves repercussions sobre l‟esgotament de recursos i el 
consum energètic. 

O_CT2 Comprendre la necessitat dels estudis científics per tal d‟avaluar l‟impacte ambiental 
de les activitats humanes i en concret la importància de l‟enfocament del cicle de 
vida alhora d‟analitzar un sistema- producte  

O_CT3 Proposar estratègies locals de cara a la minimització de l‟impacte ambiental de la 
funció estudiada. 

Objectius metadisciplinars 

O_G4 Posar en joc les habilitats socials per coordinar, planificar i consensuar el treball en 
equip. 

O_G5 Créixer personalment i interpersonal mitjançant l‟autoavaluació i la co-avaluació. 

Taula 8 Objectius específics del projecte d’ACV 
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Per tal d‟assolir aquest objectius, els continguts que es treballaran amb aquest projecte d‟ACV 
de forma específica són els recollits a la Taula 9.   

CONTINGUTS ESPECÍFICS 

CeCM_1 El concepte de sostenibilitat aplicat a les activitats humanes. Vessant econòmica, 
social i ambiental, de les anàlisis de sostenibilitat. Principals metodologies 
aplicades. 

CeCT_1 L‟Anàlisi de Cicle de Vida com a metodologia científica per calcular l‟impacte 
ambiental d‟un producte o servei. Fases de la metodologia: definició d‟objectius i 
abast; anàlisi del inventari, avaluació de l‟impacte i interpretació dels resultats. 

CeCT_2 Concepte de categoria d‟impacte ambiental. Definició de les categories de 
escalfament global, esgotament de recursos abiòtics, consum energètic, i 
esgotament d‟aigua potable. Indicadors per mesurar les diferents categories 
d‟impacte. Factors de conversió 

CeCT_3 Inventari dels fluxos d‟E/S de cada etapa per cada producte utilitzant la tecnologia 
disponible als laboratoris del centre: bàscules de precisió, tancs per mesures 
volumètriques, espectrògrafs de massa. 

CeTI_1 Diagrames de fluxos per representar els processos industrials. Lleis de conservació 
de la massa i l‟energia. Entrades i sortides del sistema: matèries primeres, energia, 
residus i contaminants.  

CeTI_2 Iniciació al maneig del software d‟anàlisi ambiental GaBi. Creació de plànols de 
processos, amb fluxos d‟E/S connectats. Base de dades ambientals, ELCD. 
Avaluació de l‟impacte ambiental. 

CeCM_2 ACV de tres productes industrials quotidians. Etapes de extracció de matèries 
primeres, fabricació, transport, ús i fi de vida. Estudi dels processos industrials 
associats.  

CeTI_3 Presentació oral dels resultats de l‟estudi d‟ACV comparatiu amb suport d‟eines 
digitals. Elaboració d‟un pòster amb els resultats i gràfiques resultants de l‟estudi. 

CeCM_3 Discussió sobre els resultats dels diferents estudis posant de rellevància els límits 
de l‟estudi i la dispersió de resultats entre els diferents grups. Elaboració d‟un full 
de propostes d‟ambientalització del centre en funció dels resultats obtinguts. 

Taula 9 Continguts específics del projecte 

Els criteris d‟avaluació que es faran servir per comprovar el compliment dels objectius marcats i 
l‟assoliment dels continguts específics estan enumerats a la Taula 10. Com es pot observar, hi 
ha una correlació directa amb els objectius definits al currículum que estan recollits a la Taula 3, 
i els criteris d‟avaluació de la Taula 7, sent aquests d‟aquí més concrets. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ ESPECÍFICS 

Ae1 Descriure els aspectes relacionats amb una activitat industrial propera des del punt 
de vista del desenvolupament sostenible, tant a la vessant econòmica, com social i 
ambiental. 

Ae2 Desenvolupar una ACV simplificat, passant de forma consecutiva per totes i 
cadascuna de les seves fases. Elaborar un informe de l‟estudi. 
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Ae3 Definir els principals processos d‟afectació al medi, tot fent servir la terminologia 
adequada i identificant les substàncies involucrades a cada procés i els indicadors 
ambientals per a les categories d‟impacte: escalfament global, esgotament de 
recursos abiòtics, consum energètic, esgotament d‟aigua potable.  

Ae4 Realitzar mesures acurades de massa i volum emprant aparells i eines adequades a 
laboratori, i respectant les mesures de higiene i seguretat. 

Ae5 Representar gràficament i matemàtica els fluxos de matèria i energia associats a 
processos industrials senzills, tenint en compte entrades i sortides de matèria i 
energia. 

Ae6 Modelar els processos industrials associats al cicle de vida de productes quotidians 
fent servir un software amb base de dades ambientals, creant els processos unitaris 
corresponents, els plànols d‟agrupament i els fluxos que els connectin. 

Ae7 Analitzar l‟impacte ambiental associat al cicle de vida de productes quotidians amb la 
base de dades ambientals GaBi, al menys amb un mètode d‟avaluació d‟impacte, i 
per les categories d‟impacte estudiades per separat. 

Ae8 Investigar sobre els processos industrials i les entrades i sortides d‟energia 
associades al cicle de vida de productes quotidians, cercant a bibliografia i webs 
especialitzades. Anàlisi i selecció de d‟informació rellevant de cara a crear el inventari 
del cicle de vida de dits productes. 

Ae9 Transmetre de manera oral, en públic, i en situació de formalitat, els resultats de 
l‟estudi comparatiu. 

Ae10 Dissenyar un pòster de comunicació per exposar els principals resultats de l‟estudi on 
apareguin les gràfiques d‟avaluació ambiental dels productes per separat i en 
comparació. 

Ae11 Avaluar críticament els resultats de l‟estudi, comparant amb els resultats de la resta 
d‟equips, i analitzant la desviació i influència de la metodologia en els resultats de 
l‟estudi. 

Ae12 Recomanar actuacions als òrgans de govern del centre educatiu per tal d‟aprofitar els 
resultats de l‟estudi per a la reducció de l‟impacte ambiental de la comunitat 
educativa. 

Ae13 Treballar en equip de forma coordinada, rotant els diferents rols i respectant la 
personalitat i caràcter de tots els membres, consensuant les decisions i recolzant-se 
mútuament.  

Taula 10 Criteris d’avaluació del projecte 

4.2.c. Fases de desenvolupament i temporització 

El projecte es desenvoluparà seguint tres esquemes paral·lels i retro-alimentats, de forma que 
a cada matèria s‟agafa el pes d‟una part de l‟estudi. Des de Ciències pel Mon Contemporani es 
farà l‟estudi del cicle de vida dels productes escollits; des de Ciències per la Terra i el Medi 
ambient es portarà el control de l‟aplicació de la metodologia d‟ACV, així com la redacció de la 
memòria, i des de Tecnologia Industrial I es realitzarà tot a la part analítica i de maneig del 
software GaBi. A l‟Esquema 4 es pot observar les relacions entre cada part. 
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Esquema 4 Fases de desenvolupament del projecte 
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Es planteja desenvolupar el projecte al primer trimestre, al període lectiu que va del setembre a 
finals de novembre. La matèria de Tecnologia Industrial I, té una dedicació horària setmanal de 
4 hores així com Ciències de la Terra i el Medi Ambient, totes dues són matèries de modalitat. 
Ciències per al Món contemporani, en canvi, és una matèria comuna amb una dedicació horària 
setmanal de 2 hores. Al primer trimestre, abans dels exàmens, hi han 9 setmanes lectives, que 
fan un total de 90 hores per les 3 matèries. Tenint en compte els dies festius i d‟activitats de 
centre que normalment es plantegen per aquest curs i període, podem descomptar de forma 
genèrica (dependrà dels horaris en cada cas) unes 5 hores. Quedaria un total de 85 hores per 
dedicar-li a aquest projecte. No obstant, com s‟ha explicat més dalt, el currículum de les 
matèries és molt complert, i només es pot dedicar un 50% de les matèries. A la Taula 11  es 
mostra el total de sessions per cada matèria. 

A la Taula 12 es presenta la seqüenciació de continguts per aquest projecte per les tres 
matèries. 

Matèria 
Hores 

setmanals 
Hores trimestre % Dedicat Total sessions 

Tecnologia 4 34 50% 17 

Ciències Terra 4 34 50% 17 

Ciències Món 2 17 50% 9 

Total 10 85  43 

Taula 11 Resum dedicació horària per matèries 

Sessió Lloc / OS 
Matèria / 

contingut 
Continguts detallats 

Criteris 

d’avaluació 

1 Sala d‟actes Conj. 
Presentació del projecte. Formació 

dels grups 

Ae13 (a 
totes les 

sessions) 

2 
Aula teoria / 

individual 
CeCM_1 

Sostenibilitat: triangle econòmic, 

ambiental i social 
Ae1 

3 

 

Aula teoria / 

individual 
CeCM_2 

El cicle de vida dels productes: 

Extracció de matèries primeres 
Ae8 

4 

 

Aula teoria / 

individual 
CeTI_1 

Diagrames de fluxos 

E/S energia, matèria, contaminants 
Ae5 

5 
Aula teoria / 

individual 
CeCT_1 Introducció a l‟ACV Ae2 

6 

 

Aula teoria / 

individual 
CeCM_2 

El cicle de vida dels productes: 

Fabricació 
Ae8 

7 Aula teoria / 
CeCT_2 Impactes ambientals Ae3 



Màster en Formació del Professorat d‟Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació 
Professional i Ensenyament d‟Idiomes 

Miguel Pérez Manso 
Institut de Ciències de l‟Educació 

Universitat Politècnica de Catalunya 

 

La sostenibilitat com a eix transversal de la educació. 
Propostes d’aplicació per 1r de Batxillerat des de la matèria de Tecnologia Industrial. 

29 

individual Escalfament global 

8 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 Introducció a GaBi Ae6 

9 
Aula teoria / 

equips 
CeCM_2 

El cicle de vida dels productes: 

Distribució i ús 
Ae1 Ae8 

10 
Aula teoria / 

gran grup 
CeCT_2 

Impactes ambientals 

Esgotament de recursos abiòtics i 

energètics 

Ae3 

11 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: plànols, processos i fluxos. 

Exercicis exemple 
Ae6 

12 
Aula teoria / 

gran grup 
CeCT_2 

Impactes ambientals 

Esgotament d‟aigua 
Ae3 

13 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: Bases de dades ambientals, 
EcoInvent 

Exercicis exemple 

Ae6 

14 

 

Sortida / 

equips 
CeCM_2 

El cicle de vida dels productes: 

Final de vida. Abocadors, Reciclatge i 

incineració amb recuperació 

energètica. 

Ae1 Ae8 

 

15 

Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: Balanços ambientals      

Exercicis exemple 
Ae6 

16 
Aula teoria / 

equips 
CeCT_1 FASE 1 definició d’objectius i abast Ae2 

 

17 

Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: modelització dels 3 productes a 

analitzar.                                        

PART 1 

Ae6 

18 
Aula teoria / 

equips 
CeCT_1 F1:Definició d‟objectius Ae2 

 

19 

Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: modelització dels 3 productes a 

analitzar.                                        

PART 2 

Ae6 

20 Aula teoria / 
CeCT_1 

F1 Abast: Funcions del sistema, unitat 
Ae2 
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equips funcional  i límits del sistema 

 

21 

Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: modelització dels 3 productes a 

analitzar.                                        

PART 3 

Ae6 

22 
Aula teoria / 

equips 
CeCT_1 

F1 Categories d‟impacte i mètodes 

d‟avaluació. Requeriments de dades. 

Hipòtesis plantejades 

Ae2 

 

23 

Aula Inform. / 

individual 
CeCM_2 

Documentació sobre els processos de 

fabricació 
Ae1 Ae8 

24 Aula teoria CeCT_1 Fase 2 Anàlisi d’inventari Ae2 

25 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: modelització dels 3 productes a 

analitzar.                                        

PART 4 

Ae6 

26 laboratori CeCT_3 Materials i mesures de dimensions Ae4 

27 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: modelització dels 3 productes a 

analitzar.                                        

PART 5 

Ae6  

28 Aula teoria CeCT_2 

Fase 3 Avaluació de l’impacte 

Mètodes d‟avaluació de l‟impacte  
Ae2  Ae3 

29 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: anàlisi de l‟impacte CML / 

EcoIndicator                                        

PART 1 

Ae7 

30 Aula teoria CeCT_2 
Fase 3 Avaluació de l‟impacte 

Valoració i normalització   
Ae2  Ae3 

31 
Aula Inform. / 

individual 
CeCM_2 

Documentació sobre els processos 

més sensibles 
Ae1 Ae8 

32 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: remodelització dels processos 

sensibles.                                        

PART 1 

Ae6 

33 Aula teoria CeCT_2 

Fase 3 Avaluació de l‟impacte 

Anàlisi de sensibilitat de les parts o 

processos més importants 

Ae2  Ae3 
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34 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: remodelització dels processos 

sensibles.                                        

PART 2 

Ae6 

35 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_2 

GaBi: anàlisi de l‟impacte CML / 

EcoIndicator                                        

PART 2 

Ae7 

36 Aula teoria CeCT_2 
Fase 3 Avaluació de l‟impacte 2 

Valoració i normalització 
Ae2  Ae3 

37 Aula teoria CeCT_2 Fase 4: Interpretació de resultats Ae2 

38 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_3 

Disseny del pòster de comunicació de 

resultats 
Ae10 

39 
Aula teoria / 

Grup gran 
CeCM_3 

Discussió dels resultats dels estudis   

Propostes per l‟ambientalització del 

centre 

Ae11 

40 
Aula Inform. / 

equips 
CeTI_3 

Maquetació del pòster de comunicació 

de resultats 
Ae10 

41 
Aula teoria / 

equips 
CeCM_3 

Document de propostes 

d‟ambientalització del centre 
Ae11  Ae12 

42 Sala d‟actes 
Co

nj. 

Co

nj. 

Presentacions orals Ae9 

43 Sala d‟actes Presentacions orals Ae9 

Taula 12 Seqüenciació de continguts 
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4.2.d. Treball cooperatiu 

Al present treball es parla de treball cooperatiu i col·laboratiu de manera indistinta. Malgrat que 
la literatura pedagògica atribueix al treball col·laboratiu una major autonomia dels i les alumnes 
a l'hora de dissenyar i estructurar el seu procés d'aprenentatge, mentre que el treball cooperatiu 
està més dirigit pel professor.  

El treball o aprenentatge col·laboratiu es basa en què els i les alumnes socialitzen el seu 
procés d'aprenentatge. Per això, es farà treballar als i les alumnes en grups, de tres membres, 
heterogenis, amb la intenció de que assoleixin objectius que no podrien assolir per ells/es 
mateixos/es. No és només un treball en grups, en què cadascú fa la seva part i desprès 
s‟ajunta tot. Hi ha d'haver certa interdependència entre els membres del grup, han de formar un 
equip i treballar conjuntament per aconseguir un objectiu comú, sense competir individualment, 
sinó col·laborant. 

Amb aquests tipus d'activitats es milloren les habilitats socials de l‟alumnat i es fomenten valors 
com la companyonia- germanor- i la tolerància. 

El plantejament que es fa cap al final del projecte es pot considerar treball “coop-coop”, és a dir, 
que els membres d‟un mateix equip treballen de forma cooperativa des del principi, i a més a 
més, al final, tots els equips treballen de manera cooperativa entre ells per tal de consensuar el 
resultats globals de l‟estudi i fer les propostes d‟ambientalització del centre (sessions 39 i 41). 

Equips heterogenis 

Els equips es faran a la sessió inicial, es mantindran durant tot el trimestre, i seran de caràcter 
heterogeni. Per fer els grups heterogenis, el professor pot recórrer a diferents tècniques, com 
per exemple: 

 Per sorteig. 

 Per ordre de llista. 

 Per posició a l‟aula (fent grups amb alumnes asseguts distants, allunyats). 

 Per la seva pròpia observació de l‟aula, si ja coneix al grup, o per informacions rebudes 

de tutors d‟anys anteriors. 

Els rols 

Per al correcte desenvolupament de les sessions d‟activitats, i de cara a que tots els membres 
del grup assoleixin tots i cadascun dels objectius, es planteja fer rols rotatius dintre de cada 
equip. Es pretén així, que els o les alumnes amb més habilitat en un rol, instrueixin als altres 
(peer-teaching) i que, al mateix temps, aprenguin uns altres tipus d‟habilitats. Els rols assignats 

per setmanes seran els següents: 

 Analista: maneig del ordinador amb el GaBi. S‟encarregarà de modelar les parts del 

cicle de vida previstes per la setmana. 

 Investigador/a: Amb un altre ordinador se encarregarà de cercar la informació 

necessària per dur a terme aquella sessió. 

 Redactor/a: s‟encarregarà de posar per escrit tot lo referent al treball de la sessió, 

procurant documentar totes les fonts, càlculs fets al programa o hipòtesis plantejades. 

Aquests rols seran efectius a partir de la sessió 8 i fins a la 36. A la resta de sessions actuaran 
com a equip però sense necessitat de tenir rols establerts. 

4.2.e. Avaluació 

L‟avaluació d‟aquest projecte té un cert grau de complexitat donada la interconnexió de la feina 
en diferents matèries i la co-avaluació i autoavaluació d‟una part del treball per l‟alumnat, per 
això s‟ha considerat adient dedicar tot un apartat d‟aquest treball. 
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En principi hi haurien dues maneres d‟encarar l‟avaluació interdisciplinar del projecte: 

 Fent una avaluació global del projecte i atorgant la mateixa puntuació obtinguda al 

còmput de cada matèria, segons el pes relatiu d‟aquest projecte a la nota final de la 

primera avaluació. Es a dir, les tasques desenvolupades a totes les assignatures 

sumen al total de la puntuació global del projecte, segons s‟estableixi a una rúbrica 

general, i després aquesta puntuació global és la que es comptabilitza a cada matèria. 

El pes del projecte a Tecnologia serà més gran que a Ciències pel Mon Contemporani, 

però la nota serà la mateixa. 

 Fent una avaluació compartimentada per matèries. Les tasques que afecten a més una 

assignatura, es poden avaluar des de cada matèria amb els seus propis criteris. 

Considero més interessant la primera opció, ja que el projecte adquiriria un veritable estatus 
interdisciplinari, a més a més, les connexions transversals del projecte son prou evidents com 
per a fer aquesta proposta d‟avaluació conjunta. 

Al representar aquest projecte un 50% de les matèries durant el trimestre programat, la nota 
final a cadascuna d‟elles segurament serà diferent, en funció del rendiment acadèmic 
demostrar pels i les alumnes a la part independent de la matèria, és a dir, lo que no és el 
projecte interdisciplinar. 

A la Taula 13  es presenta una proposta de criteris de qualificació pel projecte. 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DEL PROJECTE 

FASE Conceptes Qualificació 
parcial 

Qualificació 
total 

Criteris 
avaluació 
específics 

Recerca sobre el cicle de 
vida dels 3 productes 

Informe d’inventari 0.75 

1.5 

Ac8 

Pràctiques de laboratori 0.25 Ac4 

Activitat visita 0.5 Ac1 

Anàlisi del cicle de vida 

Memòria 2 

6.5 

Ac2 

Model informàtic en GaBi 2 Ac5, Ac6 

Avaluació de l’impacte 1.75 Ac3 Ac7 

Propostes 
d’ambientalització 

0.75 Ac12 

Presentació dels resultats 

Presentació oral 0.5 
1 

Ac9 

Pòster exposició 0.25 Ac10 

Discussió de resultats i 
revisió conjunta 

0.25 
 

Ac11 

Treball cooperatiu  
Funcionament de l’equip 0.5 

1 
Ac13 

Aportació personal a l’equip 0.5 Ac13 

Taula 13 Rúbrica per avaluar el projecte   
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Co-avaluació 

La presentació oral del projecte, que es prepararà per equips a casa, serà avaluada de forma 
conjunta pels alumnes/as i el/la professor/a. Cada alumne/a tindrà assignats tres companys/es 
als que ha d‟avaluar. L‟assignació la donarà el/la docent a classe o via mail, juntament amb els 
criteris que ha de seguir per qualificar (veure criteris d‟avaluació a l‟Annex I). La qualificació 
d‟aquest apartat serà la mitjana de les qualificacions atorgades pels tres alumnes/as. 

És important en aquest punt fer èmfasis en la crítica constructiva dels altres treballs. Aquesta 
manera de co-avaluar, a part de les evidents connexions amb les competències comunicativa i 
digital, pretén ajudar al creixement personal i interpersonal, en tant que rebre o fer comentaris 
en to positiu i constructiu, ajuda a pujar l‟autoestima per un costat, i treballar l‟empatia per 
l‟altre. 

Paral·lelament per part dels docents de les tres matèries es farà l‟avaluació de cada 
presentació. La qualificació de l‟avaluació docent pot ser una mitjana de la nota dels tres 
professors/es. Els criteris d‟avaluació de la presentació serien els mateixos que els indicats a 
l‟alumnat. 

Auto-avaluació 

L‟avaluació del model del cicle de vida dels tres productes estudiats realitzat amb el software 
GaBi, es farà de forma autònoma per cada equip segons una fulla de criteris dicotòmics que 
s‟entregarà a l‟alumnat . Un cop feta, l‟hauran de lliurar al professor que farà la comprovació del 
procés d‟autoavaluació. Com el model es realitzarà entre tots els components del grup, a parts 
iguals, la qualificació final de l‟apartat serà la mateixa per tots tres membres de cada equip.  

S‟ha escollit aquesta forma d‟avaluació per les reconegudes avantatges que presenta de cara 
al creixement moral de l‟alumnat així com de la creació de una bona relació docent – discents 
(Ureña 2006; Álvarez 2000). El model informàtic és el resultat de la representació dels 
processos industrials associats al cicle de vida dels productes, com que els productes són els 
mateixos per tots els alumnes i el professor disposarà d‟un model ben desenvolupat, la seva 
qualificació es simplifica molt. A més a més, el programa informàtic utilitzat conté eines per 
detectar errades en la connexió de fluxos i processos, és a dir, que si no es complexen les lleis 
de conservació de massa i energia, dona un missatge d‟error. És una tasca amb una certa 
complexitat, però bastant sistemàtica, per tant l‟avaluació pot ser bàsicament objectiva. Que 
siguin ells i elles mateixes qui es posin la nota, coneixent des d‟un principi els criteris 
d‟avaluació, serà una bona manera de fer-los-hi conscients de que els treballs parlen per sí 
mateixos (en tant que l‟avaluació és objectiva), i començar a preparar-los per un món laboral on 
molt sovint prevalen els resultats. 

Atenció a la diversitat 

Atès que existeixen diferents ritmes d‟aprenentatge entre l‟alumnat, el Decret 142/2008, recull 
al capítol cinquè els principis d‟atenció a la diversitat per alumnes de capacitat intel·lectual 
elevada, i per aquells amb trastorns o dificultats específiques d‟aprenentatge o que presenten 
discapacitats. D‟acord amb aquest principis educatius presento a continuació de forma somera, 
les estratègies per dur-los a terme en aquest projecte transversal. 

Alumnes de capacitat intel·lectual elevada 

Els equips o alumnes que entenguin ràpidament el funcionament del software i que siguin 
capaços de modelar els cicles de vida amb les dades amb les que es parteix, se‟ls engrescarà 
per anar més enllà amb la modelització així com amb l‟avaluació de l‟impacte. Això es farà 
proposant-los-hi modelitzar amb funcions més complexes del GaBi, com són la parametrització 
i els escenaris. Amb la parametrització, les entrades o sortides de matèria o energia d‟un 
procés unitari, es poden modelar amb una funció matemàtica que depengui de paràmetres, 
p.ex. la quantitat de paper d‟alumini utilitzat per embolicar un entrepà mig dependrà de les 
voltes que se li donin amb el embolcall, així la funció matemàtica podria ser que la quantitat 
d‟alumini utilitzat és igual al volum per la densitat, sent el volum el resultat de multiplicar 
l‟espessor de la làmina per l‟ample per la longitud. Aquesta última dada pot adquirir diferents 
valors segons les diferents formes d „embolicar. Amb els escenaris el GaBi permet fer 
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comparacions de l‟impacte ambiental d‟un mateix producte en funció de si s‟escullen uns 
paràmetres o altres, a l‟exemple anterior permetria comparar l‟impacte de tot el cicle de vida en 
funció de si es porta un entrepà gran o petit. Aquestes funcions més complexen obren tot un 
món de possibilitats i permeten afinar més els resultats dels estudis, fent escenaris sobre els 
processos que son més contaminants, i avaluar possibles maneres de minimitzar-lo. 

Així mateix als i les alumnes amb més possibilitats se‟ls animarà a fer recerques més acurades 
per aconseguir les dades, obrint-los les portes de publicacions de caire més tècnic i científic, 
inclús alguna font en anglès. La motivació per anar més enllà en la recerca serà la d‟aconseguir 
uns resultats més fiables que puguin determinar les decisions a prendre després de l‟estudi. 

Alumnes amb dificultats d’aprenentatge o discapacitats 

La gran varietat de situacions possibles que es poden donar depenent del tipus de discapacitat 
(sordesa, ceguera, ...) o del grau de dificultat per l‟aprenentatge, fan gairebé impossible abordar 
des d‟aquest treball unes propostes detallades per cada situació. No obstant això, es suggereix 
una proposta que ben podria adaptar-se a algunes d‟aquestes situacions. 

El nombre d‟alumnes que portaran a terme aquest projecte no serà molt elevat, tenint en 
compte el curs i que són matèries de modalitat, a més com que bona part de les activitats a 
classe les realitzen per equips de manera autònoma, la tasca del docent consistirà en anar 
passant pels grups resolent dubtes i observant com està anant la feina. L‟atenció a la diversitat 
per baix es farà amb explicacions més personalitzades, posant més exemples quotidians, etc. 
En lo que respecta al desenvolupament del projecte, es podrà suggerir d‟utilització de dades 
procedents de bases de dades si els hi costa trobar bibliografia, i si el problema ho tenen amb 
el model de GaBi, se‟ls pot passar alguna part del model del que disposa el docent per a que 
omplin les dades i tinguin un exemple de com fer-lo pels altres productes. 

Un altre aspecte que es fomentarà dintre de les aules és l‟aprenentatge compartit o vicari, de 
manera que es puguin comunicar els membres d‟uns equips i altres per compartir 
coneixements i aquells que ho tenen més clar puguin explicar conceptes i procediments als que 
van més a poc a poc. 

4.2.f.      Material per l’alumnat 

No és objecte d‟aquest treball l‟elaboració del material didàctic pels alumnes, només s‟anomena 
quins serien els documents a preparar de cara a entregar als alumnes. 

La informació que s‟ha d‟entregar a la classe per la realització del projecte és la següent: 

 Plantejament del projecte: presentació conjunta feta a la sala d‟actes pels 

professors/es de les tres matèries en Power Point o semblant, que es pot entregar 

en digital millor que en paper.  

 Guió de la memòria: explicació del contingut del document final.  

 Criteris d’avaluació: criteris de qualificació general del projecte, rúbriques per la 

co-avaluació i l‟autoavaluació. El contingut d‟aquest material queda recollit a 

l‟Annex I, sense que sigui cap proposta en quant al format final dels documents. 

 Descripció de l’activitat per la sortida. Una proposta seria una doble pàgina 

amb un disseny atractiu on s‟expliquessin les tasques a realitzar durant la visita i 

una taula de dades per recollir de cara a l‟elaboració del inventari del cicle de vida. 

 Guió per la pràctica de laboratori. Explicació de les mesures a realitzar i el 

funcionament de les màquines a utilitzar. 
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4.2.g.  Material complementari pel professor/a 

De cara a la posada en marxa d‟aquest projecte els docents haurien d‟estar familiaritzats amb 
la metodologia de l‟anàlisi del cicle de vida. Per lo qual es recomana l‟estudi dels següents 
documents: 

 UNE-EN ISO 14040:2006 Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y 

marco de referencia.  

 UNE-EN ISO 14044:2006 Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y 

directrices. 

 Fullana, P.; Puig, R. Análisis del Ciclo de Vida. Barcelona: Ed. Rubens, 1997. ISBN 

978-84-4970-070-5. 

Destinat al docent de Tecnologia Industrial, encarregat de fer la part de modelització amb el 
programa informàtic GaBi, es recomana la familiarització amb el software amb una demo i un 
tutorial, que es pot descarregar al següent enllaç:   

http://www.gabi-software.com/spain/downloads/  

GaBi és un programa informàtic comercial desenvolupat per PE International (Alemanya). És un 
dels més utilitzats a nivell internacional pel desenvolupament d‟ACVs. Tot i que la seva 
adquisició té un preu elevat, existeix una versió amb finalitats educatives que es pot instal·lar 
de forma gratuïta a universitats i instituts. S‟ha seleccionat aquest software per ser el més 
complert amb possibilitat d‟adquisició gratuïta. Existeixen altres d‟alt nivell però no disposen 
d‟aquesta versió educativa, i també d‟altres gratuïts però no tan robustos. Al següent enllaç es 
pot accedir a tota la informació d‟aquesta versió educativa: 

http://www.gabi-software.com/spain/software/gabi-education/  

Quant a les bases de dades, GaBi disposa d‟una gran quantitat de dades de processos 
industrials comuns, que seria suficient per dur a terme aquest estudi, no obstant existeix una 
base de dades a nivell europeu de caràcter obert que seria interessant poder implementar en 
aquest projecte. Al següent enllaç es pot obtenir aquesta base de dades per incloure 
directament a GaBi on en format fulla de càlcul: 

http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm  

  

http://www.gabi-software.com/spain/downloads/
http://www.gabi-software.com/spain/software/gabi-education/
http://lca.jrc.ec.europa.eu/lcainfohub/datasetArea.vm
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5. Resultats  

Donat que aquest projecte és un plantejament de nova metodologia docent que no s‟ha pogut 
aplicar encara, no hi han resultats reals mesurables.  

Per avaluar els resultats de la implementació de la proposta desenvolupada es proposen les 
següents accions: 

 Indicadors per avaluar el grau de millora de la competències generals de l‟alumnat i el 

seu grau de motivació respecte als temes de sostenibilitat. 

 Enquesta de valoració per l‟alumnat 

 Reunió de valoració dels docents 

 Indicadors ambientals associats a les propostes d‟ambientalització del centre 

5.1. Indicadors de l’alumnat 

Per tenir una base objectiva per avaluar si aquest projecte ha tingut efectes positius sobre 
l‟alumnat, idealment, s‟hauria de comptar a un població educativa nombrosa, per exemple un 
institut amb tres línees de batxillerat. El projecte s‟hauria d‟aplicar sobre un grup i deixar un 
altre amb la metodologia tradicional, com a grup control. No obstant això és pràcticament 
impossible, ja que a 1r de batxillerat és complicat que hi hagi més d‟una línea amb la mateixa 
modalitat. 

En qualsevol cas es podria fer la comparació amb les dades mitjanes dels anys anteriors. A 
continuació es descriuen els indicadors a utilitzar: 

Indicadors a curt termini: 

 Resultats acadèmics: millora del percentatge d‟aprovats al conjunt de les tres matèries. 

 Resultats acadèmics: millora de la nota mitjana de les tres matèries. 

 Interès generat: nombre d‟alumnes que escullen temàtiques de sostenibilitat pel 

projecte de recerca de batxillerat. 

 Clima de classe: millora de l‟ambient de classe gràcies al treball cooperatiu, mesurat en 

nombre de conflictes (partes, amonestacions orals) respecte a anys anteriors.  

Indicadors a mig termini: 

 Estudis superiors: percentatge d‟alumnes que estudien graus o postgraus relacionats 

amb la sostenibilitat: ciències ambientals, energies renovables, etc. 

Indicadors a llarg termini: 

 Carrera professional: nombre d‟alumnes que es dedica professionalment a activitats 

relacionades amb la sostenibilitat: consultoria, recerca, etc. 

5.2. Enquesta de valoració 

S‟entregarà als i les alumnes una enquesta per tal de valorar el grau de satisfacció amb la 
realització del projecte d‟ACV. 

Puntuació: 1 gens/totalment en desacord; 2 poc/en desacord 3 bastant/d‟acord 4 molt / 
totalment d‟acord. 

T‟ha agradat la metodologia compartida per les tres matèries?  

T‟has sentit bé treballant en equip?  
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T‟ha resultat interessant el tema del projecte i l‟anàlisi del cicle de vida?  

Creus que els resultats son aplicables a teva vida quotidiana?  

 

Indica dos aspectes positius i dos negatius de aquest projecte:  

Taula 14 Enquesta de valoració per l’alumnat 

5.3. Reunió de valoració de docents 

Un cop finalitzat el trimestre és important que els i les docents implicats/des en el projecte 
intercanviïn opinions al respecte. Al ser només tres, el millor seria una reunió per debatre cara a 
cara els punts forts i febles d‟aquest projecte i establir els mecanismes de correcció per a curs 
següents.  

També seria important transmetre els resultats i les experiències a la resta del claustre i 
especialment a l‟equip directiu, ja que es tracta d‟una metodologia docent, que si funciona bé, 
pot suposar una millora significativa de l‟activitat educativa. 

5.4. Indicadors ambientals 

Una altra vessant de l‟aplicació d‟aquest projecte, a banda dels coneixements i habilitats que 
adquireixin els i les alumnes, o el grau de satisfacció dels docents amb la proposta 
interdisciplinar, seria l‟efecte directe sobre l‟impacte ambiental associat al centre. Si es tracta 
d‟un centre on s‟hagi implementat ja alguna mesura d‟ambientalització, o tingui el distintiu 
d‟escola verda, l‟aplicació de les propostes resultants dels projectes d‟ACV i la seva avaluació, 
serà molt més senzilla, i és podria incloure dintre de les accions dels plans de sostenibilitat 
propis del centre.  

En cas contrari el que es proposa és una mesura directa sobre els residus de paper d‟alumini 
generats al centre abans i després de la realització del projecte, independentment si 
s‟estableixen les mesures proposades per l‟alumnat o no. La mesura es podria realitzar entre 3 
i 5 vegades separant dels residus el paper d‟alumini de diferents dies de la setmana. També es 
podrien col·locar a l‟hora del pati recipients especials destinats només al paper d‟alumini per 
facilitar la mesura. 
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6. Conclusions  

En aquest apartat es presenten les principals conclusions derivades del present Treball Fi de 
Màster. 
 
La sostenibilitat està encara molt lluny de ser un eix vertebrador a l‟educació. Si bé és cert 
que des de la Llei d‟Educació i els Decrets que la desenvolupen es fan referències notables al 
concepte de desenvolupament sostenible i altres aspectes directament relacionats amb 
l‟impacte sobre el medi, les competències generals de l‟educació secundària post-obligatòria no 
donen l‟estatus merescut al desenvolupament d‟una consciència ecològica. És precisament 
durant aquesta etapa quan és més necessari incidir sobre l‟individu en aquest sentit, doncs la 
seva personalitat adquireix maduresa i les estructures mentals respecte a la relació i actitud 
amb el món marcaran de forma perdurable la seva vida. S‟ha d‟incidir d‟una manera integral i 
transversal ja que les decisions que tenen a veure amb la sostenibilitat estan presents a totes 
les facetes de la vida. Davant de la crisi global davant de la que ens trobem avui en dia, 
l‟aposta per l‟educació en el desenvolupament sostenible, és potser, la única sortida viable. 
 
Entrant en detall de l‟anàlisi aquí efectuada, és a dir, per l‟àmbit científic-tecnològic del primer 
curs de batxillerat, s‟han trobat prou connexions a nivell de l‟estudi de la sostenibilitat entre les 
matèries de Tecnologia Industrial I, Ciències per la Terra i el Medi Ambient i Ciències per al 
Món Contemporani. Aquestes connexions han estat la base per desenvolupar la proposta 
metodològica abans presentada. És tracta d‟una prova més de que l‟estudi de la sostenibilitat té 
un caràcter transversal, i que les aproximacions, com ara aquesta, des d‟una vessant 
interdisciplinar, són encertades. No podem encaixonar el coneixement de la realitat encara 
que vulguem, les interrelacions entre unes disciplines i altres no fan més que demostrar que la 
realitat que ens envolta és un tot continu. Per tant l‟educació hauria de girar cap a visions més 
holístiques en detriment de l‟especialització. 
 
Analitzant els materials didàctics, s‟ha pogut comprovar com la sostenibilitat segueix sent un 
tema marginat per part de les editorials, que ho releguen a una posició secundària, inclús 
merament testimonial, deixant pràcticament sense efecte els escassos avanços fets per la llei. 
Òbviament no s‟han analitzat totes els llibres de text presents a les aules, donat l‟abast d‟aquest 
Treball, potser hi ha editorials que mereixen un millor tracte en aquest sentit. Les dues 
propostes analitzades han estat deficitàries quant a la cobertura mínima del currículum, una 
de forma molt més greu, però ambdues, dispersen els aspectes relacionats amb el 
desenvolupament sostenible al llarg de les unitats, sense donar-li un una presència 
independent i rellevant. Cal per tant, fer un esforç per part de les persones que desenvolupen 
contingut didàctic, per incorporar la sostenibilitat com a eix vertebrador dels llibres de text, i no 
només per complir l‟expedient. 
 
És evident, pels nombrosos estudis realitzats, que la intel·ligència no pot ser mesurada com a 
una única variable, i molt menys que aquesta sigui la capacitat memorística. A l‟individu 
coexisteixen multitud d‟intel·ligències, unes persones destaquen més en unes que en altres, el 
que els porta a desenvolupar talents en aquest sentit. Doncs bé, es comença a sentir parlar 
d‟una nova intel·ligència que potser canviarà el món, la intel·ligència ecològica. Aquesta 
permet a l‟individu adonar-se de les conseqüències socials i ambientals dels seus hàbits. És 
primordial recolzar el desenvolupament d‟aquesta capacitat des de l‟escola i els instituts, de 
cara a que les generacions futures arribin a l‟equilibri amb el medi. La informació en la que es 
basa aquesta intel·ligència es fruit d‟estudis científics basats en l’anàlisi del cicle de vida, que 
és precisament la metodologia proposada per a desenvolupar l‟educació en sostenibilitat al 
batxillerat. L‟ACV dona una visió global del camí que segueixen els productes abans i després 
de passar per les nostres mans, fent que siguem capaços de centrar-nos a millorar aquelles 
parts més problemàtiques amb la nostra salut, la del medi i la societat. Introduir a joves de 16 
anys en aquesta metodologia els pot obrir moltes portes a nivell humà i també professional. 
 
Atenent a l‟experiència acumulada durant el pràcticum, i a nombroses lectures recomanades 
pels docents del Màster, s‟ha volgut dissenyar una metodologia d‟ensenyament-aprenentatge 
basada en el treball cooperatiu i l‟ABP. La combinació d‟aquestes dues eines dona com a 
resultat un aprenentatge significatiu i un protagonisme centrat en l‟estudiant en comptes del 
professor. Totes dues tracten de millorar la motivació i implicació de l‟alumnat en la seva 
educació. A més, l‟aposta per presentar un mateix projecte compartit per tres matèries diferents 
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suposa un punt extra de novetat pels i les alumnes. Malgrat que, d‟aquesta manera, la 
coordinació docent es fa molt més necessària, per no dir decisiva, en l‟èxit o fracàs de la 
metodologia. Lluny de caure en postures còmodes de docència aïllada per matèries i basada 
en les propostes dels llibres de text, el present projecte aposta per una implicació directa del 
professorat en la elaboració de materials nous, així com d‟un enteniment i complicitat bolcat en 
l‟alumnat. 
 
Per últim caldria remarcar que la impossibilitat d‟haver portat a la pràctica aquest projecte 
condiciona en gran mesura les conclusions i resultats aquí presentats. És indispensable que 
aquestes propostes es puguin dur a terme per tal d‟avaluar la seva idoneïtat, amb el seu 
corresponent procés de reflexió i millora continuada. En cas contrari passarà a engreixar la 
llarga llista d‟estudis teòrics sense aplicació que queden guardats en un calaix o penjats a una 
web. Personalment lluitaré per que això no succeeixi, i per poder introduir totes aquestes 
innovacions durant la meva carrera docent, esperant que aquesta tasca serveixi com a granet 
de sorra per aconseguir una educació veritablement sostenible. 
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8. Abreviatures 

ABP Aprenentatge Basat en Projectes 

ACV Anàlisi del Cicle de Vida 

ELCD European Life Cycle Database 

IES Institut d‟Ensenyament Secundari 
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