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1 INTRODUCCIÓ
El dia a dia i el seguiment del currículum estrenyen força tan a l'alumnat com al professorat,
que troba manca de temps per elaborar material per a la realització de projectes i propostes
que vagin més enllà de cada matèria. El projecte ESPAIS COMUNS voldria oferir al centre
eines per a la realització de tallers, activitats i projectes en les que per un cantó el treball en
grup tingui un paper destacat, i per l'altre, la contextualització de l'ensenyament. Propostes
transversals en les que hi puguin participar diversos nivells i grups, on es vinculin diverses
matèries tenint però, en aquest cas, com a eix principal la matèria de tecnologia des de la seva
vessant més aplicada. Les propostes del projecte Espais Comuns voldrien fomentar el diàleg,
la capacitat crítica de l'alumnat i la seva vinculació amb l'entorn, ajudant a crear nous
espais d'ensenyament-aprenentatge on l'alumnat hi tingui un paper molt actiu per tal
d'augmentar la seva implicació en el seu procés d'aprenentatge.
Després de les pràctiques realitzades al centre, d'assistir a diferents reunions, tenir dades del
centre i de l'observació i experimentació pròpies, he pogut establir uns punts de partida en
algunes problemàtiques detectades respecte a l'aprenentatge de l'alumnat en el centre estudiat
(un cert absentisme i repeticions de curs del 50% de l'alumnat), i, basant-me en les converses i
els bons resultats expressats pel professorat que duu certes metodologies a l'aula i per la
pròpia experiència de la docència exercida dins de les pràctiques realitzades, he elaborat una
sèrie de propostes per aplicar a l'institut estudiat. El present Treball Final de Màster recull el
procés seguit per a l'anàlisi de la situació, les propostes presentades i la seva aplicabilitat.

Per què espais comuns?
És un temps estrany i complex aquest que ens ha tocat viure.
Estrany perquè els canvis són constants i moltes realitats conviuen en el dia a dia, i, malgrat
que alguns s'entestin a creure i fer-nos creure que la realitat és una i que la forma de viure
correcta també n'és una, és força plausible que no és així. I per tant, cal atendre d'alguna
manera aquestes diferents realitats.
Complex per la diversitat: de formes de família, de llengües, de maneres de comunicar-se.
Reptes de sostenibilitat, d'intercanvi d'informació, de construcció de noves xarxes, de ser crítics
i tenir opinió (potser per encaminar-nos cap a la democràcia real), autonomia, interdependència
positiva i de llibertat basant-se en el respecte.
El desenvolupament integral de les persones és un dels objectius finals de l'educació
obligatòria. I aquest desenvolupament integral comporta formar futurs i futures ciutadans i
ciutadanes. El treball en equip, el contrast amb altres persones, en definitiva, viure en societat
és i ha estat molt important al llarg de tota la humanitat. Cal fomentar aquests espais de
convivència, diàleg, i gestió de conflictes i donar a l'alumnat oportunitats de creixement
personal abans que s'incorporin al món laboral. La construcció de projectes comuns pot ser una
bona eina per desenvolupar alhora habilitats socials i poder dur a la pràctica part del
currículum.
Sobre el 50% de l'alumnat de l'institut és immigrant, i per tant, és poca la seva vinculació
històrica i afectiva amb l'entorn on viuen. L'escola, l'institut, és un espai de trobada i una
oportunitat per ensenyar a l'alumnat a entendre l'evolució de la humanitat partint del lloc on
viuen i buscant referents del passat. Un espai on poden intercanviar les seves experiències i
els/les nouvinguts/des poden trobar referències.
D'altra banda, el fet de conèixer l'entorn on habitem -en aquest cas partint de l'institut per anar
a parar al barri- i de poder-hi intervenir d'alguna manera fa que el vincle s'estableixi, que li
donem valor i que el respectem, millorant la nostra autoestima, el nostre esperit crític i la
cohesió social.
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2 DEFINICIÓ DEL PROBLEMA I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
2.1. Context: l'institut estudiat
Situació
El centre estudiat és un institut públic d'una gran ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona. El
curs 1992-1993, el centre va començar a funcionar com a centre d’Educació Secundària. A
partir de llavors s’impartiren les etapes obligatòria i postobligatòria de l’Ensenyament
Secundari.
El centre té una superfície total d'aproximament 10.000 m 2, entre l’edifici principal, un segon
edifici de dues plantes amb el que connecta, així com els diferents patis exteriors. L’edifici
principal té quatre plantes i un soterrani. A l'Annex 3 d'aquest document es troben els plànols.
Tipologia de l’alumnat
La gran majoria de l’alumnat viu en el mateix districte que es troba l’institut, i un 10-15% prové
d’altres barris, o localitats. El nivell socioeconòmic mitjà al centre és baix.
Més del 50% dels alumnes són immigrants directes o fills d'immigrants d'altres països,
provinent majoritàriament del sud d'Amèrica, però també pakistanesos, xinesos, romanesos,
etc.
Les previsions de repetició de curs, al mes de febrer, estaven sobre el 50% de l'alumnat.
Oferta formativa del centre
El centre ofereix estudis d'ESO (quatre línies) i de Batxillerat (el científic, el tecnològic, el social
i l’humanístic. L'ESO està estructurada en horari de matí i tres tardes. El Batxillerat està
estructurat en horari de matí.
Projecte Educatiu de Centre (PEC)
A continuació es detallen les línies generals del Projecte Educatiu del Centre (PEC), que estan
en concordança amb la filosofia del present treball:
•

Dins del PEC (que s'aprovarà en el proper claustre previst pel mes de febrer de 2012)
cal destacar que es detallen i concreten els objectius educatius i la línia metodològica
per a la seva consecució, entre les que s'indica: el desenvolupament de l’esperit
crític en l'alumnat, així com fomentar “la recerca, l’adquisició de coneixements i
la sistematització científica pensant en una utilització pràctica i evitant que no hi
hagi desconnexió entre la teoria i la pràctica, entre el treball i l’estudi”.

•

Dins dels trets d'identitat destaquen el respecte i la pluralitat ideològica, l'educació
com un procés integral i una línia metodològica basada en el diàleg i la cohesió.

•

Com a objectius a citar tindríem tots aquells aspectes relacionats amb la convivència,
els de l'adquisició de bons hàbits d'estudi i el de la millora de l'autoestima.

•

Es fa especial esment al treball en equip -així com a la participació tan del
professorat, com dels alumnes i dels pares i mares- com a condició imprescindible per
al bon funcionament del centre i per tenir una “concepció de l’institut con un tot.
L’institut és una organització en la qual les actuacions de cadascun dels seus
elements han de complementar-se i no neutralitzar-se”.

•

La coordinació docent (tan la Coordinació pedagògica com des dels Departaments)
s'encarregarà de traslladar els objectius pedagògics del PEC al desplegament
curricular i a l'avaluació, així com de fer-ne el seguiment. El PEC no indica però com
es fa aquest desplegament curricular ni els criteris d'avaluació.
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2.2. Definició del problema i justificació del projecte
A partir de l’observació directa durant la meva estada al centre per la realització del Pràcticum
he pogut constatar una sèrie d'aspectes, sobretot en els grups de l'ESO:
Sobre l'alumnat:
• A les hores de teoria de la matèria de tecnologia hi ha un alt nivell de passivitat de
l’alumnat dins de l’aula ordinària, que ens duu a una conseqüent manca de
participació, i, en general, a una escassa motivació per part de l’alumnat. S’ha
demostrat que la motivació està molt relacionada amb els resultats acadèmics, en el
sentit que la poca motivació fa baixar els resultats. 1
•

D'altra banda, aquesta manca de motivació queda palesa en l'alt grau d'alumnat que
suspèn la part teòrica de la matèria tecnologia. En general, hi ha un gran fracàs
escolar en totes les matèries doncs el 50% de l'alumnat repeteix curs.

•

Les activitats d'aula taller, o les de l'aula d'informàtica que es realitzen a l'institut
tenen una implicació més gran per part de l'alumnat, i amb bons resultats
acadèmics.

Relació alumnat-professorat:
• Paral·lelament, s'ha detectat algunes coses que transcorren dins de l’aula: l’alumnat
té tendència a parlar molt, i en molts casos el/la professor/a ha d’estar més estona
cridant l’atenció a l’alumnat que impartint classe. Sovint, el/la professor/a surt de l’aula
amb molta frustració i desgast: s’ha establert una espècie de guerra a l’aula en la que
el/la docent busca estratègies per imposar el control, per recuperar l’autoritat. D’altra
banda, i lligat a aquesta necessitat de parlar de l’alumnat, també s’ha pogut observar
que si se’ls escolta i s’aconsegueix empatitzar amb ells/elles de seguit se’ls obre
la curiositat per les matèries que s’expliquen, i que en un ambient una mica més
distés es pot crear un diàleg amb l’alumnat que va entrant en el contingut de la
matèria alhora que s’autoregulen i són ells/elles mateixos els/les que comencen a
respectar l’espai de l’aula.2
•

Després d'impartir classes a l'institut, he pogut observar que si la implicació del
professorat és major, i és té en compte la diversitat de cada adolescent, i se'ls
dóna espais per expressar-se i temps per ser escoltats l'alumnat respon molt
positivament. Això suposa canvis en la manera d'apropar-se a l'alumnat, i sobretot
tenir confiança en el seu procés de creixement i d'aprenentatge.

Sobre el professorat:
• El cansament i la manca de motivació general d'una gran part del professorat,
que contrasta amb l'entusiasme i la dedicació d'un petit grup que incorpora noves
metodologies a les seves classes amb bons resultats.
•

En general, hi ha molt estrès, i molta soledat entre el professorat. Però també hi
ha ganes de compartir i d'aprendre.

Sobre les metodologies didàctiques:
• Les línies metodològiques establertes dins del PEC i que estan en concordança
amb les propostes d'aquest projecte, no es veuen del tot traslladades a l'aula. Per
tirar endavant un projecte de centre cal la cohesió i la voluntat de tot l'equip de
professors/es i això, per diversos motius -manca d'habilitats del docent, manca de
temps per programar activitats transversals o d'equip, inestabilitat laboral, cansament,
etc.-no resulta una tasca senzilla.
1 Aquestes observacions fetes durant la meva estada a l'institut estudiat i introduïdes dins del portafoli del Pràcticum,

s'han utilitzat també per a l'elaboració del projecte de l'assignatura Innovació i Recerca Els debats tecnològics a l'aula.
Granado, N., Boixadera, E., Carrillo, G., Gimeno, I. ICE (UPC) 2012.
2 Ídem
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•

No hi ha una coordinació de les tasques que ha de fer l'alumnat ni de la càrrega de
deures entre totes les matèries.

•

Ús desigual de les noves tecnologies per part del professorat (l'institut va decidir no
acollir-se al projecte Educat 1x1), s'estan instal·lant algunes pissarres digitals però
com s'ha observat amb altres recursos tecnològics això no vol dir que s'acompanyi
d'una manera de treballar diferent a la tradicional.

Per tal d'abordar les mancances o problemes detectats al centre aquest projecte planteja
propostes que permetin millorar el rendiment acadèmic, les ganes d'aprendre i crear un
ambient d'ensenyament-aprenentatge, de creixement i convivència òptim pel desenvolupament
de les noies i nois del centre i perquè el professorat també trobi espais per compartir i
contrastar l'experiència docent. Es proposa fer-ho a través de:
•

Una manera de millorar la manca de motivació de l’alumnat, seria plantejar activitats a
l’aula que l'engresquessin a tenir una participació més directa; activitats en que
l'alumnat se sentís partícip del seu propi procés d’aprenentatge.

•

Contextualització dels coneixements, tenint l'espai físic (aula, institut, patis, barri)
com a punt de partida i de referència.

•

Crear contextos d'aprenentatge on es puguin sumar i connectar els coneixements
fragmentats que l'alumne/a va adquirint en les diferents matèries.

•

Crear equip al centre a través de la necessitat de treballar conjuntament en projectes
comuns: tan sols creant diàleg i equips cohesionats i il·lusionats entre el
professorat es poden transmetre els mateixos valors a l'alumnat.

3 OBJECTIUS
Objectius principals del projecte:
OBJECTIU 1. Analitzar el funcionament actual del centre.
OBJECTIU 2. Recollir les opinions del professorat i de l'alumnat respecte als espais del centre
i als projectes en grup.
OBJECTIU 3. Cercar experiències a d'altres instituts sobre projectes transversals a través de
la tecnologia.
OBJECTIU 4. Dissenyar propostes d'activitats des de l'àrea de tecnologia adaptades a l'institut
estudiat que incloguin com a mínim els següents aspectes:
•

Contextualització dels coneixements establint una relació amb l'espai físic del
centre o el seu entorn.

•

Un mínim de treball en equip o treball interdisciplinar.

Objectius que s’assoliran amb l’elaboració del projecte:
OBJECTIU 5. Donar eines als docents de l'àrea de tecnologia per realitzar activitats
transversals al centre.
OBJECTIU 6. Donar una vessant més humana i contextualitzada a la tecnologia.
Objectius derivats de l'aplicació de les propostes del projecte:
80550_TFM_Espais comuns_Noemí Granado Martín
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OBJECTIU 7. Augmentar la motivació i la participació, i per tant, la implicació, de
l'alumnat orientada a l'aprenentatge.
OBJECTIU 8. Contribuir a la reflexió i la presa de consciència de l’alumnat entorn als
problemes socials que planteja la tecnologia, estimulant el seu esperit crític i alhora
l’autonomia personal.
OBJECTIU 9. Contribuir a l'assoliment de les competències bàsiques i a les habilitats
socials de l'alumnat.
OBJECTIU 10. Augmentar la motivació del professorat i la seva implicació en el
projecte de centre.
OBJECTIU 11. Contribuir a la vinculació de l'alumnat amb el seu entorn a través de
propostes de treball contextualitzades.
OBJECTIU 12. Millorar els resultats de l’aprenentatge.
OBJECTIU 13. Millorar els entorns d'ensenyament-aprenentatge.

4 MARC TEÒRIC I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
A continuació s'exposen un seguit de referències que permetran situar i tenir pautes teòriques
d'algunes de les propostes elaborades a l'Apartat 6 d'aquest mateix document.

4.1 Context educatiu basat en un sistema de competències.
El sistema educatiu actual, tan en l'etapa de l'ESO, com a l'etapa de Batxillerat, està basat en
un sistemes de competències a les que s'arriba a través del desenvolupament del currículum
per part de cada centre. El marc legal cal situar-lo des de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació al Decret 143/2007, de 26 de juny, DOGC núm. 4915, d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, en el cas de l'ESO i al Decret de
Currículum de Batxillerat 142/2008, DOGC 5138, en el cas de Batxillerat. Dins de cada decret
esmentat, a part de les competències a assolir, també es determinen els objectius
específics per a cada etapa, així com els continguts, mètodes pedagògics recomanats, i
criteris d'avaluació.
Què significa educar per competències?
Educar per competències significa ensenyar a aprendre i a seguir aprenent durant tota la vida.
Ser competent és tenir els coneixement conceptuals, els pràctics o de procediment i l'actitud
adequada per tal de resoldre els problemes i les situacions que se'ns vagin plantejant a la vida
de forma eficaç i considerant els aspectes socials i ètics.
Així doncs, el sistema educatiu actual proposa crear les situacions d'ensenyament-aprenentatge
necessàries per tal que l'alumnat arribi a:
•
•
•
•

Ser i actuar de manera autònoma.
Pensar i comunicar.
Descobrir i tenir iniciativa.
Conviure i habitar el món.

Com s'indica dins de les competències de batxillerat, però que es pot aplicar també a l'ESO,
l'aprenentatge per competències té la finalitat de relacionar contextos tot transferint-hi
coneixements, entenent l'aprenentatge com un procés global i integrador de diverses
disciplines. Esdevé, per tant, necessari la creació de contextos d'ensenyament-aprenentatge on
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es puguin dur a la pràctica i desenvolupar les destreses, actituds i coneixements que permetran
a l'alumnat adolescent establir el pont d'entrada al món dels adults.
Les competències que es defineixen a l'ESO, s'anomenen competències bàsiques i són:
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Competències transversals
Competències comunicatives

Comunicativa lingüística i audiovisual
Artística i cultural

Competències metodològiques

Tractament de la informació i competència digital *
Matemàtica
Aprendre a aprendre

Competències personals

Autonomia i iniciativa personal

Competències específiques
Competències per conviure i habitar el món

Coneixement i interacció amb el món físic *
Social i ciutadana

* Les competències específiques de la matèria de Tecnologies.
Taula 1. Competències a l'ESO.

Les competències a Batxillerat s'identifiquen per generals (comunes) i específiques:
Competències generals
Competències en la gestió i el tractament de la

Competències comunicatives

informació
Competències en recerca

Competència digital

Competència personal i interpersonal

Competència en el coneixement i la interacció
amb el món

Competències específiques
Competència tecnològica
Competència en experimentació
Competència en modelització i simulació
* Les competències específiques de la matèria de Tecnologia .
Taula 2. Competències a Batxillerat.

Els objectius d'aprenentatge
A part de les competències, cada etapa, té els seus propis objectius d'aprenentatge, que
conjuntament amb els objectius específics de cada matèria conformaran la programació i
determinaran si l'alumne/a pot passar al següent curs o etapa educativa.
Aquests objectius van des de l'adquisició de coneixements específics a assolir habilitats
socials, respectar-se a un mateix, als altres i a l'entorn i tenir autonomia i iniciativa personal per
poder relacionar-se i formar part de la societat. En aquest sentit, cal remarcar que les propostes
que sortiran d'aquest projecte pretenen fomentar contextos d'aprenentatge que permetin a
l'alumnat treballar per assolir els objectius esmentats.
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Imatge 1. Desenvolupament del currículum per competències. Font3

4.2 Com aprèn l'alumnat?
Se'ns dubte, la finalitat del sistema educatiu i de tot/a bon/a docent és que l'alumnat aprengui i
adquireixi tan competències, destresses i habilitats, com continguts, per tal de que creixi com a
persona i arribi a desenvolupar el seu potencial formant part de la societat.
I, resulta, en aquest punt, interessant reflexionar sobre com aprèn l'alumnat i tenir-ho sempre
present en la nostra funció docent. Tal i com queda reflectit a la piràmide de la Imatge 2, com
més s'implica l'alumnat el seu aprenentatge, més possibilitats d'èxit -entès aquest com a
assoliment dels coneixements necessaris- tindrà. I per tant, serà interessant treballar en
metodologies on l'alumnat es vegi abocat a dialogar, a fer o fins i tot a ensenyar, per tal de
garantir un menor fracàs escolar.

Imatge 2. Piràmide de retenció d'informació i el coneixement.
Font:National Training Laboratories Institute Bethel, Maine, USA.

4.3 Metodologies i pedagogies didàctiques.
Són moltes les metodologies que es poden incorporar avui a l'aula, prenent com a referència
diferents sistemes pedagògics. No és objecte d'aquest projecte estudiar ni analitzar les diferents
metodologies, però sí resulta interessant esmentar alguns referents per tal de reconsiderar el
treball fet actualment a l'aula i tenir un ventall més ampli de recursos, més enllà de la classe
expositiva i la lectura del llibre de text, més enllà d'una relació estàtica entre l'alumnat i el
professorat.
A continuació s'exposen alguns estils pedagògics amb algunes idees a considerar per les
propostes suggerides en aquest projecte:

3 Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Desplegament del currículum a l’educació secundària

obligatòria (ESO). 2006. [en línia] Disponible a: <www.xtec.cat/edubib>
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Pedagogies
de referència

Idees

María Montessori

- Pedagogia científica i naturalista.
- Educar afavorint el desenvolupament de cada alumne/a: la llibertat té un paper essencial.
- L'educació s'assoleix per l'activitat pròpia del subjecte que s'educa. Autoaprenentatge.
S'aprèn fent.
- El/la professor/a (mestre/a) té una funció mediadora.
- És necessari crear ambients de treball relaxats i agradables en que cada alumne/a
trobi el seu propi espai i se senti còmode per desenvolupar el seu potencial i es cultivi
l'atenció, la creació, la voluntat, la intel·ligència, i l'educació moral.
- Organitzar l'espai de tal manera que l'alumnat no sigui tan sols un receptor
d'informació, sinó els protagonistes del seu aprenentatge. Espais que facilitin la
comunicació.
- El material de treball ha de ser de qualitat. Importància (no només en etapes infantils) de
l'educació sensorial a través de material i eines diferents. I de l'educació artística.
- La música i el moviment (a través de les activitats) està present en el seu mètode.
- L'educació artística com a mitjà de comunicació entre el món interior i l'exterior.
- Autonomia personal i les relacions de convivència en cada etapa educativa.

Giner de los Ríos

- Aprendre és viure.
- Desterrar la distribució estàtica de l'aula: escola activa.
- La força del diàleg .

Jean Piaget

- Constructivisme i psicologia evolutiva (l'adolescent ja ha fet el pas del pensament concret
al pensament abstracte, hipotètic i deductiu).
- A través del plantejament de situacions, problemes o projectes, per part del
professorat, l'alumnat arriba al descobriment i als coneixements.
- El treball en grup, entès com equip d'iguals que coopera lliurement, permet
contrastar idees i és beneficiós per tot l'alumnat, que supera l'egocentrisme i adquireix
alhora una major autonomia.
- Organitzar les activitats pedagògiques fent partícip a l'alumne/a del seu procés
d'aprenentatge.
- A través dels conflictes cognitius (problemes/activitats plantejades), els seus
coneixements previs i la interacció amb els altres (professors i companys) l'alumne/a
atribueix significat i integra els nous aprenentatges.
- Hi ha diferents camins per resoldre un problema i poden variar d'un individu a un altre.

Célestin Freinet

- L'escola cooperativa.
- Els plans de treball, les assemblees, els grups de treball, els calendaris a l'aula.
- Investigar l'entorn i col·laborar.
- Els aprenentatges es construeixen a través de l'experimentació, la manipulació de la
realitat i l'organització d'un context on l'alumnat pugui formular les seves preguntes, i viure
les seves experiències.
- Donar la paraula a l'alumne/a, construir a partir de la seva capacitat de comunicació
i de cooperació.
- Aprenentatges significatius i compartits entre l'alumnat i el professorat.
- La revista escolar, els plans de treball, els calendaris, les conferències, la biblioteca,
l'assemblea de classe.

Lev Vigotsky

- Psicologia del desenvolupament. Zona de desenvolupament proper: és la “zona” o la
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distància que hi ha entre els coneixements que pot adquirir o arribar a desenvolupar
l'alumnat pel seu compte sense ajut (segons el que ja sap) i, els coneixements que pot
arribar a adquirir l'alumnat -el seu potencial- amb l'ajut o guia d'un/a mestre/a.
- El coneixement és genera a través de la interacció entre l'alumne/a i el seu medi social i
cultural.
- La importància del llenguatge con a eina per connectar les nostres funcions mentals
inferiors (genètiques) i superiors (adquirides socialment).
- La relació alumne/a-professor/a: com la “bastida d'un edifici”. Jo la relaciono també
amb “el tutor” que és el pal que es posa a algunes plantes mentre estan creixent i tenen la
seva tija tendra perquè no es torcin i se'ls hi formi un tronc fort que els permeti
desenvolupar-se com a arbres.

Paolo Freire

- L'ésser humà és un ser inacabat que s'integra en un context per intervenir en ell
transformant el món.
- “L'educació necessita tan de formació tècnica i científica, com de somnis i utopia”
- Aprenentatge dialògic: l'alumne/a sap, aprendre i ensenyar, educar i educar-se.
- Sortir al carrer, entrevistar a la gent, expressar-se, comunicar, compartir amb la
comunitat. Interacció entre la vida a l'aula i la vida al carrer.

Howard Gardner

- Intel·ligències múltiples: la intel·ligència és la suma de diferents capacitats de
comprendre el món, relacionar-nos-hi, adaptar-nos als canvis i situacions que se'ns
plantegen i crear objectes o eines per a fer-ho.
- Aquestes diferents capacitats o intel·ligències són: la lingüística, la lògicomatemàtica,
l'espacial, la corporal o cinètica, la musical, la intrapersonal, la interpersonal, l'ecològica o
naturista, l'existencial o mística.
- Les intel·ligències s'eduquen.

Taula 3. Algunes pedagogies. Font pròpia tenint com a referència principal el llibre Pedagogías del siglo XX.4

Aprenentatges

Idees

Aprenentatge
significatiu (David

- Perquè l'alumnat aprengui cal que trobi sentit al que aprèn: motivació, vincles i
implicació en el seu aprenentatge.
- Els continguts han de ser clars, coherents, organitzats i han d'adequar-se al nivell de
coneixements i desenvolupament psicològic de l'alumne/a.

Ausubel)

Aprenentatge
contextualitzat

- Es basa en relacionar les activitats d'aprenentatge amb l'entorn, amb la realitat o les
motivacions i inquietuds de l'alumnat.

Aprenentatge basat en
problemes/projectes
(ABP)

- El professorat planteja les activitats d'aprenentatge a través de problemes a
solucionar o projectes a realitzar. Aquests problemes/projectes tindran un context i
permetrà a l'alumnat arribar al coneixement a través de la seva resolució.

Aprenentatge
cooperatiu

- Treball en equip que permet desenvolupar l'autonomia personal alhora que les
habilitats socials i la cooperació i l'ajut entre l'alumnat per tal d'assolir les tasques
fixades.
-"En una estructura d'aprenentatge cooperatiu es necessita un equipament diferent i
les taules dels alumnes es distribueixen de forma diferent que si es tracta d'una
estructura d'aprenentatge individualista o competitiu".
Aprendre junts alumnes
diferents. P. Pujolàs. (2002).5

Debats, cultura
participativa i
aprenentatge dialògic

- Metodologia didàctica que promou l'aprenentatge significatiu basant-se en l'anàlisi,
l'exploració i el debat sobre situacions i problemàtiques del món real que preocupen a
la comunitat.
- L'aprenentatge dialògic es basa en la comunicació i la interrelació: entre alumnes,
entre alumnes-professorat, entre alumnes-professorat-famílies. I, comporta construir
entre tots un entorn favorable a aprenentatge i a la transformació a millor basat en el
respecte entre iguals i en partir de que cadascú és diferent en les seves bases
culturals i en la seva manera de viure.

Aprenentatge entre
iguals

- És el que es dóna entre persones que estan en un nivell d'aprenentatge similar
(entre alumnes, entre professorat, entre pares) però cadascú amb un nivell de
coneixements diferent.

4 Diversos autors. Pedagogías del siglo XX. Cuadernos de pedagogía. Especial 25 años. Barcelona: Editorial

CissPraxis, S.A., 2000. ISBN:84-7197-648-X.

80550_TFM_Espais comuns_Noemí Granado Martín

11

-” Model de centre participatiu obert a la comunitat, en el marc de l’escola inclusiva. És
un projecte de transformació de centres educatius que es basa en l’aprenentatge
dialògic i la participació de la comunitat per aconseguir un doble objectiu: l’èxit
educatiu de tot l’alumnat i la millora de la convivència en els centres educatius.”

Comunitats
d'aprenentatge

-”Els principis inclusius es basen en la superació de la visió de la igualtat com
homogeneïtzadora, així com de la diversitat que no té en compte la igualtat. Les
Comunitats d’Aprenentatge busquen la superació de les desigualtats socials i
educatives des de la transformació del centre i del context social.” 6

Aprenentatge-servei

- Proposta educativa que combina l'adquisició de competències, habilitats, i valors per
part de l'alumnat amb el servei a la comunitat, basant-se en problemes o necessitats
reals de l'entorn i en la seva millora.
Taula 4. Alguns tipus d'aprenentatges a remarcar pel projecte.

Finalment, i citant al catedràtic J.Gimeno : “(...) el món de l'educació és una amalgama
complexa de materials molt diversos entrellaçats els uns amb els altres (...) ”: en primer lloc, els
sabers a propòsit del que es pensa sobre l'educació, que és el recull del bagatge de
generacions anteriors; després, els sabers del que se sap fer (els dominis de les habilitats
pràctiques); i, les utopies de construcció d'un món millor.7

4.4 El Currículum de tecnologia i la relació amb altres matèries.
A continuació s'exposen els continguts del currículum de la matèria de tecnologia per l'ESO i el
Batxillerat, detectant alguns temes de treballs o possibles projectes en els quals es poden
realitzar activitats de tipus transversal (ja siguin integrant diferent matèries, com diferents nivells
acadèmics) i que vinculen l'entorn.
CURS
1r d'ESO

UNITAT DIDÀCTICA

Temes transversals

Matèries

El procés tecnològic

Tecnologia i societat.

Ciències socials (geografia i
història)
Ciències de la naturalesa
Cultura clàssica
Llengües (català, castellà i
estrangeres).

Sistema informàtic

Debats i reflexions tecnoètiques.

El processador de textos,
Internet
L'aula de tecnologia
El dibuix tècnic
Els materials: la fusta
L'electricitat

Anàlisi de diferents tipus
d'aula de l'institut.

Educació visual i plàstica
Matemàtiques
Ciències de la naturalesa
Dibuixar-les, mesurar-les.
Llengües
(l'estudi de les diferents aules
Identificar llocs a on podem
trobar la fusta (material estudiat a de les diferents matèries i els
seus requisits i condicionants
1r).
específics)
Residus: Els residus a aquestes
aules. Els residus de l'institut.
Com s'il·lumina l'espai. Consum
energètic.

5 Pujolàs, P. Aprendre junts alumnes diferents. Vic: Editorial EUMO, 2003. ISBN: 9788497660150. [En línia]

[ Consulta realitzada maig 2012] Disponible a: <http://www.octaedro.com/pdf/10062.pdf>
6 Generalitat de Catalunya. Departament d'ensenyament. El projecte de comunitats d'aprenentatge a Catalunya. [en

línia] [Consulta: maig-juny de 2012]. Disponible a:
<http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Arees_actuacio/innovacio_educativa/comunitats_aprenentatge/docume
nt_marc_comunitats_aprenentatge.pdf>
7 Diversos autors. Pedagogías del siglo XX. Cuadernos de pedagogía. Especial 25 años. Barcelona: Editorial
CissPraxis, S.A., 2000. ISBN:84-7197-648-X. Traducció N.Granado.
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Activitats a l'aula de
tecnologia: disseny
d'objectes.

Construcció d'un objecte
Fer un instrument musical. Fer
un concert amb aquests
instruments.

Música
Educació visual i plàstica
Construcció d'una joguina Matemàtiques
amb material reciclat aportat Ciències de la naturalesa
Llengües
per ell o de dins del centre.
Ciències socials

Disseny i realització de
cartells i plaques
identificatives amb els
noms de les aules vinculantlos a espais , persones
il·lustres o fets rellevants de
la ciutat del centre.
Documentació multimèdia Revista, ràdio, televisió
i eines de presentació
Internet i xarxes locals
Tecnologia i societat
Debats i reflexions
tecnoètiques: ús racional i
abús.
Materials: metalls i
plàstics
Màquines i mecanismes

Llengües (català, castellà i
estrangeres)
Educació visual i plàstica
Ciències de la naturalesa
(física)
Ciències socials
Ciències socials (geografia i
història)
Ciències de la naturalesa
Cultura clàssica
Llengües (català, castellà i
estrangeres).

Construcció d'una joguina
amb material reciclat aportat
per ell o de dins del centre.

Proposta disseny i
construcció petita
escultura al pati de
l'institut.
2n d'ESO

Anàlisi de les tanques de
l'escola i propostes de
millora. Anàlisi dels materials
que es troben al pati, i proposta
de realització d'una tanca per
l'hort.

Magnituds elèctriques
fonamentals. Circuits i
motors elèctrics.
Producció i consum
d'energia.
Estudi i processos
industrials propers: les
indústries tèxtil i
alimentària.

Anàlisi de diferents tipus
d'aula de l'institut. Anàlisi
de l'energia i els residus de
l'institut.
Projecte teatre o teatre de
titelles (circuits elèctrics,
vestuari, escenografia,
il·luminació).
Tecnologia i societat

Llengües (català, castellà i
estrangeres)
Educació visual i plàstica
Ciències de la naturalesa
(física, biologia)
Ciències socials
Matemàtiques
Cultura clàssica

Ciències socials (geografia i
història)
Ciències de la naturalesa
Cultura clàssica
Llengües (català, castellà i
estrangeres).

Debats i reflexions tecnoètiques:
ús racional i abús.

Creació de pàgines web
3r d'ESO

Revista, ràdio, televisió

Sistemes de comunicació

Dibuix assistit per
ordinador

Llengües (català, castellà i
estrangeres)
Educació visual i plàstica
Ciències de la naturalesa
(física)
Ciències socials

Dibuix a l'ordinador de les
aules de l'institut o d'altres
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Forces i estructures
Mecanismes i transmissió
de moviment

Educació visual i plàstica
Matemàtiques
Llengües (català, castellà i
estrangeres)
Proposta disseny i
Ciències de la naturalesa
construcció petita
(física)
escultura al pati de l'escola Ciències socials

espais

Màquines tèrmiques
Disseny i construcció
d'habitatges

Comparativa amb les aules
i l'institut.

L'habitatge:

Estudi comparat del propi
habitatge amb l'institut

Característiques funcionals
de l'habitatge.
Instal·lacions de l'habitatge.

(espais, instal·lacions, etc.).

Llengües (català, castellà i
estrangeres)
Educació visual i plàstica
Ciències de la naturalesa
Ciències socials
Matemàtiques

Pneumàtica i hidràulica

Projecte teatre o teatre de
titelles (circuits elèctrics,

UNITAT DIDÀCTICA

Temes transversals

Matèries

Energia:

Estudi dels sistemes
energètics de l'institut.

Educació visual i plàstica
Matemàtiques
Ciències de la naturalesa
Llengües

Llengües (català, castellà i
estrangeres)
Electrònica
Educació visual i plàstica
vestuari, escenografia,
Analògica i digital
Ciències de la naturalesa
il·luminació).
Ciències socials
Tecnologia de control
Matemàtiques
Robòtica
Educació física
Cultura clàssica
Música
Taula 5. Continguts del currículum de tecnologia a l'ESO i possibles propostes transversals.

4t d'ESO

CURS

Sistemes energètics
Recursos energètics
Producció i distribució
d'energia elèctrica
Energies alternatives
Sistemes domèstics
Circuits de corrents continus
Instal·lacions elèctriques
domèstiques

Tecnologia
Industrial
1r Batxillerat

Màquines, sistemes i
processos:
Sistemes mecànics
Màquines simples
Mecanismes de transmissió
de moviment
Accionaments pneumàtics

Materials:

Proposta disseny i
construcció petita
escultura al pati de
l'institut.

Projecte teatre o teatre de
titelles (circuits elèctrics,
vestuari, escenografia,
il·luminació).

Propietats i assaigs
Metal·lúrgia i siderúrgia
Metalls fèrrics
Materials no metàl·lics

Ciència, tecnologia i
societat:

Tecnologia i societat
Debats i reflexions tecnoètiques

Reflexions, conseqüències

Tecnologia
Industrial
2n Batxillerat

Màquines, sistemes i
processos:

Estudi dels sistemes
energètics de l'institut.

Sistemes mecànics i principis
de màquines.
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Educació visual i plàstica
Matemàtiques
Llengües (català, castellà i
estrangeres)
Ciències de la naturalesa
(física)
Ciències socials

Llengües (català, castellà i
estrangeres)
Educació visual i plàstica
Ciències de la naturalesa
Ciències socials
Matemàtiques
Educació física
Cultura clàssica
Música
Ciències socials (geografia i
història)
Ciències de la naturalesa
Cultura clàssica
Llengües (català, castellà i
estrangeres).
Educació visual i plàstica
Matemàtiques
Ciències de la naturalesa
Llengües
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Màquines simples i elements.
Mecanismes de transmissió
de moviment.
Proposta disseny i
Màquines tèrmiques.
construcció petita
Accionaments pneumàtics i
escultura al pati de
oleohidràulics.

Educació visual i plàstica
Matemàtiques
Llengües (català, castellà i
estrangeres)
Ciències de la naturalesa
(física)
Ciències socials

Sistemes elèctrics:

Llengües (català, castellà i
estrangeres)
Educació visual i plàstica
Ciències de la naturalesa
Ciències socials
Matemàtiques
Educació física
Cultura clàssica
Música

l'institut.

Sistemes electrotècnics.
Electromagnetisme i corrent
altern
Màquines elèctriques.
Electropneumàtica
Circuits industrials

Projecte teatre o teatre de
titelles (circuits elèctrics,
vestuari, escenografia,
il·luminació).

Sistemes automàtics i
sistemes digitals
Metrologia i normalització
Indústria metal·lúrgica.
Soldadura.

Tecnologia i societat
Debats i reflexions tecnoètiques

Indústries químiques i
tèxtils. Els residus
industrials.

Ciències socials (geografia i
història)
Ciències de la naturalesa
Cultura clàssica
Llengües (català, castellà i
estrangeres).

Elements d'organització
industrial i sistemes de
fabricació.
Taula 6. Continguts del currículum de tecnologia a Batxillerat i possibles propostes transversals.

Treball de síntesi i projecte de recerca
Actualment de primer a tercer de l'ESO, l'alumnat ha de realitzar un treball de síntesi i en el
quart curs ha de fer un projecte de recerca. Tots dos permetran treballar de forma transversal
diferents competències i el contingut de diferents matèries.
El treball de síntesi conté un seguit d'activitats d'ensenyament-aprenentatge de forma
transversal (integrant el coneixement de diferents matèries) i que s'han de realitzar tan de
forma autònoma com en cooperació dins d'un equip de treball, resolent problemes i qüestions
contextualitzades i relacionades amb la vida quotidiana.
El projecte de recerca de 4t d'ESO, es fa en equip, i consisteix en la descoberta o
aprofundiment sobre un tema escollit, sota la guia del professorat. L'autonomia personal i
alhora la capacitat o les dificultats de treballar en equip es va manifestant durant el projecte.
El projecte de recerca de Batxillerat és de treball final d'aquesta etapa educativa i s'ha de
realitzar individualment.

5 METODOLOGIA DE TREBALL
A continuació s'exposa el procés de treball que s'ha seguit pel desenvolupament del projecte. A
l'Annex 3 s'hi pot trobar la planificació temporal del treball al llarg del curs.
S'ha dividit el projecte en dues parts diferenciades: una primera de recull d'informació i anàlisi
de la mateixa; i, una segona d'elaboració de propostes i estudi de la seva aplicabilitat al centre.
L'esquema que s'ha seguit és el següent:

PART 1 FASE 1

Recull d'evidències al centre i anàlisi del funcionament i situació
actual del centre.
Observació dels espais comuns físics i dels projectes comuns que
es realitzen al centre.
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FASE 2

Recollida de les opinions del professorat i de l'alumnat.

FASE 3

Recerca d'experiències transversals a d'altres centres educatius.

PART 2 FASE 4
FASE 5

Fases

Disseny de propostes concretes a l'institut estudiat.
Aplicabilitat de les propostes.

Desenvolupament i metodologia
Recull d'evidències i
anàlisi de la situació
actual del centre.

Fase 1. Recerca
de la informació,
recull d'evidències
al centre i anàlisi
Metodologia:
del funcionament i
Observació directa,
la situació actuals
entrevistes, documents
al centre.
del centre.

P
A
R
T
I

Realització d'enquestes
per al professorat i per
a l'alumnat.
Fase 2. Recollida
de les opinions
del professorat i
de l'alumnat.

P
A
R
T
II

Fase 4. Disseny
de propostes.

Observació i anàlisi
dels espais del
centre.

Metodologia:
Observació directa,
entrevistes, documents
del centre.

Metodologia:
Observació directa,
plànols, esquemes i
fotografies.

Recollida de les
opinions del
professorat i de
l'alumnat.

Anàlisi dels
resultats de les
enquestes i de la
participació.

Conclusions

Conclusions

Metodologia:
Enquestes
Metodologia:
electròniques al
Electrònicament i en
professorat i enquestes paper.
electròniques i en paper
a l'alumnat.
Cerca d'experiències a
d'altres instituts (1).

Fase 3. Recerca
d'experiències
transversals a
d'altres centres
educatius.

Recull i anàlisi dels
projectes comuns al
centre, i treball en
grup a l'aula.

Metodologia:
Recerca via telemàtica.

Brainstorming de
propostes i estudi de les
matèries associades i
part de currículum
implicat.

Estudiar els
Fase 5.
condicionants i les
Aplicabilitat de les variables que poden
propostes.
afectar a la seva
aplicabilitat.

Cerca d'experiències a Experiències a la
d'altres instituts (2).
UEC Esclat i al
Llindar.
Metodologia:
Experiències
Visites i entrevistes.
d'Aprenentatge
servei.
Metodologia:
Cerca telemàtica,
visites i entrevistes.

Conclusions

Agrupació de les
propostes per grups i
disseny de propostes
concretes adaptades
a l'institut estudiat.

Objectius,
competències i
matèries
treballades i
metodologia
didàctica,
temporització i
avaluació.

Anàlisi dels
espais
necessaris
per dur a
terme les
propostes.

Estudiar les hipòtesi i
els indicadors per
avaluar les propostes.

Anàlisi i conclusions
Conclusions

Taula 7. Fases del projecte i metodologia utilitzada.

6 DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
FASE 1
6.1 Recull d'evidències al centre i anàlisi del funcionament situació actual del
centre.
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L'institut estudiat s'estructura en departaments (seminaris didàctics), integrats per l'equip de
professors/es de la mateixa matèria i coordinats pel cap de departament. Els departament
didàctics venen determinats per les àrees curriculars establertes dins de l’ESO. Dins del centre,
hi ha 10 departaments. Dins de 4 d’aquests departaments es troben seminaris diferenciats que
tenen responsables dels mateixos.
A començament de curs cada seminari elabora la programació de l’assignatura, decideix els
criteris d’avaluació, analitza els resultats obtinguts, escull els llibres de text i assenyala activitats
docents que es duran a terme.

DEPARTAMENTS

SEMINARIS

Llengües estrangeres

Francès
Anglès

Llengua Catalana i literatura

Català
Aula d’Acollida

Llengua Castellana i literatura

Llengua castellana
Llengües clàssiques
Educació Física
Ciències Socials
Geografia i Història
Filosofia / Religió
Música
Visual i Plàstica
Tecnologia
Ciències de la Naturalesa
Biologia i Geologia
Física i química
Matemàtiques
Matemàtiques
Economia
Orientació
Psicopedagogia
En negreta els que tenen cap de Departament o responsable de
Seminari
Taula 8. Llistat de Departaments i Seminaris del centre.

Recursos organitzatius i metodològics del centre
El centre disposa de diversos recursos metodològics per tal de treballar l'atenció a la diversitat,
amb una comissió d'atenció a la diversitat, així com una comissió socioeducativa,
encarregades de “planificar i fer el seguiment del conjunt d'actuacions i mesures que el centre
ha de prendre per atendre la diversitat de necessitats educatives de l'alumnat.” (NOFC).
També trobem altres recursos metodològics del centre com: l'agrupament per nivells, el
desdoblament de grups, els plans individualitzats, les aules d'acollida i les aules obertes.
Agrupaments
En cada curs de l'ESO hi ha cinc grups, dels quals tres segueixen el currículum
ordinari, i dos segueixen un currículum adaptat (pot ser que no sigui a totes les
assignatures). Són els grups D i E, i la seva nota màxima de l'expedient serà un 7. En
principi l’alumnat d’un mateix grup té un nivell semblant.
Aula d’Acollida
Al setembre es realitza la distribució dels alumnes en l’aula d’acollida. Aquesta
distribució es fa en funció de la llengua de l’alumnat nouvingut, si aquesta és d’origen
romànic o no. Els de llengua no romànica fan, el primer any, 17 hores a la setmanes
d'aula d'acollida per treballar les competències lingüístiques.
Aula Oberta
A l’aula oberta és l’únic lloc on es treballa per projectes -sense comptar el projecte de
recerca i el treball de síntesi. S’acullen a l’aula oberta aquell alumnat de 3r i 4t d’ESO
que no s’acaba d’adaptar a les classes ordinàries, però que encara no ha complert els
16 anys. En aquests moments es realitzen diferents tipus d’activitats: classe teòrica
ordinària i adaptada, classes en la que es treballen diferents recursos i competències
tenint com a base un tema (p. ex. les muntanyes), taller pràctic de reparació i muntatge
80550_TFM_Espais comuns_Noemí Granado Martín

17

de bicicletes i, 10 hores de pràctiques al centre Aula-taller *** 8. Amb aquestes
activitats educatives adaptades, el professorat de l'aula oberta em transmet que
s’ha recuperat l’interès per l’aprenentatge i la formació de molts alumnes.

Plans individualitzats
El plans venen donats per la Comissió d'Atenció a la Diversitat o el pot implantar el
mateix professorat. Aquests plans estan revisats per l'inspector/a perquè es duguin a
terme. Els pares/mares han de donar conformitat. Podem distingir dos tipus de plans
individualitzats: alumnes que els hi costa alguna assignatura i tenen un pla especial
per ella; i, alumnat pot ser promocionat sempre que tinguin menys de 4 assignatures
suspeses, i per a les assignatures suspeses es fa un pla de recuperació a través de
treballs.
Dins del centre, també es duen a terme els següents projectes, algunes gràcies al Pla de
Millora al que està acollit el centre:
•
•
•
•
•

Grup mediació entre iguals (optativa que cursen alguns alumnes de 2n i 3r d'ESO).
Pla de millora: Ajuts a l'estudi a través de suport extraescolar amb classes de reforç.
Pla d'acció tutorial.
Pla de lectura que es duu a totes les matèries.
Concurs d'oratòria en anglès (dins d'un PELE).

Dins de les aules, podem trobar casos de professorat molt motivat i inquiet que ha provat a
l'aula algun sistema de treball en grups, grups cooperatius, o altres tipus de treball per
projectes (per exemple els proposats per la xarxa Espurna, intercanvis amb altres països, etc.),
o fins el tot l'aprenentatge servei que es fa des de l'aula oberta. També el projecte de recerca
és un cas d'aprenentatge basat en projectes, o els que es realitzen a l'aula-taller de tecnologia,
i d'educació visual i plàstica especialment.
Recursos de l'entorn
El centre disposa d'altres recursos de l'entorn com el Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
que es troba molt proper tot i que actualment amb les noves tecnologies tan sols l'utilitzen per
realitzar cursos (l’ús de les pissarres digitals o un curs que han fet enguany sobre els treballs de
síntesi de l'ESO). Durant la visita al centre, m'expliquen que disposen de moltes aules i espais
on abans s'hi feien molts cursos, però que amb la crisis, hi ha hagut retallades. M'ensenyen el
Kit de ràdio de que disposen, i m'expliquen que mai ningú l'ha demanat, doncs pesa força i s'ha
d'anar a buscar a una furgoneta. Consulto si podria anar un grup d'alumnes a fer ràdio al CRP:
no hi hauria cap problema, tenen espai de sobre per deixar-la muntada un temps si algú ho
sol·licités.
L'institut, també disposa de l'ajut d'una psicòloga de l'EAP que va 1 o 2 dies a la setmana a
l'institut.
Departament de tecnologia
Dins del departament de tecnologia, hi ha uns llibres de text comuns i concretats a l’inici del
curs, però no s’observa una línia metodològica ni uns criteris d’avaluació comú. Cada
professor/a treballa dins l’aula segons els seus propis criteris però seguint les pautes generals
del centre. Si que es comenten a les reunions de departament els criteris que es fan servir o si
algú adapta les activitats programades per atendre la diversitat. Hi ha reunions de departament
setmanals en les que es comenten sobretot el desenvolupament de les activitats a l'aula-taller i
el material que s'ha de comprar, així com el que s'ha parlat a d'altres reunions (claustre, caps
de departament, etc.).
Les aules-tallers estan ben estan ben equipades, tot i que alguns armaris, per manca d'espai,
tapen la llum. El professorat fa que l'alumnat manipuli materials (fusta, plàstics, materials
8 Per normativa del TFM no es dóna el nom del centre.
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elèctric) i el treballi (ús de la serra, el cúter, maquinària per perforar, pintures, soldadures,
cablejat, etc.).
Les pràctiques del taller no estan del tot ben relacionades amb la teoria. Es treballa poc el
procés tecnològic: el procés de disseny inicial, la memòria amb els requisits ambientals,
tècnics, el cost, els materials, els plànols (que sí que en fan), la valoració del producte final i les
possibles millores. Tan a l'aula-taller com a la teoria, ens tracten poc els temes de sostenibilitat
tan ambiental, com econòmica, com social.
Atenció a la diversitat a les aules
Les observacions fetes dins de la matèria de tecnologia, m'han permès veure que s’apliquen
algunes mesures d’atenció a la diversitat basades en la realització de diferents activitats al llarg
del curs - com ara pràctiques, exercicis, exàmens, preguntes a classe, treballs per casa, aulataller i aula d'informàtica - que permeten avaluar diferents habilitats, coneixements i actituds de
l’alumnat, però aquestes activitats són per tot l’alumnat de forma genèrica. La part teòrica no
està adaptada, però sí que es fan algunes adaptacions (al mateix projecte) a les pràctiques de
l’aula-taller. No he observat que es facin treballs en grup.

Conclusions
El centre estudiat és un institut públic on el professorat que hi treballa no ho fa per creure en
una línia pedagògica concreta sinó per motius laborals estrictament, i això comporta, com en
molts instituts públics, un seguiment i una implicació desigual per part del professorat dins del
projecte de centre.
Tot i que en principi se segueixen els criteris pedagògics establerts dins del PEC, traslladar-los
a l'aula segueix sent tot un repte, que depèn d'una banda del treball en bloc de tot el claustre
-que no sempre es produeix- i d'altra banda, del treball dins de cada nivell curricular, dins de
cada departament i, finalment, del treball individual i de les habilitats de cada professor/a.
En general, s'ha pogut observar que la majoria del professorat, tot i que en alguns casos ha
incorporat les TIC com a nova eina de treball, se segueixen donant classes seguint mètodes
tradicionals i avaluant també de forma tradicional, on malgrat que hi ha una avaluació
continuada i sumativa, els exàmens segueixen tenint un pes determinant.
Actualment, i partint de l'observació del centre des del Pràcticum, no hi ha realment un treball
transversal de diferents matèries (per exemple en determinar tasques a fer a casa per part de
l'alumnat
Les metodologies utilitzades dins de l'aula oberta, o a les pròpies UEC, engresca a l'alumnat i el
torna a fer tenir interès pel seu aprenentatge.

6.2 Recull i anàlisi dels projectes comuns al centre.
Experiències a l'aula oberta (veure Apartat 6.1)
Experiència a les UEC que tenen relació amb el centre 9: l'ambient i la filosofia de treball dins
de les UEC és força diferent al que hi ha a l'institut. Tot i que tenen un tamany i una oferta
educativa lleugerament diferent, les dues UEC, o aules-taller, tenen trets similars de
funcionament: l'organització, l'ordre, les tasques a realitzar, els calendaris, els treballs penjats
a les parets, els noms dels i de les alumnes, el treball per projectes per assolir les
competències bàsiques, les relacions entre el professorat-alumnat, etc. Com deia la directora
d'un dels centres: “quan aquests/es nois/es arriben aquí, senten que els han expulsat i que han
de pagar, estan en molts casos rabiosos o molt depressius. Cal paciència, límits molt clars, per
establir una relació amb ells, i provar de recuperar o generar el vincle que ens permeti a
nosaltres fer de professors/es i a ells/elles d'alumnes”. Es parla molt clarament del conflicte
com una eina de treball.
9 Per normativa del TFM no es dóna el nom dels centres.
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L'alumnat arriba amb por, però al cap d'un temps senten que aquesta manera d'aprendre els és
més propera, i comença a canviar i a aprofitar el temps (són pocs els casos d'abandonament).
Alguns alumnes estan a l'Aula-taller (UEC) i a l'aula oberta.
Experiència d'aprenentatge-servei a la població de l'institut estudiat: des de l'aula oberta
de l'institut es treballa en un projecte d'aprenentatge-servei al voltant de la bicicleta que es va
iniciar l'any passat i que va avançant. L'alumnat aprèn el funcionament de la bicicleta i
mecànica bàsica per a la seva reparació, a través d'unes bicicletes donades pel dipòsit
municipal. I actualment està començant a donar un servei de reparació i posada a punt de
bicicletes per a la gent del barri.
Una tutoria diferent: una de les professores de l'institut, que fa de tutora a un grup força
conflictiu, utilitza recursos TIC per treballar les tutories, fent partícip a l'alumnat dels conflictes, i
de la resolució dels mateixos, a través de la reflexió sobre com haguessin actuat i quina podria
ser la solució al conflicte. L'alumnat treballa com en una assemblea, fent actes i arribant a
consensos sobre la resolució dels conflictes que van sorgint durant l'estada a l'institut. La
participació és alta, i també la implicació per part de l'alumnat.
Experiència revista digital (veure Apartat 6.9.1)
Projecte Cicerone: es porta a terme a través dels alumnes del grup de mediació, i consisteix
en acollir i acompanyar l’alumnat nouvingut durant la seva integració en el centre.
Un treball de síntesi cooperatiu a l'institut: enguany és la primera vegada que es fa des de
l'institut un projecte de síntesi de forma cooperativa. S'hi ha involucrat un petit grup de
professorat que després de fer un curs a través del CRP ja esmentat, estan tirant endavant el
plantejament de les activitats -objectius, criteris i rúbriques d'avaluació, disseny dels exercicis,
vinculació de diferents matèries, etc.-, i l'organització de la setmana que es dedicarà al projecte
de síntesi i que es farà, de l'11 al 15 de juny. Estan utilitzant diverses eines TIC per compartir
el treball que van realitzant. Caldrà avaluar l'experiència i els resultats obtinguts.

6.3 Observació i anàlisi dels espais del centre.
Per fer aquest anàlisi s'han observats els espais del centre estudiant el seu ús, la il·luminació,
la climatització, el mobiliari i a continuació es mostra un recull dels més significatius:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L'entrada i passadissos
Les aules
Els departaments
Espais comuns alumnat
Espais reunions professorat
Espais exteriors

Com a complement a aquest apartat es poden veure els Annexos 3 i 4.
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1. Entrada i passadissos

Imatge 3, 4 i 5. Entrada al centre, façana nordoest. S'obre només una de les dues portes.

Imatge 6. Zona d'entrada al
centre.

Imatge 7 i 8. Passadís aules i sales. I escala central.
ESPAIS D'ENTRADA I PASSADISSOS
Algunes observacions

•
•

Algunes propostes de
canvi

•
•
•

•
Alguns elements de
treball per l'alumnat

•
•
•

Estudiar el nivell d'il·luminació dels passadissos. És massa? Quin estalvi tindríem
si es tanquessin els fluorescents dels passadissos? Què es podria fer amb
l'estalvi aconseguit?
L'edifici per dins està pintat amb tons blaus.
Pissarres i murals als passadissos de les aules per mostrar molt periòdicament
el treball que es fa a diferents matèries. Actualment hi ha alguns plafons als
espais més grans.
Introduir vegetació a l'interior de l'edifici.
El color a determinades zones facilitarien la identificació de funcions i el
coneixement de l'edifici. Podríem introduir elements de color als passadissos per
identificar les aules, la biblioteca, les diferents plantes de l'edifici? Projecte 2. Els
colors dels espais i el treball de les emocions. I amb el Projecte 9 Projecte
engranatges, politges (...) construir petits mòbils pel sostre.
Projecte 5 Organitzem-nos. Posem noms als espais de l'institut. Fem plaques i
cartells. Fer plaques identificatives de les aules i espais comuns amb noms
relacionats amb la localitat.
Realització de fitxes sobre anàlisi dels materials de l'institut. Detectar
desperfectes, i vehicular propostes de millora.
Estudiar les instal·lacions de l'edifici i de les diferents aules i els seus
condicionants.
Tasques, responsabilitat rotatòria de cuidar les plantes per part de l'alumnat.

Taula 9: Observacions i propostes per als espais d'entrada i els passadissos .
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2. Els departaments i sales de reunions i treball del professorat
Els departaments tenen tamanys diferents: en general els de llengües són més grans, i tenen
més material, els de ciències estan propers als seus respectius laboratoris. En el present
informe es recullen dos mostres de departament: el d'anglès i el tecnologia. El primer amb un
tamany gran, amb molt material dins del departament i amb molta activitat i ús per part del
professorat. El segon, és un departament més petit, bona part del materials es troba a les
aules-taller de tecnologia que estan a en una altra planta de l'edific. Actualment el departament
no s'usa per el professorat. Tots dos departaments estan a la façana sud de l'edifici i a la
mateixa planta.
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Imatge 9,10,11. Departament de tecnologia.

PROPOSTES:
Col·locar cortines,
una distribució
diferent de les taules
del fons, posar una
pissarra, una
escultura al sostre,
plantes, moure els
armaris deixant
l'espai central més
lliure.

Imatge 12. Algunes suggerències a introduir al departament.

DEPARTAMENT D'ANGLÈS
El departament d'anglès és el més gran i el professorat l'utilitza per treballar.

Imatge 12 i
13. El
departament
d'anglès.
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Imatge 14.
El
departament
d'anglès.

PROPOSTES:
- Posar alguna planta.
- Algun toc de vermell o taronja.
- L'enlluernament en aquesta part de l'institut és
un problema general.

DEPARTAMENTS
Algunes observacions

• Com totes les estances, ja siguin departaments o aules que es troben en aquesta
façana sud, hi ha un sobreescalfament i un enlluernament els mesos de primavera.
• Cada departament és un món, n'hi ha que tenen molta activitat, que han posat
cortines i en pràcticament tots hi ha alguna làmina o referència a les parets de la
matèria que acullen.
• El tamany de cada departament varia, i depenen de l'ús segons el professorat que
hi hagi i de les funcions escolars que aquest tingui, doncs, potser en algun
moment algun departament es fa petit.

Algunes propostes de
canvi

• La climatització. S'haurien d'estudiar ràfecs a la façana sud o persianes exteriors
amb lames horitzontals.
• Vegetació a l'interior dels departaments.
• El color diferenciat a les portes dels departaments facilitarien la identificació de
funcions i el coneixement de l'edifici.
• A part del blanc i el blau, introduir alguns elements de color més càlid (un tros de
paret, una estanteria, etc. , algun element que no tingui un cost elevat).

Alguns elements de
treball per l'alumnat

• Plantejar a l'hora de canviar el mobiliari algun tipus d'aprenentatge-servei amb
l'alumnat de les UEC que està treballant amb aquest temes.
Taula 10: Observacions i propostes per als departaments.

3. Aules

Imatge 15 a 20 Model d'aula de teoria (aula
ordinària).
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Imatge 21a i 21b. Aula de mediació i aula d'acollida.

L'aula de mediació i l'aula d'acollida amb cartells fets per l'alumnat.

Imatges 22a, 22b i 22c. Aula de música,
d'informàtica i de tecnologia.
AULES ORDINÀRIES
Algunes observacions

•
•
•
•

Algunes propostes de
canvi

•
•
•
•
•
•

Alguns elements de
treball per l'alumnat

L'acústica de les aules no és molt bona. Es podria millorar fàcilment introduint
alguns elements com ara vegetació, taulells per penjar calendaris, activitats (en
algunes classes ja en tenen, però la proposta seria que fossin més grans).
S'hauria d'estudiar l'enlluernament, sobretot a la façana sud.
En general, fins a mig matí les persianes de les aules no s'obren, perdent la llum
natural i gastant llum artificial innecessàriament.
Introduir una mica de calidesa a les aules a través del color.
Projecte 5 Organitzem-nos. Posem noms als espais de l'institut. Fem plaques i
cartells. Posar noms a les aules relacionant-nos amb la història de la localitat.
Posar calendaris d'exàmens i tasques a les parets de l'aula.
Posar plantes, vegetació, a dins de les aules.
Decorar les aules. Projecte 9 Projecte engranatges, politges. Mòbils.
Estudis de colors a dins de les aules.
Papereres a totes les aules. Posar baldes als armaris oberts que ja hi ha, i utilitzar
l'espai.

•

Realització de fitxes sobre anàlisi de les aules (mides, materials, colors,
il·luminació, ventilació,estructura, etc.).
Detectar desperfectes, i vehicular
propostes de millora. Projecte 1. Les aules de l'institut, i Projecte 2. L'espai i els
colors de les emocions.
• Tasques, responsabilitat rotatòria de cuidar les plantes per part de l'alumnat, obrir
finestres, control de papereres, neteja, etc.
Taula 11: Observacions i propostes per a les aules ordinàries.
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4. Espais comuns alumnat
Hem centraré en la biblioteca, la cafeteria, l'aula magna i la sala d'actes (gimnàs). Tots ells es
troben a la primera planta (encara que la sala d'actes està mig pis per sota).

Imatge 23a i 23b Els dos espais de la
biblioteca

Imatge 24
Cafeteria

Imatge 25 Aula magna

Imatge 26a i 26b Sala
d'actes /gimnàs.

ESPAIS COMUNS ALUMNAT
Algunes observacions

•

•
•
Algunes propostes de
canvi

•
•

•

La biblioteca té dos espais diferenciats, un d'ells s'utilitza per visualitzar
pel·lícules. I l'altre té diverses taules juntes. Disposa d'un ordinador. Està situada
a la façana nord i no té problemes greus l'enlluernament però sí acústics doncs
dóna directament al carrer.
La cafeteria està ubicada just davant de la biblioteca. Disposa d'una dotzena de
taules, i un petit taulell amb cuina. S'hi fan menús. Es podria renovar una mica i
donar-li una mica més de color i de vida.
L'aula magna a part de ser més gran, no està pintada de blau, com alguna altra
aula, i les taules són d'un color faig. Està a la façana sud.
La biblioteca, tal i com està, i amb l'ús que se'n fa podria ser molt bé una aula de
treball per projectes cooperatius. Es podria introduir algun ordinador més per fer
recerca.
Si mai hi haguessin diners, estaria bé plantejar-se un canvi d'ubicació de la
cafeteria en una zona més propera al pati (a on era l'habitatge del conserge, per
exemple). També estaria bé disposar d'una cuina més gran per poder realitzar
activitats amb l'alumnat (les UEC estudiades són una interessant referències,
també es tracten molts temes sobre alimentació dins de l'institut, etc.).
Es podria posar el departament de tecnologia al costat de les aules-taller, i tenir
dos espais, un a la primera planta, i l'altre a la tercera (aula d'idiomes+actual
departament de tecnologia) amb taules rodones, o un mobiliari que facilités el
treball en grup, les reunions, etc.). Veure propostes a l'Annex 4. En tot cas aquest
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debat dels espais seria una manera de construir els ESPAIS COMUNS.

•

Alguns elements de
treball per l'alumnat

•

Tasques, responsabilitat rotatòria de cuidar les plantes per part de l'alumnat, obrir
finestres, control de papereres, neteja, etc.
Plantejar a l'alumnat el projecte de la nova cafeteria.

Taula 12: Observacions i propostes per als espais comuns de l'alumnat.

5. Espais reunions professorat
Com a espais de reunions hi ha la sala de professors/es
Imatge 27, 28 i 29. Sala
professorat.

Imatge 30 i 31 Saladespatx direcció.

ESPAIS REUNIONS PROFESSORAT
Algunes observacions

•

Espais de reunió del professorat (a part dels departaments):
•
Sala professorat (claustre)
•
Despatx direcció (té una taula el director, el cap d'estudis i hi ha una taula més
gran allargada per poder fer reunions o treballar unes 10 persones).
•
Sala adjunta al despatx de direcció (tasques d'adjunta al cap d'estudis, i
coordinació pedagògica, hi ha una taula central més petita també per reunir-se
i poder treballar unes quatre persones).
•
Les reunions d'equip docent o caps de departament, o de comissions es fan a
la sala de professorat o en aules, movent les taules i cadires.
Problemes acústics.

Algunes propostes de
canvi

•

L'espai on es fan les reunions del claustre és a la sala de professors/es. Aquesta
sala té dos espais, un força ampli amb una gran taula i una zona amb sofàs,
revistes i ordinadors, i un altre, separat, més petit amb una gran taula. La majoria
del professorat es distribueix dins de l'espai gran, però com que no hi caben tots,
alguns (poden ser uns 10) es posen a la taula de l'espai petit, amb la qual cosa hi
ha dificultats comunicatives tan auditives com visuals. Fan uns tres claustres a
l'any, i normalment el que es duu al claustre ja s'ha treballat força des dels
departaments, però es visible les discrepàncies de criteri i de funcionament d'uns i
altres departaments a les reunions de claustre. L'espai podria ser més gran, però
crec que no és tan una qüestió d'espai, com de voluntat: hi ha espai suficient,
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•

ajustat, però suficient, per posar cadires i sofàs en rotllana i l'equip directiu a la
taula, i fer que tothom estigui en un sol espai. L'altre opció seria anar a l'aula
magna i posar totes les taules en rotllana de tal manera que tothom estigues en una
posició igual.
Respecte a les reunions de menys professorat, ho enllaçaria amb el les propostes
de l'apartat d'espais comuns. Si s'organitza una sala amb taules rodones per fer
activitats en grups, aquesta també pot servir per a les reunions de professor
reduïdes. L'altra cosa, crear dos ambients més separats a la sala de professor.

Taula 13: Observacions i propostes per als espais de reunió del professorat.

6. Espais exteriors
L'alumnat pot fer un anàlisi de l'exterior (materials, identificació de la vegetació, estructures,
etc.) pot fer plànols, mesurar, dibuixar, fotografiar, fer propostes, analitzar les necessitats de
manteniment de cada espai, de cada material, etc. Aquest institut té unes instal·lacions
exteriors prou amplies per no quedar-se només a l'aula treballant i poder fer activitats dins del
propi recinte escolar.

Imatge 32a Vista aèrea exteriors centre (font: Googlemaps). Imatge 32b. Aparcament.

Imatge 33 a 37. Patis
exteriors.
ESPAIS EXTERIORS
Algunes observacions

Espais
•
•
•
•

Hi ha quatre pistes esportives, tres amb paviment i una amb sorra. Alguna
està força deteriorada i està pendent de reparar.
Hi ha una zona on planten un hort des de l'àrea de ciències.
Hi ha tres zones lliures i amb arbres: les dues annexes a les portes laterals
de l'edifici, i una que anomenaré “el bosquet”.
Hi ha un aparcament de cotxes a l'entrada.

Als murs laterals, i a les parts baixes de l'edifici ha molts graffitis que es fan sense
permís a les nits o en caps de setmana.
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Algunes propostes de
canvi

•
•
•
•
•

Alguns elements de treball
per l'alumnat

•
•

Introduir elements de color a determinades zones amb el Projecte 7. Murs i
murals .
Projecte 9 Projecte engranatges, politges i energies: escultures al pati.
Projectes 8. Tanques. Creació d'un hort més consolidat, espai de compostatge.
Projecte 5 Organitzem-nos. Posem noms als espais de l'institut. Fem plaques i
cartells. Fer plaques identificatives de les zones (posar noms) , de la vegetació a
l'interior de l'edifici.
Es proposa treballar la neteja dels murs i pintades a través del Projecte 7. Murs i
murals . L'alumnat farà murals per cursos, fent-se seu l'espai.
Realització de fitxes sobre anàlisi dels materials de l'institut. Detectar
desperfectes, i vehicular propostes de millora.
Tasques, responsabilitat rotatòria de cuidar les plantes per part de l'alumnat

Taula 14: Condicionants d'espai en relació a la tipologia d'agrupaments de treball de cada projecte.

Tipologia d'agrupament
de treball
Treballs en grups a l'aula

ESPAI
Mobiliari aula

Tamany i tipus d'aula

El mobiliari actual és mòbil i permet el
treball en grup fent agrupacions diferents,
segons el tipus d'activitat que es realitzi.

Les aules tenen un tamany adequat que
permet el treball en grup, sempre que no
augmenti massa el número d'alumnes, ja
que l'espai no sobra.

Per dibuixar o fer algunes activitats
individuals, les taules de les aules tenen
un tamany massa reduït (hauria de fer a la
de dibuix o a la de tecnologia)
Treball en grup diverses
classes

El mobiliari actual tot i que es podria
canviar, és mòbil i permet el treball en
grup fent agrupacions diferents.

Per treballar dos grups tan sols es podrien
fer a l'aula magna ja que en una aula
ordinària no hi ha espai per a dos grup.

Treballs a l'exterior

No hi ha un mobiliari especific per treballar Hi ha molts espais diferents i de bon
a l'exterior, però es podrien agafar les
tamany i es poden fer diverses activitats
cadires plegables de la sala d'actes.
amb un grup o amb diversos.

Treballs en grup-aula a
l'interior de l'institut

En el cas de realitzar treballs d'anàlisi de l'institut, o de dibuix de l'interior o de l'exterior,
en que l'alumnat ha d'estar en silenci mentre la resta estan dins les aules, no es
necessita un mobiliari específic sinó una bona gestió del grup perquè no molesti a la
resta de classes, ja que hauran d'estar treballant en diferents espais per grups.

Treballs transversals tot
l'institut

La sala d'actes que disposa de cadires
plegables

Treballs amb altres
centres

Dependrà del tipus de treball que es realitzi i si es fa dins del centre o no. Per grup
grans: la sala magna, la sala d'actes, o les zones exteriors.

La sala d'actes i els espais exteriors..

Taula 15: Condicionants d'espai en relació a la tipologia d'agrupaments de treball de cada projecte.

6.4 Conclusions
Es poden realitzar moltes accions per millorar un espai. Algunes requereixen força inversió, i
ara mateix no es un bon moment per plantejar-les, tanmateix, és important anar-hi anat,
qüestionar-se pels espais que actualment hi ha, quins ens faciliten la tasca d'educar i quins
poden ser millorats. Evidentment no és feina de l'alumnat posar-se a reformar l'institut, però sí
que pot ser una tasca de tota la comunitat del centre cuidar el seu entorn, i gaudir-ne tan com
sigui possible. La matèria de tecnologia pot vehicular part del seu currículum en fer un anàlisi
guiat de l'institut i així ajudar a transformar-lo, lentament, tot aprenent.

FASE 2
6.5 Recull de les opinions del professorat i de l'alumnat.
Elaboració de les enquestes
L'enquesta elaborada consta de dues parts diferenciades:
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BLOC 1. Preguntes sobre els espais comuns construïts del centre (aules,
departaments, sales de reunions, sales d'activitats,laboratoris, patis, entre d'altres).
BLOC 2. Preguntes sobre els projectes comuns de treball (projecte de síntesi, treballs
en equip a les aules, projectes transversals, entre d'altres).

Recollida de la informació
Per recollir les opinions del professorat he elaborat una enquesta electrònica que es pot trobar
a l'Annex 7. Les enquestes han estat contestades anònimament i tan sols he demanat el
departament al qual pertanyien, doncs era una dada interessant per poder realitzar propostes a
posteriori. He d'agrair la col·laboració del director del centre en la transmissió de la informació a
la resta de professorat.
A l'institut estudiat hi ha uns 53 professors/es (és variable). El director del centre va enviar per
correu electrònic l'enllaç a l'enquesta a tot el professorat els primers dies d'abril i se'ls va donar
uns quinze dies per respondre.
Han respost 9 professors/es, sobre un 17%. Em comenta el director que la participació, pel que
acostuma a ser, no ha estat dolenta. Si es tracta d'una qüestió oficial el professorat respon,
però en activitats d'aquest tipus no acostuma a participar. D'altra banda, com que s'han utilitzat
recursos TIC, no tot el professorat està avesat a les noves tecnologies.
Tot i que, inicialment la meva intenció era passar departament per departament, parlar amb
ells/ells i animar-los a fer l'enquesta i fotografiar alguns departaments que sempre trobo
tancats; finalment, i per una qüestió de temps, he optat per tan sols treballar amb el resultat de
les enquestes contestades -entenent que respon el professorat que està disposat a participar i
que té coses a dir- i amb entrevistes que s'han realitzat a professorat més vinculat o bé a l'àrea
de tecnologia o bé amb projectes on s'apliquen metodologies més innovadores al propi centre, i
que per tant, estan movent-se, formant-se, i construint-se dia a dia.

Resultats de l'enquesta
Sobre els espais
Sobre les aules: en general, els agrada moderadament les aules de l'institut. La meitat del
professorat que ha respost l'enquesta es sent pròpia alguna aula. La percepció en general és
que les aules estan ben ventilades i ben il·luminades (aquest aspecte una mica menys assolit).
Canvis a les aules:
•
•
•
•
•

Aula informàtica: veure les pantalles dels ordinadors dels alumnes des de la taula del
professor per poder controlar millor.
Laboratoris: caldrien moltes millores com l'orientació de la llum sobre la pissarra,
l'aprofitament de l'espai, el manteniment i millora de les taules.
Aula d'idiomes: canviar la distribució de les cadires per treballar més cooperativament.
Aula-taller de tecnologia I: falta espai de magatzem.
Aula informàtica 2: tamany petit pel nombre d'alumnes que hi ha.
Aula oberta: massa petita, taller de reparació de bicicletes massa petit i en un espai no
massa adequat. Dotació pròpia de l'institut, el Departament d'Ensenyament hauria de
tenir més en compte aquesta aula.

Sobre el departament: un terç utilitza normalment el departament per treballar, la resta ho fa
ocasionalment o tan sols hi va per les reunions. Pràcticament tothom creu que el seu
departament té un tamany adequat per l'ús que se'n fa. I algun/a professor/a està encantat/da
amb el seu departament.
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Canvis als departaments: ubicació més propera als tallers (tecnologia); ordinadors
més potents; problemes de climatització (sobretot als departaments de la vessant sud
de l'edifici).
Treballar als espais comuns: un 80% no utilitza els espais comuns per treballar doncs creu
que hi ha massa moviment, massa soroll i que costa treballar-hi.
Espais de reunió al centre
Canvis que proposen pels espais de reunió: espais de reunió interdisciplinar; canvis
en l'espai de reunió del claustre; altres reunions, són espais molt petits i no són els
suficients, moltes vegades es realitzen en llocs itinerants, les reunions de vegades es
fan a les aules, on l'acústica no es bona i és difícil mantenir una conversa.

Molt adequat

Adequat

Millorable

No és l'adequat

Espais de reunió del consell escolar

22%

2

44%

4

11%

1

11%

1

Espais de reunions del claustre de
professorat

0%

0

33%

3

44%

4

22%

2

Espais de reunions de l'equip directiu

22%

2

44%

4

11%

1

11%

1

Espais de reunió dels equips docents

0%

0

33%

3

44%

4

22%

2

Espais de reunió dels caps de
departament

22%

2

66%

6

11%

1

0%

0

Espais de reunions de les diferents
comissions de treball

22%

2

55%

5

22%

2

0%

0

Taula 16. Resultats enquesta professorat sobre els espais de reunió del centre.

Espais que troben a faltar: aules per treballar en grups i amb ordinadors, aules amb
ordinadors complementaris, aules per atendre als alumnes individualment, una aula per visionar
pel·lícules i/o diapositives, algunes aules petites i acollidores per a grups reduïts (com els de
batxillerat), millorar la biblioteca.
Dels espais d'entrada i dels passadissos en fan tots una valoració global d'acceptable cap
amunt, mentre que de la sala d'actes i els espais d'activitats en tenen una percepció més
dolenta, que la sala d'actes i el gimnàs sigui el mateix espai no acaba d'agradar. Utilitzen tan
sols alguns cops la sala d'actes o altres espais d'activitats (sala magna, biblioteca, etc.).
Els espais exteriors: unànimement estan tots d'acord en que estan molt bé, tot i que caldria fer
algunes reformes, i que el manteniment és costós. Proposen: habilitar una zona amb bancs
perquè els alumnes més grans puguin reunir-se (ja hi ha uns quants bancs, però la zona està
una mica deteriorada); posar una taula de ping-pong; i , obrir els serveis que hi ha al pati -tot i
que estan tancats per problemes que hi ha va haver.
Tot el professorat que ha respost l'enquesta coneix amb major o menor grau t 鐵 niques de treball cooperatiu i
tots fan alguna vegada un debat a l'aula.

Sobre els treballs en grup
Fas activitats en grup a l'aula?
Sí, sovint

45%

Alguna vegada

33%

Poques vegades

22%
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Mai

0%

Com valores les activitats en grup?
Complicades de gestionar però
molt interessants

56%

Complicades de gestionar i no
aporten molt

11%

No hi ha temps per fer-les

0%

Les gestiono fàcilment i són molt
interessants

33%

Les gestiono fàcilment però no
aporten massa

0%

Tot el professorat que ha respost l'enquesta coneix amb
major o menor grau tècniques de treball cooperatiu i tots
fan alguna vegada un debat a l'aula.
El professorat de llengües i tecnologia són els que valoren
més positivament el treball en equip dins del departament.
Un 33% fa sovint activitats a l'aula acordades al
departament, mentre que el 67% restant tan sols ho fa
ocasionalment.

Fas activitats conjuntes dos grups diferents d'un mateix nivell? (P. ex. 1rB i 1rC de la ESO).
Sovint

2

22%

Alguna vegada

4

44%

Mai

3

33%

En fan una valoració positiva de les activitats conjuntes. Es
realitzen classes de Jazz o de matemàtiques en anglès sortides,
alguns controls o activitats de repàs.

Fas activitats conjuntes dos grups diferents d'un mateix nivell? (P. ex. 1rB i 3rB de la ESO).
Sovint

0

0%

Alguna vegada

2

22%

Mai

7

78%

En general en fan una valoració negativa.

Fas activitats conjuntes amb altres escoles?
Sovint

0

0%

Alguna vegada

1

11%

Mai

7

78%

En general creuen que si es fessin serien positives, però
difícils de realitzar. Es fa un intercanvi amb una escola de
UK.

Anàlisi i conclusions
El professorat d'un centre públic és canviant al llarg tan d'un curs acadèmic, com de diferents
anys. L'opinió de tot el professorat compta i com més involucrat hi estigui, més oportunitat d'èxit
tindrà qualsevol iniciativa que es tiri endavant.
Els departaments, així com les aules orientades a sud necessitarien proteccions solars (millor
externes, i adequades, o lames ben orientades o ràfecs amb la mida adequada). També
s'hauria de millorar l'acústica de tot l'institut.
En general, el professorat està content amb el seu departament, però es demanen espais de
reunió i de treball en grup més adequats que els actuals.
Cada departament és un món, i algun treballen més en grup que en altres. Sembla que els que
treballen en grup, duen diverses iniciatives també en grup a l'aula.
El treball entre nivells es valora més positivament que el treball entre grup-classe d'un mateix
nivell. I l'intercanvi amb altres instituts, encara que difícil de realitzar, també pensen que els pot
aportar coses.

6.6 Recull de les opinions de l'alumnat.
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Elaboració de les enquestes
S'ha realitzat una enquesta més breu per a l'alumnat, amb un total de 13 preguntes,
desglossades en tres apartats:
•
•
•

Sobre l'aula.
Sobre els espais comuns (passadissos, entrada, biblioteca, sala d'actes,
espais exteriors,etc.)
Sobre els treballs en grup.

L'enquesta es pot consultar a l'Annex 8 d'aquest document.

Recollida de la informació
En el cas de l'alumnat, com que el centre no es va acollir al programa 1X1, no resulta tan
senzill fer que l'alumnat accedeixi a un ordinador. Així s'ha elaborat l'enquesta en format
electrònic i en format paper.
El centre compta amb uns 570 alumnes. Per obtenir una mostra significativa s'ha optat per
passar l'enquesta com a mínim a un grup de cada curs (de l'ESO i de Batxillerat). Al final s'han
recollit 142 enquestes gràcies a la col·laboració del director del centre (de l'àrea de tecnologia) i
a una professora de l'àrea de tecnologia.

Resultats de l'enquesta
En el cas de l'alumnat la participació no és significativa, doncs a tots els que se'ls ha passat
l'enquesta han respost. De 570 alumnes que té el centre (més els 52 de l'aula d'acollida i els 10
de l'aula oberta), s'ha fet l'enquesta a 142 alumnes, un 26,8%, als primers cursos en format
paper (doncs no hi ha tan accés a l'aula d'informàtica) i als cursos superiors en format digital.
Els resultats de l'enquesta es poden consultar més detalladament a l'Annex 8.
Taula 17. Alumnat del centre enquestat.

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r Bat

2n Bat

Total enquestats/des

Alum nes hi ha al centre*

111

118

121

115

56

49

570

Alum nes enquestats/des form at
paper

26

45

21

8

Alum nes enquestats/des
inform àticam ent

100
42

42

Total alum nes enquestats/des

26

45

21

50

142

% enquestat

20,8

36

16,8

22,73

26,8

*Variable per matrícula viva
No s'inclouen els 52 alumnes de l'aula d'acollida
No s'inclouen els 10 alumnes de l'aula oberta

Sobre les aules: a pràcticament tot l'alumnat els hi agrada la seva aula.
Canviarien:
•
•
•
•

La distribució de les taules.
Posar ordinadors.
A alguns no els hi agrada la pissarra digital, diuen que no funcionen bé.
Els colors.
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•
•
•
•
•

Les taules que són velles i ratllades.
Les cadires són molt dures.
Els armaris no tenen portes.
La brutícia.
Que estiguessin més decorades.

A tothom li agrada l'aula de tecnologia. Algun demana més dibuixos i experiments.
Aules que més els agrada (en ordre de preferència, de més a menys les que han citat):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El gimnàs, perquè els agraden els esports
L'aula-taller de plàstica, perquè els agrada dibuixar.
L'aula de tecnologia per les pràctiques, per les eines, pels tamborets, per la tranquil·litat
(?)
L'aula d'informàtica, pels ordinadors.
Els laboratoris de física i química pels experiments.
La de música, perquè està aprop de l'entrada, pels instruments i els colors, perquè està
molt decorada.
La de biologia perquè té moltes coses.
L'aula magna, perquè és molt gran.
L'aula d'idiomes per les cadires.

Sobre els espais comuns
Entrada: molts troben estrets els passadissos i la porta d'entrada, alguns parlen de pintar les
parets amb colors més vius.
Sobre els espais exteriors:
•
•
•
•
•
•
•

Molts els utilitzen per activitats extraescolars.
Demanen més zones verdes. Parlen del paviment.
Demanen arreglar les pistes.
Posar lavabos a fora.
Que la gent fos més neta i no llences escombraries.
Una piscina.
Un gimnàs millor.

Troben a faltar:
•
•
•
•

Guixetes
Ordinadors
Canviar els colors de l'institut
Un espai que fos seu (dels alumnes), que se'l gestionessin ells i que fins i tot es pogués
obrir fora de l'horari escolar.

En general, fan servir la cafeteria de l'escola algunes vegades.
Utilitzen a vegades la biblioteca, però menys del 50% de l'alumnat.
Un 40% de l'alumnat ha respost que va a l'institut fora de l'horari escolar (per quedar amb
els/les companys/es, fer activitats extraescolars, o classes de reforç).
Treballs en grup: responen que no acostumen a fer treballs en grups els de 1r i 2n d'ESO, els
de 3r i 4t diuen que a vegades, tot i que no tots tenen la mateixa percepció. En general,
acostumen a estudiar sols. Tot i que de vegades ho fan amb els/les companys/es.
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Conclusions
En general, l'alumnat té una opinió clara del que li agrada i és capaç de formular propostes, i
d'explicar què milloraria de les aules i dels espais de l'institut.

FASE 3
6.7 Recerca d'experiències transversals a d'altres centres educatius
Són moltes i diverses les activitats transversals que es duen a terme en diferents centres
educatius de secundàries, i poden ser una bona referència. He fet, d'una banda una recerca
telemàtica i, de l'altra, he incorporat d'experiències properes o conegudes que tenia.
Projecte construcció d'un bar a un institut públic de les comarques de Lleida.
Dins del centre de pràctiques d'un company de màster (M. González) s'ha dut a terme una
iniciativa de construcció d'un bar i gestió per part de l'alumnat. Resulta un projecte molt
interessant a dur a terme des de la matèria de tecnologia/es, doncs són molts els continguts
teòriques i els procediments, a part de les competència que es poden treballar i desenvolupar
en el disseny i posterior realització d'una activitat d'aquest tipus (aprenentatge basat en
projectes, ABP, i treball cooperatiu).
S'ha realitzat una breu entrevista amb els responsables del projecte de l'institut a través del
company que ha realitzat les seves pràctiques allà:
1. D'on parteix la idea? La idea parteix del Departament d'Educació. És una de les propostes
incorporades dins del PAC.
2. S'havien fet projectes d'aquest tipus anteriorment? Sí però no tant vistosos. Quan diu
que si es refereix a que han fet projectes del tipus d'atenció a la diversitat per l'aula oberta.
Però això de muntar bars només s'ha fet aquest cop.
3. Quins i quants alumnes hi participen? Aula oberta? Altres cursos? Està obert a
tothom? En principi hi ha de 14 a 15 alumnes. I només hi poden entrar els alumnes de 3r o 4t
d'ESO. Que serien els que participarien de l'aula oberta. Només podent participar de l'activitat
aquells alumnes amb necessitats educatives especials.
4. Quin professorat coordina el projecte? De tecnologia? D'altres àrees? Professionals
especialitzats? En principi ho porta el coordinador pedagògic. Hi ha un tutor responsable de
tot el grup i normalment hi ha fins a 3 professors. El professorat que hi ha no és d'una àrea
especial i allà es fan activitats sobre 3 àmbits (àmbit matemàtic, àmbit social i lingüístic i àmbit
de ciències).
5. Es tenen en compte criteris de continguts del currículum? Es treballen les
competències bàsiques? Com s'avalua? Es tenen en compte però a l'hora de la veritat és fa
el que es pot.
6. En quina fase està el projecte? El projecte està acabat. S'ha trigat 2 trimestres i mig per
finalitzar-lo. Es va inaugurar per Sant Jordi.
7. Com es valora l'experiència? En referència als resultats acadèmics, a la formació
integral de l'alumnat, i a la tasca del professorat. L'experiència es valora molt positiva i els
alumnes estan encantats amb el lloc. Serveix per aconseguir que molts alumnes que deixarien
l'ESO puguin aconseguir el certificat. Gairebé tot l'alumnat té un pla individualitzat i també hi ha
alumnes del USCE. S'avaluen fent servir el mètode SIMO, que a grans trets és que s'avaluïn
els alumnes en finalitzar cada hora, d'aquesta manera se'ls hi pauta l'activitat i alhora ells
mateixos poden veure la seva evolució.
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8. D'on han sortit els recursos per realitzar l'activitat? Té un cost econòmic elevat? Els
recursos provenen del PAC. Té un cost econòmic relativament alt però s'ha anat ajustant a
causa de les retallades.
La casa, projecte interdisciplinar a una escola de la ciutat de Barcelona.
Interessant projecte interdisciplinar que treballa les competències bàsiques des del concepte de
les intel·ligències múltiples. És un treball en grups cooperatius basat en aprenentatge per
projectes/problemes que es realitza amb l'alumnat de 4t d'ESO. Es treballen les matèries de
tecnologia, matemàtiques, educació visual i plàstica, física i química i biologia.
Es presenten diferents problemes (la construcció d'una casa, l'estabilització d'un talús, la
construcció d'un dinamòmetre, etc.) i es reparteixen segons les preferències de cada equip.
L'equip analitza el problema i com es distribuirà les tasques a realitzar. El professorat dóna
unes preguntes-guia per a cada problema plantejat.
Imatge 38
Experiència
transversal: la
casa.

Imatge 39 a 45 Experiència transversal: la casa.
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Imatge 39 a 45 Experiència transversal: la casa.

Experiències de realització d'una televisió o d'una ràdio
Televisió a una escola concertada de la ciutat de Barcelona ciutat.
A través d'un crèdit variable de caire transversal a tots els cursos de l'ESO, una escola
cooperativa de Barcelona duu a terme des de fa uns anys un projecte de televisió realitzat pels
propis alumnes.
En grups d'alumnes i amb el suport d'un professor especialitzat, realitzen
reportatges,entrevistes, reculls d'activitats fetes a dins de l'escola, animacions i ficció.
S'endinsen en el llenguatge audiovisual a partir de les seves pròpies produccions treballant tant
els aspectes més tecnològics com el llenguatge, la comunicació, la creativitat i l'expressió
artística.
L'experiència, que no té un cost econòmic elevat, es valora molt positivament i ha obtingut
diferents premis. L'escola disposa de 10 equips d'edició de vídeo i es treballa amb la plataforma
Mac. Totes les despeses, tret de la compra inicial d'ordinadors, surten del pressupost que
disposa el Departament de TiCs per gastar cada curs escolar i moltes de les càmeres de les
que es disposa ara han estat guanyades en diferents concursos de vídeo.
Actualment, doncs, hi ha molt programes i recursos TIC a l'abast dels alumnes que faciliten la
feina d'edició per treballar la competència digital, a part del currículum i les pròpies
competències bàsiques que ha d'assolir l'alumnat.
També cal afegir que molts alumnes, professor inclòs, es queden de dilluns a divendres de 13 a
14h i fins i tot alguns dies a l'hora del pati per poder editar i fer la feina que prèviament s'han
marcat.
Televisió a un institut públic del Baix Llobregat.
A través d'un taller es treballen competències bàsiques i les àrees de tecnologia, llengües,
educació audiovisual. El taller es fa durant 2 hores a la setmana, i s'emet un programa per cada
trimestre. El programa s'emet al final de cada trimestre. L'alumnat adquireix coneixements de
llenguatge audiovisual, i aprèn a enregistrar, muntar, sonoritzar. Hi ha una part de treball de
pensar els reportatges, i fer-los, una part d'edició i una part d'emissió. El material pot estar
disponible fàcilment a qualsevol centre: un equip portàtil de vídeo, micròfons i un parell de
magnetòfon, un d'ells pot ser la pròpia càmera.
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Programa de ràdio sobre turisme responsable a un institut públic de la ciutat de
Barcelona. L'alumnat de 1r de batxillerat treballa el tema dels mitjans de comunicació a través
de la realització d'un programa de ràdio on es tracta un altre tema de comunicació: el turisme. I
en aquest cas, es tractava de fer recerca d'organitzacions o persones que viatgen per
compromís social o per ajudar a a un país concret:
“La nostra tasca consistia a organitzar el programa des del principi fins al final:
distribuir-nos les feines per grups, cercar les informacions que volíem exposar sobre Bòsnia,
contactar amb els periodistes i persones que hi havien viatjat, preparar les
entrevistes, seleccionar les músiques representatives del país per a la sintonia i els
talls musicals i, finalment, escollir un conte per fer-ne una petita dramatització
radiofònica.“10

Experiència: fem teatre.
Les àrees que es poden treballar dins de l'educació formal amb el teatre són: les llengües i la
literatura, la història, la cultura clàssica, l'educació visual i plàstica, l'educació física, i a part
l'educació psicològica i emocional. Amb tot el muntatge es poden treballar molts aspectes
relacionats directament amb el currículum de tecnologia.
A part, es poden contextualitzar els guions i representacions i tractar temes molt actuals i
propers als joves, i desenvolupar algunes de les competències bàsiques.
Són diverses les escoles i instituts a on poden trobar que s'hi fa teatre. Tenim un exemple a un
institut de les comarques de Tarragona on el teatre està s'ha inclòs dins de la oferta formativa
de segon cicle de l'ESO des de fa uns anys. A la següent adreça s'hi pot consultar el programa
<http://web.mac.com/adexeus/BatAEMD/ESO_files/Ptrogecte%20Grandex%20pels%20T.pdf>.
I, dues guies que plantegen com integrar el teatre dins de l'educació formal, proposant
objectius, i sistemes d'avaluació:
Tomás Motos, T. El teatro en la educación secundaria: fundamentos y retos. València: Creatividad y Teatro.
Creatividad y Sociedad, 2009. [en línia] [Consulta: juny de 2012]. Disponible
a:<http://www.creatividadysociedad.com/articulos/14/3-el_teatro_en_la_educ
%20secundaria_tomas_motos.pdf>
Trigueros, S.; Martínez, M. Artes. Teatro. Guía de trabajo. Primer Taller de Actualización sobre el Programa
de Estudios 2006. Reforma de la Educación Secundaria. México D.F.: Secretaría de Educación Pública,
2006. ISBN 968-9076-18-3. [en línia] [Consulta: juny de 2012]. Disponible a:
<http://coleccion.siaeducacion.org/sites/default/files/files/primer_taller_guias_teatro.pdf>

La gestió ambiental d'un institut públic del Baix Llobregat.
Un institut de referència sobre la gestió ambiental. Es treballen les àrees d'educació per al
desenvolupament personal i la ciutadania, tecnologia/es, informàtica, ciències de la terra i del
medi ambient, tutoria, ciències de la naturalesa , física i química , biologia i geologia. Segons
explica el propi centre: “Cada mes, els alumnes de batxillerat observen el consum dels
subministraments, revisen els comptadors de les companyies d'electricitat, de gas i d'aigua, fan
el seguiment de les matèries primeres que entren al centre i, periòdicament, n'estudien
l'evolució. L'institut té uns objectius ambientals i els han d'aconseguir o han de saber per què
no els han aconseguit i prendre les mesures correctores per aconseguir-los més endavant. (...)
Els objectius i les mesures es determinen en una comissió ambiental formada per professors i
alumnes, però també pel personal no docent i l'associació de mares i pares”. Formen part d'una
xarxa municipal de control de la qualitat de l'aire i es recullen periòdicament dades
meteorològiques i filtres que capturen partícules contaminants.
Una experiència educativa de transformació de l'entorn.
Finalment, i tot i que s'escapi del nostre àmbit local i de l'entorn educatiu estudiat, voldria fer
esment a les activitats que duu a terme la professora de paisatge i fotògrafa Anne Whiston
10 Per la normativa del TFM la referència del centre es troba als annexos no publicables.
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Spirn,
i
que
es
poden
consultar
telemàticament
a
l'adreça:
<http://www.annewhistonspirn.com/landscapearchitect/>. En especial té un projecte, el West
Philadelphia Lanscape project, on és la pròpia comunitat (en especial els nens i nenes) qui
dissenya i acaba construïnt el seu entorn (vinculant-s'hi i modificant conductes, creant lligams i
comunitat). Disponible a: <http://wplp.net/>. I a la següent pàgina tenim un exemple directe del
pas del dibuix-propsota d'un nen a la construcció real <http://web.mit.edu/4.243j/www/wplp/psms-gardens-1.html> .

Imatge 46, 47 i 48 Experiència projectes a secundària de millora de l'entorn urbà.
Font: West Philadellphia Lanscape Project

Imatge 49 i 50 Experiència projectes a secundària de millora de l'entorn urbà.
Font: West Philadelphia Lanscape Project

6.8 Conclusions
Treballar des del currículum però anant més enllà d'ell, és una realitat en molt centres
educatius tan de secundària com de batxillerat, tal i com s'ha pogut veure en els exemples
anteriors, que són tan sols una mostra d'alguns dels projecte que es duen a terme actualment
en el nostre entorn educatiu.

FASE 4
6.9 Disseny de propostes concretes pel centre estudiat.
La idea d'ESPAIS COMUNS es aportar a través de projectes concrets (es citen alguns projectes, però
podrien ser més) una nova metodologia de treball a l'institut, en què part del contingut es pot donar a
través de la resolució de problemes/projectes plantejats a través de l'observació, l'anàlisi i la proposta de
transformació -si és el cas- de l'entorn immediat, des de l'aula, a l'edifici, als patis de l'institut, al barri o la
ciutat.
En aquest TFM, s'expliquen les bases de la proposta ESPAIS COMUNS i la descripció general de 20
projectes possibles -els seus requisits i condicionants principals, els cursos on es poden treballar i les
competències i matèries que s'hi poden vincular. A l'Annex 9, hi ha un apartat de referències per a cada
projecte i es desenvolupa algun d'ells.
Abans d'elaborar les propostes concretes se'm planteja la necessitat d'identificar quins són els espais de
treball conjunt -els anomenats ESPAIS COMUNS- dins d'aquest projecte (aquesta informació es pot
complementar amb la Taula 16, quins agents educatius intervenen i quins contextos de relacions i
d'aprenentatge es poden donar. Així doncs, pel desenvolupament de les propostes he considerat els
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següents contextos que s'hauran de tenir en compte en el disseny de qualsevol de les activitats que es
realitzin:
Espai físic

Tipus de treball (*)

Relacions
Alumne/a-alumne/a (en grups i en
grup-aula)

En petits grups

Espai comú 1

Aula (pròpia o
específica)

Professor/a-alumne/a

En equips cooperatius

Professor/a-professor/a (si hi ha
coordinació amb diferents matèries,
cursos o nivells)

Grup-aula
En petits grups

Alumne/a-alumne/a (en grups i en
grup-aula, diferents grups-aula igual o
diferents nivells)

En equips cooperatius

Espai comú 2

Institut-interior

Professor/a-alumne/a
Grup-aula

Professor/a-professor/a (mateixa
matèria, matèries diferents, diferents
Entre grups-aules (mateix
nivells)
nivell, nivells diferents)
Alumne/a-alumne/a (en grups i en
grup-aula, diferents grups-aula igual o
diferents nivells)

En petits grups
En equips cooperatius

Espai comú 3

Institut-exterior

Professor/a-alumne/a

Grup-aula
Entre grups-aules (mateix
nivell, nivells diferents)

Professor/a-professor/a (mateixa
matèria, matèries diferents, diferents
nivells)
Alumne/a-alumne/a (diferents centres)

Altres espais
educatius

Professor/a-alumne/a
Entre grups de diferents
centres
Entorn barri
Professor/a-professor/a (mateixa
(físicament o virtual)
matèria, matèries diferents, diferents
centres).
Taula 18. Tipologia d'Espais Comuns. (*) En tot moment hi ha d'haver un treball individual per part de
l'alumne/a.

Espai comú 4

ESPAI COMÚ 4

ESPAI COMÚ 3

ESPAI COMÚ1

ESPAI COMÚ 2

Imatge 51. Tipologia d'Espais Comuns.
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Un cop estudiats els tipus d'ESPAIS COMUNS que es poden donar es proposen tres bloc marc
en els que es desenvoluparan els diferents projectes.

BLOCS DE TREBALL DE LES PROPOSTES D'ESPAIS COMUNS

Imatge 52. Blocs de les propostes del projecte

El present projecte vol donar una eina de treball al professorat a través de la proposta de
diferents projectes que poden ser desenvolupats en diverses fases o graus atenent a les
necessitats i a les possibilitats de cada moment. I per tant, no és un projecte tancat, sinó una
eina que permeti trobar espais d'ensenyament-aprenentatge més oberts que engresquin en
primer lloc al professorat per tal de transmetre l'entusiasme, després, a l'alumnat.
Sí, però, que el disseny de les activitats de tots els projectes hauran de tenir per un cantó una
estructura com la proposada a la Imatge X, i per l'altre, hauran de contemplar com a mínim un
dels següents contextos:
•

Aprenentatge entre iguals (ensenyar als companys/es més petits o bé amb més
dificultats).

•

Aportar alguna cosa a la comunitat (dins o fora de l'institut).

•

Les propostes de millores que puguin sorgir hauran de contemplar la possibilitat de ser
realitzades dins d'un context d'aprenentatge-servei.
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Imatge 53. Requisits per desenvolupar activitats dins dels projectes d'espais comuns

6.9.1 Propostes d'adaptació i consolidació de projectes existents
A continuació s'expliquen breument quatre projectes que ja estan en funcionament al centre, i
que podrien adaptar-se a la proposta d'ESPAIS COMUNS:
Projecte revista digital: enguany s'ha realitzat dins del projecte de recerca de 4t d'ESO, i des
del departament de llengua catalana, una experiència de revista digital de l'institut. La revista
s'ha presentat públicament a la comunitat educativa el dia de Sant Jordi. Ha estat una bona
experiència però davant dels canvis que hi pugui haver respecte el projecte de recerca no se
sap si es podrà avançar en el projecte. Es proposa incorporar part d'aquest projecte dins del
temari de la matèria de tecnologia, sobretot la part de coneixements digitals.
Projecte d'hort i compostatge: actualment, una zona dels patis està destinada a hort.
L'alumnat de ciències ha plantat verdures i n'està observant la seva evolució. Es proposa
consolidar aquest espai a través del Projecte 8.Tanques plantejant un projecte de construcció
d'una tanca que defineixi millor l'espai de l'hort. També es proposa amb el Projecte 5.
Organitzem-nos: posem noms als espais de l'institut crear plaques identificatives als diferents
espais dels patis i a la vegetació. Finalment, es proposa tenir un espai per a fer compost.
Projecte taller de reparació de bicicletes: des de l'aula oberta (alumnes de 3r i 4t d'ESO)
s'estan treballant competències bàsiques i part del currículum a través d'aquest projecte en el
que s'ensenya a l'alumnat mecànica bàsica i s'està iniciant un projecte d'aprenentatge-servei
per oferir a persones del barri la reparació i posada a punt de les seves bicis. L'experiència es
valora molt positivament, l'alumnat desmotiva't ha canviat molt la seva actitud. Es planteja dotar
a aquest projecte d'un espai més qualifica't que l'actual -la pròpia aula oberta, de dimensions
massa petites- dins del propi institut, i que es puguin fer sessions o petits tallers/activitats
obertes a més alumnes.
Projecte oratòria en anglès: el departament d'anglès d'aquest institut és molt actiu i
participatiu, estant dins d'un PELE, promouen activitats entre cursos (Jazz en anglès,
matemàtiques en anglès) sobretot quan es produeixen els intercanvis amb escoles angleses. A
través del Projecte 17. Àgora, es podria introduir l'anglès en sessions de debats en temes
d'actualitat tecnològica, treballant prèviament el vocabulari propi de la matèria en aquesta
llengua. Les relacions personals entre el professorat d'un i altre departament semblen prou
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bones per tirar endavant projectes comuns per treballar vocabulari específic en anglès.

6.9.2 Propostes de projectes nous
A continuació es farà una breu descripció de cada projecte i a l'Annex 9 es pot trobar una fitxa
amb recursos i referències per a cada projecte, així com una descripció més detallada d'un
projecte de cada bloc: Projecte 1, Projecte 17 i Projecte 19.

BLOC 1
EL NOSTRE INSTITUT

Projectes al voltant de l'estudi de l'espai físic (energia,
materials, elements constructius, disseny d'espais,
sensacions, etc.).

Línia de treball 1: L'institut és de totes i tots!
Projecte 1 Les aules de
l'institut.

Estudi contextualitzat de part del contingut del currículum a través de
l'observació directa, el dibuix, la fotografia i l'anàlisi de l'aula de
tecnologia i de les altres aules de l'institut.
Es pretén que l'alumnat es vinculi amb l'entorn i experimenti. També se
li donaran pautes guiades per part del professorat per assolir les tasques
encomanades i per reflexionar.

Projecte 2 Els colors de l'espai
i el treball de les emocions.

Activitat per vincular l'espai exterior amb l'espai interior de l'alumnat.
Es pretén que l'alumnat observi l'entorn i les sensacions que li produeix, i
que plantegi propostes i opini sobre els espais en els que passa bona
part del seu temps.
També es treballarà aspectes estètics.

Projecte 3 Amb quina llum
treballem?

Activitat perquè l'alumnat analitzi els diferents tipus d'enllumenat que hi
ha a l'institut, i sigui conscient de la importància dels recursos
energètics, i que contextualitzi part del currículum.
Un cop realitzat el Projecte 1 i abans de treballar el Projecte 4, o
conjuntament.

Projecte 4 Les energies de
l'institut.

Estudi dels fluxos energètics i les instal·lacions necessàries pel
funcionament dels nostres edificis tenint com a context el propi institut.
Depenent del curs es poden treballar diferents tipus d'instal·lacions amb
un nivell més bàsic per als primers cursos, i estudiar els consums i
possibles mesures d'estalvi.
Un cop realitzat el Projecte 1.

Projecte 5 Organitzem-nos.
Posem noms als espais de
l'institut. Fem plaques i cartells.

Projecte amb activitats per ajudar a l'alumnat a ubicar-se i a organitzarse.
Activitats per realitzar calendaris i repartiments de les tasques que es
facin en grup i es penjarà a l'aula. Activitats de l'aula-taller per a la
realització de plafons per posar els cartells.
Aquest projecte també treballarà el nom de les aules i d'alguns espais
del centre relacionant-nos amb aspectes de l'entorn local. La tria dels
noms haurà de seguir un procés de recerca i de debat. Finalment es
dissenyaran i es construiran les plaques de cada aula o espai.

Projecte 6 Construcció d'una
estació meteorològica o d'un
aparell de mesura de diferents
factors ambientals.

Construcció d'un instrument de mesura que permetrà mesurar diferents
factors ambientals (vent, temperatura, humitat,etc.) vinculant a l'alumnat
amb la realitat i observant-ne els canvis.
Es pretén que l'alumnat sigui conscient de que l'entorn i els seus canvis
ambientals ens afecten, que conegui quins són aquests canvis i com ens
hi relacionem.

Línia de treball 2: Murals, tanques, i escultures als patis: intervencions en el nostre
paisatge immediat.
Projecte 7 Murs i murals.

Es proposa treballar la neteja dels murs i pintades a través del Projecte
7. Murs i murals . L'alumnat farà murals per cursos, fent-se seu
l'espai.
Introduir elements de color a determinades zones dels murs dels
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patis. (veure fotografies de l'Annex 4).
Les activitats prèvies seran d'observació, anàlisi, prendre mides,
fotografiar. Es miraran els materials i el seu ús.

Projecte 8 Tanques.

Les activitats prèvies seran d'observació, anàlisi, prendre mides,
fotografiar. Es miraran els materials i el seu ús. Quines tanques hi ha al
pati, quin és el seu estat, quins materials hi ha. Què podem fer?
Disseny i proposta de construcció de les tanques de l'hort: Creació d'un
hort més consolidat i un espai de compostatge.
Disseny i proposta de millora d'altres tanques que hi ha a l'institut.

Projecte 9 Projecte
engranatges, politges i
energies. Escultures al pati.

A través de sistemes d'engranatges i politges es faran diversos
projectes: decorar les aules o alguns espais de l'institut, crear escultures
al pati, crear un sistema de recollida d'aigua de pluja, etc...Els projectes
poden ser diversos, i es pretén posar en pràctica la teoria i el procés de
realització d'un projecte (requisits tècnics, ambientals, recursos,
planificació, creativitat, etc.) treballant alhora l'autonomia personal i el
treball en equip.

Línia de treball 3: Residu mínim.
Projecte 10 Construcció de
joguines amb materialsresidus.

Una joguina pot tenir elements molt bàsics de construcció (petita
estructura), o introduir altres més complexes (sistemes mecànics i
elèctrics), que permet treballar diferents nivells (de 1r de l'ESO a 2n de
Batxillerat, amb l'automatització).

Projecte 11 Arbre de Nadal fet
des de l'aula de tecnologia.

Aquest projecte permet vincular la matèria de tecnologia a les activitats
globals de l'institut. Es pot treballar un disseny previ des de plàstica i
després fer un prototip en equips dins de l'aula de tecnologia, la
proposta seleccionada serà construïda per tots a escala. Es pot fer a
cursos diferents cada any.
Es podria fer un llistat amb les activitats que es duen a terme cada any a
l'institut de forma global i que cada grup-classe tingués l'encàrrec de fer
una d'elles.

BLOC 2
COMUNICACIÓINCOMUNICACIÓ

Projectes al voltant de l'estudi d'un espai més “virtual” de
relació, però sempre lligant-lo amb la realitat, i amb
l'esperit crític.

Projecte 12 Fem ràdio.

A través de la realització d'un programa de ràdio, l'alumnat
treballarà el tema dels mitjans de comunicació del currículum de
tecnologia. Però també podrà desenvolupar les competències
bàsiques: comunicativa, llenguatge audiovisual, tractament de la
informació i digital, autonomia personal i interacció amb el món,
aprendre a aprendre, i la social i ciutadana.
En petits grups, els alumnes amb el suport d'un/a professor/a
dissenyaran un programa d'una hora que després emetran. El
programa tindrà entrevistes, reportatges, denúncies, entre d'altres
apartats que l'alumnat hi vulgui introduir.
Es treballaran els aspectes tècnics els programes d'edició d'àudio.
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Projecte 13 Més que turisme.

A qui no li agrada viatjar i conèixer altres mons?
El consum energètic que es produeix amb la mobilitat és molt gran
(veure Cuchí, A.; López, I. Informe Mies. ETSAV (UPC). [en línia]
Disponible a : <http://www.upc.edu/sostenible2015/ambits/la-gestiointerna/energia-i-aigua/mies.pdf>), d'altra banda, el turisme permet
detectar problemes i intentar canviar situacions dures (fam, injustícies).
Amb aquest projecte del bloc de Comunicació-Incomunicació, es pretén
treballar les repercussions del turisme entès de forma àmplia
(cooperació, negoci, abusos, consums energètics, mitjans de transports,
economia).

Projecte 14 La nostra pròpia
televisió.

Creació d'un projecte de televisió realitzat pels propis alumnes, en el que
es treballin les competències bàsiques: comunicativa, llenguatge
audiovisual, tractament de la informació i digital, autonomia personal i
interacció amb el món, aprendre a aprendre, i la social i ciutadana.
En petits grups, els alumnes amb el suport d'un/a professor/a
especialitzat/da, realitzaran reportatges, entrevistes, reculls d'activitats
fetes a dins de l'escola, animacions i ficció. S'endinsaran en el
llenguatge audiovisual a partir de les seves pròpies produccions
treballant tan els aspectes més tecnològics, com el llenguatge i la
comunicació, i la creativitat i expressió artística. L'alumnat aprendrà a
enregistrar, muntar i sonoritzar. Hi haurà una part de treball de pensar
els reportatges, i fer-los, una part d'edició i una part d'emissió.

Projecte 15 Fotografia
compromesa.

La fotografia és un mitjà de comunicació i expressió molt interessant. Ja
s'han fet propostes d'activitats d'observació, denúncia, i expressió
artística i emocional a través de la fotografia dins de l'institut (treball
sobre la igualtat de dones i homes, per exemple, que s'exposà el Sant
Jordi passat). L'objectiu d'aquest projecte és treball aquest mitjà tan des
de la seva vessant més tècnica i d'ús de programes informàtics, com en
la seva vessant més de denúncia i expressió.

Projecte 16 Eduquem des del
cinema

Estem en un món on les imatges són realment molt importants, i on el
material audiovisual que tenim a l'abast pot afavorir al docent la
introducció de l'alumnat en certs continguts del currículum plantejats des
d'una vessant més artística, però alhora de reflexió.
El cinema és un mitjà molt potent i proper que no es pot desaprofitar. La
visualització de films ha d'anar acompanyada d'activitats prèvies i
posteriors, en què l'alumnat no només miri una pel·lícula, sinó que sigui
guiat pel/per la professor/a a la reflexió.
Són molts els temes sobre els qüestionaments de la tecnologia i dels
models de vida que podem trobar dins del cinema.

Projecte 17 Àgora.

L'objectiu d'aquest projecte es fonamentar la cultura participativa i
l'esperit crític de l'alumnat. Que aprengui a cercar informació per formarse una opinió de les coses que l'envolten i que aprengui a trobar vies per
canalitzar les seves inquietuds, dubtes, queixes i propostes (veure
desenvolupament detallat del projecte a l'Annex 9).

BLOC 3
A ESCENA!

Projectes on es construeixin elements i espais físics que
permetin la transmissió d'idees, inquietuds o valors.
El centre té diverses aules de música i realitza activitats
extraescolars relacionades amb la música i la interpretació.

Projecte 18 Teatre de titelles.

Construcció en equip d'un teatre de titelles on hi intervinguin diferents
sistemes de politges i engranatge com a part del muntatge. Treball dels
diferents materials (sobretot la fusta, el paper i els teixits). També es pot
incorporar una part elèctrica. Ús de material reciclat sempre que es
pugui.
Creació de les titelles estudiant les parts del cos humà. Creació del
vestuari.
Elaboració d'un guió (àrea lingüística) i interpretació pública.
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Projecte 19 Aula de teatre.

Elaboració d'un guió (àrea lingüística) a partir d'un tema de reflexió previ
sobre la relació entre ciència, tecnologia i societat.
Selecció d'una proposta per equip o grup-classe i disseny de
l'escenografia(incorporació d'algun sistema de politges i engranatges
com a part del muntatge, tria dels materials, reciclabilitat, muntatge,
desmuntatge, part elèctrica, so, il·luminació) i del vestuari.
Interpretació pública.
(Veure desenvolupament detallat del projecte a l'Annex 9).

Projecte 20 Construcció
d'instruments musicals i
concert

Anàlisi i creació d'instruments musical i estudi físic del so. Preparació
d'un concert des de la matèria de música. Gravació per treballar
competències digitals.
Taula 19: Propostes de projectes per blocs.
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COMPETÈNCIES TREBALLADES
ESO

SOCIAL I
CIUTADANA

B3

CONEIXEMENT
I INTERACCIÓ AMB EL MÓN
FÍSIC

B2

AUTONOMIA I
INICIATIVA PERSONAL

L3

APRENDRE A
APRENDRE

L2

MATEMÀTICA

BATXILLERAT (*)
COMUNICATIVA I
EN RECERCA

B1 L1

TRACTAMENT DE LA
INFORMACIÓ I
COMPETÈNCIA DIGITAL

ARTÍSITCA I CULTURAL

COMUNICACIÓ
LINGÜÍSTICA
I VISUAL

PROJECTES

P1

Les aules de l'institut

P2

Els colors de l'espai i el treball
de les emocions

x

P3

Amb quina llum treballem?

x

P4

Les energies a l'Institut

x

P5

Organitzem-nos. Posem noms
als espais de l'institut. Fem
plaques i cartells.

x

P6

Construcció d'una estació
meteorològica.

P7

Projecte murals

P8

Projectes tanques

P9

Projecte engranatges i
energies. Escultures al pati

P10

Construcció de joguines amb
materials-residus

P11

Arbre de Nadal fet des de
l'aula de tecnologia

P12

Fem ràdio

x

x

P13

Més que turisme

x

P14

Projecte la nostra televisió

P15

x

IGUAL
ESO

IGUAL ESO

x

x

INTERACCIÓ
AMB EL MÓN /
RECERCA /
EXPERIMENTAC
IÓ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fotografia compromesa

x

x

x

x

x

x

x

P16

Eduquem des del cinema

x

x

x

x

x

x

x

P17

Àgora

x

x

x

x

P18

Teatre de titelles

x

x

x

x

x

x

x

P19

Aula de teatre

x

x

x

x

x

x

x

P20

Construcció d'instruments
musicals i concert

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Taula 20: Competències treballades en cada projecte proposat.
(*) La competència tecnològica de batxillerat es treballarà en tots els projectes. La competència
en simulació no es treballa específicament però es poden programar activitats dins de cada
projecte on s'utilitzin simuladors.
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MATÈRIES TREBALLADES
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A

L
L
E
N
G
Ü
E
S

L
L
.

PROJECTES
B1

L1

L2

L3

B2

B3

E
S
T
R
A
N
G
E
R
E
S

P1

Les aules de l'institut

x

x

x

P2

Els colors de l'espai i el treball de
les emocions

x

x

P3

Amb quina llum treballem?

x

P4

Les energies a l'Institut

P5

M
A
T
E
M
À
T
I
Q
U
E
S

C E
. .

N
A
T
U
R
A
L
E
S
A

S
O
C
I
A
L
S

P
L
À
S
T
I
C
A

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Organitzem-nos. Posem noms als
espais del l'institut. Fem plaques i
cartells.

x

x

x

x

P6

Construcció d'una estació
meteorològica.

x

x

x

x

P7

Projecte murals

x

x

x

x

P8

Projectes tanques

x

x

x

x

P9

Projecte engranatges i energies.
Escultures al pati

x

x

x

x

P10

Construcció de joguines amb
materials-residus

x

x

x

x

P11

Arbre de Nadal fet des de l'aula de
tecnologia

x

x

x

x

P12

Fem ràdio

x

x

x

P13

Més que turisme

x

x

x

P14

Projecte la nostra televisió

x

x

x

P15

Fotografia compromesa

x

x

x

x

P16

Eduquem des del cinema

x

x

x

x

P17

Àgora

x

x

x

P18

Teatre de titelles

x

x

x

P19

Aula de teatre

x

x

P20

Construcció
musicals i concert

x

x

d'instruments

x

C
.

x

x

x

x

x

M
Ú
S
I
C
A

C
.
C
L
À
S
I
I
C
A

E
.
F
Í
S
I
C
A

A
L
T
R
E
S

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Taula 21: Matèries treballades en cada projecte proposat. En negre les que es poden treballar més, i en blau les
més puntuals en funció del disseny de l'activitat.
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NIVELLS O GRUPS (*)

PROJECTES

B1

L1

L2

L3

B2

B3

1r

2n

3r

4t

1r

2n

ESO

ESO

ESO

ESO

BAT

BAT

Aula
Oberta

Aprenentatge
servei

P1

Les aules de l'institut

x

x

x

x

x

x

x

x

P2

Els colors de l'espai i el
treball de les emocions

x

x

x

x

x

x

x

x

P3

Amb quina llum
treballem?

x

x

x

x

P4

Les energies a l'Institut

x

x

x

x

x

x

x

x

P5

Organitzem-nos. Posem
noms als espais de
l'institut. Fem plaques i
cartells.

x

x

x

x

x

x

x

x

P6

Construcció d'una
estació meteorològica.

x

x

x

x

P7

Projecte murals

x

x

x

x

x

P8

Projectes tanques

x

x

x

x

x

P9

Projecte engranatges i
energies. Escultures al
pati

x

x

x

x

x

P10

Construcció de joguines
amb materials-residus

x

x

x

x

x

x

x

P11

Arbre de Nadal fet des de
l'aula de tecnologia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

P12

Fem ràdio

P13

Més que turisme

P14

Projecte la nostra
televisió

P15

Fotografia compromesa

x

x

x

x

x

x

x

P16

Eduquem des del
cinema

x

x

x

x

x

x

x

P17

Àgora

x

x

x

x

x

x

x

x

x

P18

Teatre de titelles

x

x

x

x

x

x

x

P19

Aula de teatre

x

x

x

x

x

x

x

P20

Construcció
d'instruments musicals i
concert

x

x

x

x

(*) No s'han inclòs els grups de l'aula d'acollida, però segons el nivell i l'activitat es podrien tenir en compte.
En negre els nivells/grups més adequats , i en blau aquells on també podria fer-se el projecte.
Taula 22: Relació de projectes que es poden realitzar a cada curs en funció del currículum.

FASE 5
6.10 Aplicabilitat de les propostes.
A continuació s'exposen algunes variables que podrien condicionar l'aplicació dels projectes:
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DIFICULTATS I VARIABLES A CONSIDERAR
PROFESSORAT

Motivació del professorat per tirar endavant alguna de
les propostes elaborades.
Motivació del professorat per treballar conjuntament.
Formació/habilitats del professorat.
Coordinació per part del professorat.

CURRIÍCULUM

Adequació al currículum.
Programar les activitats, determinar com s'avalua,
definició del procés ensenyament-aprenentatge.
Temporització.

ALUMNAT

Característiques alumnat (diversitat, NEE).
Implicació i comportament de l'alumnat.

RECURSOS

Recursos materials i personals.
Espais.

Taula 23: Variables que poden determinar l'aplicabilitat de les propostes.

COORDINACIÓ
Programació prèvia
Coordinació
Criteris avaluació individual i en
grup

ESPAI

PROJECTES

P1

Mobiliari

Les aules
de
l'institut

Tipus
d'aula de
treball

Aula taller
tecnologia

Mobilit
at
alumna
ta
l'aula

Sí

Aula de
dibuix
Aula
ordinària

P2

Els colors
de l'espai i
el treball
de les
emocions El que hi ha.

P3

Amb
quina llum
treballem?

P4

Les
energies a
l'Institut

Les parts en
grup es
poden
agrupar
taules.
El que hi ha.

Aula
ordinària

Sí però
tan sols
dins de
l'aula

Fora de
l'aula

Coordinació Coordinaamb
ció equip
professorat docent
departament

Coordinació
amb
altres
matèries

Sí a
diferents
aules, Si
es fan
grups
s'haurà de
gestionar

Metres per
mesurar
Altres aules per
ser analitzades

No en el
primer cas

Altres
espais a
l'interior i a
l'exterior

Sí si es Sí en el
fa fora
segon
de l'aula

Aula
ordinària
(altres
aules)

Sí però
tan sols
dins de
l'aula

Tot l'edifici

Sí

RECURSOS

Per
coordinar-se
el currículum
si es treballa
l'activitat en
diferents
cursos.

Paper
d'embalar,
pintures

SÍ

SÍ

Focus i paper
tipus de celofan

No és necessari

Part a
l'aula i part
a fora
(interior
edifici)
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Per
coordinar-se
el currículum
si es treballa
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Metres per
mesurar
Aparells per
mesurar
temperatura,
humitat, etc.
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diferents
cursos o
nivells.

P5

Organitzem-nos.
Posem
noms als
espais de
l'institut.
Fem
plaques i
cartells.

P6

Construcció d'una
estació
meteorològi-ca.

P7

Projecte
murals

El que hi ha.
Les parts en
grup es
poden
agrupar
taules.
El que hi ha.

Aula
ordinària

Metres per
mesurar

Aula taller
tecnologia

Fustes o el
materials que es
decideixi utilitzar
per fer les
plaques.

Aula de
dibuix
Altres
espais a
l'interior i a
l'exterior
Dins del
treball
en
equip

Material per a la
seva fabricació.

El que hi ha
a l'aula,
agrupacions
treball en
equip.

Dins del
treball
en
equip

A l'espai
exterior on
es faci el
mur

Per
coordinar-se
el currículum
si es treballa
l'activitat en
diferents
cursos.

Pintura, pinzells
i altres material
necessari per
realitzat
l'activitat. Una
escala.
SÍ

SÍ

P8

Projectes
tanques

El que hi ha
a l'aula,
agrupacions
treball en
equip.

Dins del
treball
en
equip

A l'espai
on es
dissenyi la
tanca

P9

Projecte
engranatges i
energies.
Escultures
al pati

El que hi ha
a l'aula,
agrupacions
treball en
equip.

Dins del
treball
en
equip

A l'espai a
on
ubicaran
l'escultura

Material reciclat
i altres materials
per fer les
escultures
seleccionades

P10

Construcció de
joguines
amb
materialsresidus

El que hi ha
a l'aula,
agrupacions
treball en
equip.

Dins de
l'aulataller

No

Material reciclat
i altres
materials.

P11

Arbre de
Nadal fet
des de
l'aula de
tecnologia

El que hi ha
a l'aula,
agrupacions
treball en
equip.

Dins de
l'aulataller

Puntualment

Material reciclat
i altres
materials.

Cadires les
que hi ha,
alguna taula
rodona.

En
funció
de les
activitat
s

En funció
de les
activitats

Kit de ràdio CRP
o altre

P12

Fem ràdio

P13

Més que
turisme

P14

Projecte la
nostra
televisió

P15

Fotografia
comprome
sa

P16

Eduquem
des del
cinema

No
No
necesà- necessàriament riament
El que hi ha

En principi
les cadires
que hi ha

Material per fer
les propostes //
Material
posterior per a
fer l'obra

Kit de ràdio o
altre mitjà de
comunicació

Aula
Sí
d'informàtica o a una
aula
específica

Sí

Càmera de
vídeo, micròfons
i magnetòfons i
ordinadors

Aula
Sí
d'informàtica o a una
aula
específica

Sí

Càmera de
fotografiar i
ordinadors

Adequar
No
alguna sala

No

Projector
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P17

Àgora

P18

Teatre de
titelles

P19

Aula de
teatre

P20

Construcció
d'instruments
musicals i
concert

En principi
les cadires
que hi ha

El que hi ha
al taller de
tecnologia i
al de dibuix.

En funció
Dins de
dels
l'aula
participants

Si es fa
l'activitat a
l'exterior

No és necessari

Espai per
deixar el
muntatge

Si es fa
l'activitat a
l'exterior

Tot el material
de
l'escenografia i
per fer les
titelles.

Sí

I en el cas
del teatre,
per assajar, Sí
sala
d'actes

Si es fa
l'activitat a
l'exterior

Aula de
dibuix i de
tecnologia.

Si es fa
l'activitat a
l'exterior

Dins de
l'aula

Material per a
l'escenografia i
el vestuari.

Aula de
música

Taula 24: Requisits i condicions de cada projecte que podrien afectar a la seva l'aplicabilitat.

Un dels aspectes que s'ha de tenir en compte si es fan activitats diversos grups-classe és la
coordinació i la temporització.
Les activitats on hi participen diferents matèries s'han de dissenyar molt bé des del principi: els
objectius d'aprenentatge de cada activitat i matèria, la seqüència didàctica que es durà a terme,
els criteris d'avaluació i la ponderació de cada activitat, així com la temporització.

7 Conclusions i reflexions finals
7.1 Avaluació dels objectius
Els objectius principals del projecte (OBJECTIUS 1-4) indicats a l'Apartat 3, han estat
assolits amb el desenvolupament del propi projecte: analitzar el funcionament actual del centre,
recollir les opinions del professorat i de l'alumnat respecte als espais del centre i als projectes
en grup, cercar experiències a d'altres instituts sobre projectes transversals a través de la
tecnologia i dissenyar propostes d'activitats des de l'àrea de tecnologia adaptades a l'institut
estudiat.
Amb les propostes que s'han plantejat els objectius derivats de l'elaboració de les
propostes: de donar eines als docents de l'àrea de tecnologia per realitzar activitats
transversals al centre (OBJECTIU 5), i donar una vessant més humana i contextualitzada a la
tecnologia (OBJECTIU 6), també quedarien assolits. El projecte ESPAIS COMUNS és un
projecte obert, i en aquest TFM tan sols s'han desenvolupat alguns projectes com a
suggerència d'activitats que es podrien realitzar.
Pel que fa als objectius derivats de l'aplicació de les propostes del projecte, caldria dur a
terme les propostes i fer-ne una avaluació posterior. A l'Annex 11 s'han estudiat detalladament
una sèrie d'hipòtesis i indicadors que podrien ser utilitzats per avaluar l'assoliment dels objectius
derivats de l'aplicació de les propostes.

7.2 Reflexions finals
Quan en un centre, ens trobem amb un fracàs escolar del 50% i una manca de motivació també
per part del professorat, es produeix l'oportunitat d'actuar, de provar noves maneres
d'ensenyar, per tal de resoldre els problemes plantejats.
Sovint les excuses que es donen per no actuar de forma diferent, és el currículum. Espero que
amb les aportacions fetes per aquest projecte es pugui entendre que el currículum és una guia
per ensenyar-educar, però que en cap moment ens ha de ser un obstacle per arribar a
l'alumnat i establir-hi la comunicació necessària per créixer plegats.
Quan dins d'aquest projecte s'utilitza el terme ESPAI COMÚ es refereix a espais de trobada,
d'intercanvi, de comunicació, espais d'ensenyament i aprenentatge, i en definitiva, espais per
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viure i conviure, per créixer plegats alumnes, professorat, i el barri o l'entorn on es localitzi en
aquest cas l'institut. Però està clar que per arribar a trobar espais comuns, bons espais comuns
d'intercanvi sa s'ha de fer un treball personal intens i intern. Estem en temps de crisi, però la
vida segueix i les crisis amb ella. Hem de seguir construint un món millor, sempre (doncs a les
utopies mai s'hi acaba d'arribar), i ningú ho ha farà des de fora (tot i que els ajuts de tot tipus, i
especialment els econòmics, sempre venen d'allò més bé).
Tan de bo, més enllà d'aprovar l'assignatura, alguna de les propostes suggerides (algunes
desenvolupades dins dels Annexes) o dels plantejaments fets en aquest TFM puguin ajudar
d'alguna manera al centre estudiat i al seu entorn.
Finalitzo aquest projecte amb una frase de l'Edgar Willems: “L'educació ben entesa, no és tan
sols una preparació per la vida; és en sí mateixa, una manifestació permanent i harmoniosa de
la vida.”11

ANNEXOS
Alguns dels annexos, inclosa la bibliografia i webgrafia, contenen dades i referències sobre el
centre estudiat o d'altres centres i, per tant, seguint els criteris de la guia per a la realització del
TFM, s'indica a l'inici si són publicables o no.
Els annexos complementen la informació o el treball desenvolupat en aquest projecte:

ANNEX 1 Bibliografia i webgrafia
ANNEX 2 Pla de treball
ANNEX 3 Plànols del centre
ANNEX 4 Fotografies dels espais de l'Institut/ altres propostes de treball
ANNEX 5 Informació sobre la sostenibilitat al centre
ANNEX 6 Comparativa metodologies didàctiques
ANNEX 7 Enquesta professorat
ANNEX 8 Enquesta alumnat
ANNEX 9 Desenvolupament d'alguns projectes d'ESPAIS COMUNS
ANNEX 10 Rúbriques per avaluar el treball en grup
ANNEX 11 Avaluació de l'aplicació dels projectes d'ESPAIS COMUNS
ANNEX 12 Llistat de les reunions assistides i entrevistes realitzades
ANNEX 13 Agraïments
ANNEX 14 Epíleg

11 Pròleg del llibre d'Edgar Willems, Las bases psicológicas de la educación musical. Barcelona: Espasa Libros S.L.U., Col·lecció
Paidós Educador, 2011.
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