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1. INTRODUCCIÓ 
 
Avui dia, l’educació tracta de donar resposta a qualsevol tipus de necessitat de l’alumnat, fent 
servir els recursos dels que disposi o creant noves tècniques per solucionar el problema 
plantejat. La diversitat de les aules és cada vegada més àmplia, hi influeixen factors com la 
immigració, tan nacional com internacional, que augmenta cada any degut a la situació laboral i 
econòmica actual. Es planteja doncs, un repte tant per les institucions com pels docents, com 
per la societat en general que ha d’acollir aquests nens quan hagin rebut la formació adequada.  
 
Com a definició adoptada per qualsevol individu, allò que s’anomena classe és “un conjunt de 
nens que reben el mateix nivell educatiu” (RAE, Real Academia Española). Per tant, analitzant 
el concepte com a tal, no es té en compte ni la procedència, ni la predisposició de l’alumnat, ni 
les aptituds, ni les actituds, etc. Simplement, és impartir uns ensenyaments a un grup 
d’estudiants.  
A l’actualitat se sap que no tothom té el mateix tipus d’aprenentatge, no tot l’alumnat aprèn i 
comprèn de la mateixa manera, i que per tant, s’ha de saber com modificar i adaptar les 
explicacions per poder ser entesos per qualsevol alumne/a de l’aula. Però aquesta tasca pot 
arribar a ser molt difícil quan a l’aula hi ha 30 alumnes en plena adolescència que tenen 
percepcions, costums i actituds completament diferenciades i només es compta amb un docent 
que ha de controlar i educar-los a tots. És aleshores quan es crea un ambient descontrolat i 
heterogeni, alguns estudiants opten per no formar part del grup-classe i les disgregacions a 
l’aula es fan patents, tant per l’alumnat com pel professorat.  
L'impossibilitat d’atendre a tots els tipus d’aprenentatges de l’aula quan es planteja aquesta 
situació, provoca el descontent i aïllament de certs individus que adopten l’actitud de rebel·lia 
vers els seus professors i, en moltes ocasions, vers els seus companys. Quan comença a girar 
aquesta roda difícilment es pot aturar, si no és amb ajuda extra d’especialistes, orientadors, 
pares i companys, i en molts casos, ni tan sols així ho s’aconsegueix arreglar. Ens trobem 
doncs davant d’un problema que s’ha creat per culpa de la falta d’atenció personalitzada, feina 
pràcticament impossible a portar-la a terme pel professorat quan tenen al seu càrrec un grup 
tan nombrós d’estudiants.  
 
La següent proposta tracta de donar resposta a aquest tipus d’alumnat, que no pot rebre 
aquestes atencions individuals per falta de recursos als centres, i que acaben creant una 
aversió cap a les institucions que els fa deixar de banda els seus estudis massa aviat.  
Segons el Decret d’Autonomia de Centres 102/2010 del 3 d’agost “El funcionament del sistema 
educatiu ha de fer possible l’assoliment dels seus objectius tal com es determinen a la Llei 
d’educació: adequar l’acció educativa per millorar el rendiment escolar en l’educació bàsica, 
estimular la continuïtat en els estudis post obligatoris i adequar-se als requeriments de la 
societat del coneixement. I fer-ho tot atenent la diversitat, avançant en la inclusió escolar de tot 
l’alumnat, en un context d’universalitat i d’equitat atenent els principis rectors del sistema 
educatiu que estableix la Llei d’educació.”. Per tant, seguint aquesta premissa s’intenta crear un 
programa basat en la idea d’orientar, educar i formar aquell alumnat que ens molts casos es 
dóna per perdut.  
 
Seguint la legislació actual, al Decret citat anteriorment a l’article 23 exposa: “Les normes 
d’organització i funcionament han d’incorporar les mesures de promoció de la convivència 
establertes en el centre, així com els mecanismes i fórmules per a la prevenció i resolució de 
conflictes. Entre aquests mecanismes s’ha de considerar el de la mediació, sense perjudici de 
les altres iniciatives de foment de la convivència i de la resolució pacífica dels conflictes que 
adoptin el Departament d’Educació i les persones titulars dels centres.”. Adequant aquesta 
afirmació a aquest cas en concret, es detecta una relació gairebé constant entre el descontent 
de l’alumnat amb aquest perfil, el baix rendiment acadèmic i la falta de normes de convivència 
que està disposat a seguir. Es dedueix doncs, com a fet lògic, que per assegurar la convivència 
al centre i la bona disposició de l’alumnat a l’aula, s’ha d’aconseguir crear una motivació i un 
interès per part dels estudiants cap a la matèria d’estudi o cap a la institució en general, 
pensament que normalment es mostra totalment contrari degut a l’aversió de la que parlàvem a 
les línies anteriors. S’han de fer servir totes les eines per poder contribuir al bon ambient, a 
l’aprenentatge de tot l’alumnat i a la formació de futurs ciutadans que hauran de comportar-se 
com a tals en la societat en la que vivim.  
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Un dels motius d’aquest abandonament escolar prematur sol ser la desmotivació de l’alumnat, 
deixant de banda els problemes personals que puguin influir. Segons el Decret anterior a 
l’article 50 “Les concrecions organitzatives han de buscar la major sistematització de les 
activitats del centre, la implicació de tot el personal en el treball en equip i afavorir-ne el 
creixement dels nivells de motivació i de satisfacció.” D’aquest article deduïm que la motivació 
és una de les claus per aconseguir que alumnat i professorat treballin en equip i s’asseguri la 
bona convivència entre ells. Una de les maneres que existeixen d’augmentar aquesta motivació 
és la creació d’un motiu per assistir a classe, una contextualització dels aprenentatges que 
sigui patent i directa i un ensenyament d’interès per l’alumnat.  
 
Un altre dels articles del Decret d’Autonomia de Centres 102/2010 pres com a guia per dur a 
terme aquesta proposta és l’article 24 que exposa: “L’aplicació de mesures correctores i 
sancionadores de les irregularitats o faltes comeses per l’alumnat que afectin la convivència, 
establertes a la Llei d’educació, a les normes d’organització i funcionament del centre i, en el 
seu cas, en la carta de compromís educatiu s’ha d’inscriure en el marc de l’acció educativa i té 
per finalitat contribuir a la millora del seu procés educatiu. Sempre que sigui concordant amb 
aquesta finalitat, la mesura correctora ha d’incloure alguna activitat d’utilitat social per al 
centre.” Segons això, les sancions imposades a aquest tipus d’alumnat no han de ser 
exclusivament l’expulsió del centre, sinó més aviat s’han d’intentar altres tècniques que millorin 
el seu rendiment acadèmic i, si és possible, tinguin una càrrega social important. L’assistència 
a aquest programa pot afavorir en molt alt grau l’assoliment de nous coneixements i 
l’associació dels termes esforç i responsabilitat, que en molts d’aquests casos no enllacen amb 
la tasca escolar per part de l’alumnat.  
 
Amb la proposta “Projecte diversitat: tothom té una oportunitat” es tracta d’implicar directament 
a l’alumnat al seu aprenentatge, proporcionant autonomia i formació aplicable al seu entorn 
més proper, i creant un vincle entre l’aprenentatge a l’aula i les pràctiques laborals oferides. 
S’ofereix una alternativa a l’aula ordinària que no compleix les expectatives per aquest tipus de 
perfil, orientant tot l’aprenentatge a una fita visible per l’alumnat. S’aconsegueix amb això crear 
un interès i una motivació directa per part dels estudiants, fer activitats fora de l’aula ordinària 
treballant les seves competències a l’exterior, relacionar-se amb persones que no formen part 
de les institucions educatives i que en un futur podrien formar part del seu món laboral, veure 
l’aplicació directa dels aprenentatges de l’aula a les feines que puguin desenvolupar dintre de la 
societat actual. La relació directa escola-feina ajuda a mantenir un nivell de motivació i interès 
molt important per la formació de l’alumnat.  
 
 
 
2. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA  
 
La problemàtica observada durant l’estada al centre d’estudi relaciona un alt percentatge 
d’alumnat desmotivat amb uns mals resultats acadèmics durant la seva etapa de secundària 
obligatòria, i com a conseqüència, un abandonament escolar prematur d’aquests individus. 
També és cert que existeixen programes com els dels PQPI (Programas de Qualificación 
Profesional Inicial) als que poden optar a partir dels 16 anys d’edat, però fins aleshores, aquest 
perfil d’alumnat tria no esforçar-se ni implicar-se a les seves classes i esperar amb impaciència 
la seva entrada al programa, havent repetit els dos primers cursos del cicle i arribant a l’edat 
desitjada.  
El resultat d’aquesta predisposició és una situació difícil i desagradable, tan pel conjunt del 
professorat a càrrec d’aquests estudiants com pels seus companys de classe, que veuen com 
la impartició dels ensenyaments a l’aula es fa de manera molt lenta, amb conflictes continus 
que interrompen les sessions i amb dificultats a l’hora de fer activitats diferents degut a la poca 
cooperació per part de certs companys.  
Centrant les especulacions en dades estadístiques reals, es pot arribar a definir el que pensen 
els estudiants sobre els seus estudis i el seu futur professional sense fer cap tipus de canvi al 
seu entorn, és a dir, deixant de banda qualsevol tipus d’intervenció amb aquest alumnat 
conflictiu.  
Seguint la idea de saber què n’opinen els estudiants, a continuació es mostra una enquesta 
anònima que es va realitzar a 75 alumnes de 1er d’ESO d’un institut públic de la província de 
Barcelona.  
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1. T’agrada anar a l’escola? 

 

Sí. 

No. 

 

2. T’agrada estudiar? 

 

Sí. 

No. 

 

3. Creus que aprovaràs totes les assignatures d’aquest curs (1er d’ESO)? 

 

Sí. 

No. 

 

4. Creus que passaràs de curs? 

 

Sí. 

No. 

 

5. T’agradaria acabar els estudis de l’ESO i continuar estudiant (fent batxillerat o cicles)?  

 

Sí. 

No. 

 

6. Vols estudiar alguna carrera universitària? 

 

Sí. 

No. 

 

7. Vols començar a treballar als 18 anys i no estudiar res més? 

 

Sí. 

No. 

 

8. Creus que per trobar un bon treball s’ha d’estudiar abans? 

 

Sí. 

No. 

 

9. T’agradaria treure bones notes sempre i que els teus pares i professors n’estiguessin molt orgullosos? 

 

Sí. 

No. 

 

10. Creus que si segueixes estudiant com fins ara arribaràs a trobar un bon treball quan siguis gran? 

 

Sí. 

No. 

 

Imatge 1: Test amb resposta anònima realitzat a alumnes de 1er d’ESO d’un centre públic del 
Baix Llobregat.  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
Les dades següents corresponen al recull de resultats de les respostes obtingudes mitjançant 
l’enquesta de resposta anònima. La següent taula, número 1, facilita la feina de definir la idea 
que té l’alumnat dels estudis, la importància que tenen per la seva formació i la seva futura 
situació laboral i com veuen l’escola avui dia i que n’opinen d’ella.  
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Taula 1: respostes reals sobre l’enquesta anònima efectuada als alumnes de 1er d’ESO.  
 
 
 
 
 

1er A 1er B 1er C 
 

SI NO SI NO SI NO 

1.T’ agrada anar a l’escola? 19 5 7 17 17 10 

2.T’ agrada estudiar? 12 12 5 19 11 16 

3.Creus que aprovaràs totes les assignatures d’aquest curs 
(1er d’ESO)? 13 11 11 13 10 17 

4.Creus que passaràs de curs? 22 2 20 4 20 7 

5.T’ agradaria acabar els estudis de l’ESO i continuar estudiant 
(fent batxillerat o cicles)? 21 3 22 2 23 4 

6.Vols estudiar alguna carrera universitària? 16 8 15 9 23 4 

7.Vols començar a treballar als 18 anys i no estudiar res més? 6 18 5 19 6 21 

8.Creus que per trobar un bon treball s’ha d’estudiar abans? 22 2 24 0 27 0 

9.T’ agradaria treure bones notes sempre i que els teus pares i 
professors n’estiguessin molt orgullosos? 24 0 23 1 27 0 

10.Creus que si segueixes estudiant com fins ara arribaràs a 
trobar un bon treball quan siguis gran? 18 6 15 9 13 14 

 
Taula 2: resultats en tants per cent del total de respostes afirmatives i negatives. 
 

Núm. de 
pregunta 

% respostes 
afirmatives 

% respostes 
negatives 

1 57,33 42,67 
2 37,33 62,67 
3 45,33 54,67 
4 82,67 17,33 
5 88,00 12,00 
6 72,00 28,00 
7 22,67 77,33 
8 97,33 2,67 
9 98,67 1,33 
10 61,33 38,67 

 
Com a conclusions de l’enquesta es pot dir que el conjunt de l’alumnat de 1er d’ESO té clar el 
concepte que relaciona l’esforç a l’escola amb l’èxit al món laboral, però d’altra banda no ho 
aplica a la seva vida com estudiant.  
La gran majoria, un 88%, vol continuar amb els seus estudis una vegada acaba l’etapa de 
secundària obligatòria, inclús desitgen cursar una carrera universitària, un 72%, però en 

1er ESO - Grup A: 24 alumnes 
1er ESO - Grup B: 24 alumnes 
1er ESO - Grup C: 27 alumnes 
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contraposició a aquesta idea, tal i com es podrà comprovar a les dades posteriors, els seus 
resultats acadèmics no ajuden que això es pugui dur a terme.  
 
Un alt percentatge, un 82,67%, té la convicció que passarà el curs (dintre d’aquesta afirmació 
s’ha de tenir en compte el número de repetidors que hi ha a 1er d’ESO que, encara que no 
aprovin les matèries, hauran de passar al següent nivell) però deixant de banda això, la idea de 
repetir el primer curs no entra dintre de les possibilitats dels alumnes. Cosa que sorprèn ja que 
només un 45,33% del total dels estudiants creuen que aprovaran totes les matèries, és a dir, la 
relació “aprovar-promocionar” no s’estableix de manera lògica com es podria pensar.  
 
Una altra dada que pot sobtar és la resposta contundent de l’alumnat a les preguntes: “Creus 
que per trobar un bon treball s’ha d’estudiar abans?” i “T’agradaria treure bones notes sempre i 
que els teus pares i professors n’estiguessin molt orgullosos?”. Arribem gairebé al 100% de 
respostes afirmatives, cosa que motiva perquè es demostra que, encara que les qualificacions 
aconseguides no són les esperades, les idees prèvies sobre l’esforç i la motivació sí que 
existeixen, el problema el trobem que no ho relacionen amb la seva vida a l’aula.   
 
Si s’analitzen les dades reals sobre les seves qualificacions durant el 1er curs d’ESO, es pot 
comprovar que la percepció que té l’alumnat de la realitat és molt diferent a la seva situació 
com a estudiant, i encara que si es pren com a base només l’enquesta anònima els resultats 
serien suficientment bons com perquè un alt percentatge promocionés cap a 2on d’ESO. 
Consultant les dades numèriques reals es confirma l'impossibilitat que això passi, a no ser que 
s’intervingui d’alguna forma davant d’aquesta situació.  
Les següents dades pertanyen a qualificacions reals dels mateixos alumnes que van realitzar 
les enquestes anònimes i que estan cursant el 1er curs d’ESO a un institut públic de la 
província de Barcelona.  
 
Taula 3: dades reals de les qualificacions dels alumnes de 1er d’ESO durant el 1er Trimestre: 
 

 

preavaluació 
Número 
alumnes 

avaluació  
Número 
alumnes 

preavaluació % avaluació % 

Tot aprovat 13 17 13,68 17,89 

1 matèria pendent 12 14 12,63 14,74 

2 matèries pendents 5 6 5,26 6,32 

3 matèries pendents 6 1 6,32 1,05 

4 matèries pendents 6 6 6,32 6,32 

5 matèries pendents 9 9 9,47 9,47 

6 matèries pendents 10 10 10,53 10,53 

7 matèries pendents 11 7 11,58 7,37 

8 matèries pendents 6 6 6,32 6,32 

9 matèries pendents 10 7 10,53 7,37 

10 matèries pendents 5 5 5,26 5,26 

11 matèries pendents 1 2 1,05 2,11 

12 matèries pendents 1 5 1,05 5,26 

TOTAL 95 95   

 
         Columnes marcades com a referència per realitzar el gràfic de dades següent. 
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Gràfic 1: tendència dels alumnes de 1er d’ESO durant el 1er Trimestre: 
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Si s’analitzen les dades de la taula i el gràfic posterior es veu una tendència preocupant 
d’alumnat que suspèn entre 5 i 6 matèries tant a la preavaluació com a l’avaluació del 1er 
trimestre de 1er d’ESO. Si s’analitza globalment es confirma que la tendència general és que 
l’alumnat d’aquest curs no aprovi totes les matèries (només un 17,89% ho aconseguiran) i que 
només un 38,95% de 95 alumnes en total aconseguiran passar de curs sense suspendre més 
de 2 matèries. Això deixa un 61,05% de l’alumnat en risc de repetir curs, xifra que sembla 
excessiva e insostenible, ja que no es compten amb els recursos suficients per acollir a tants 
repetidors sumant els nous matriculats.  
La solució adoptada en aquests casos normalment és aprovar algunes de les matèries en junta 
d’avaluació, tenint en compte criteris adoptats pel conjunt del professorat responsable d’aquell 
nivell.  
 
És obvi que aquest tipus de solució no és la més adient per l’aprenentatge de l’alumnat, ni 
tampoc per reforçar els seus sentiments d’esforç i responsabilitat vers les seves tasques 
escolars. Aquesta situació el que provoca és una idea equivocada per part dels estudiants que, 
encara que no estudiïn el suficient ni s’esforcin per aprovar les matèries, seran aprovats per 
poder continuar amb el calendari escolar. En conclusió, s’aconsegueix promoure exactament el 
contrari del que volen els docents, comoditat i falta de motivació estudiantil.  
 
S’ha de ser conscients del que es vol transmetre als estudiants, del que la societat i tota la 
comunitat escolar vol inculcar als adolescents i futurs ciutadans del món. El respecte, la 
responsabilitat, l’esforç i l’auto-superació haurien de ser idees bàsiques ben marcades a les 
ments de l’alumnat, i les dades anteriors fan pensar totalment el contrari: tenen clar que per 
aconseguir una bona trajectòria escolar i laboral s’han d’aplicar i esforçar, però no tenen aquest 
concepte en compte a la seva vida quotidiana.  
 
Aquesta situació passa a ser responsabilitat dels docents, familiars i la societat en general, i és 
aquest conjunt el que ha de canviar els mètodes aplicats per influenciar els resultats obtinguts. 
La idea és intervenir a aquells casos d’alumnes més extrems i fora de l’estadística, canviar la 
seva percepció de l’escola i donar-los una empenta per desviar la seva trajectòria lògica que, si 
res no canviés, seria l’abandonament escolar.   
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3. DESCRIPCIÓ D’UNA POSSIBLE SOLUCIÓ  
 
És responsabilitat de la comunitat educativa, dels docents i dels familiars, educar 
conscientment a tots els adolescents que en un futur arribaran a ser ciutadans de la societat. 
Seguint aquesta premissa bàsica i senzilla es vol proposar solucions a la situació d’imminent 
abandonament escolar en la que es troben alguns dels alumnes dels instituts de secundària.  
Les dades anteriorment descrites corresponen a un centre en concret, però si analitzem molts 
altres trobarem que no hi ha grans diferències en els resultats, que els joves de secundària 
actualment no troben la motivació necessària per concloure una etapa escolar completa amb 
bons resultats acadèmics. Si la metodologia utilitzada fins ara, no funciona, s’ha de canviar, 
modificar i replantejar. Aquesta és la tasca que es durà a terme amb el següent projecte, arribar 
a aquells que no troben la relació positiva entre la seva formació i el centre escolar i obrir-los 
els ulls a noves possibilitats i perspectives.  
 

3.1 OBJECTIUS 
 
L’objectiu prioritari del programa és contribuir que l’alumnat que hi formi part assoleixi les 
competències bàsiques establertes a la LOE que ha d’aconseguir qualsevol estudiant de 
secundària. Segons l’actual llei d’educació, al Decret 143/2007 hi figuren les vuit competències 
i són les següents:  

- Comunicatives: Competència comunicativa, lingüística i audiovisual i competència 
artística i cultural. 

- Metodològiques: Tractament de la informació i competència digital, competència 
matemàtica i competència d’aprendre a aprendre.  

- Personals: competència d’autonomia i iniciativa personal.  
- Conviure i habitar el món: competència del coneixement i la interacció amb el món físic 

i competència social i ciutadana. 
Aquestes competències han d’ajudar a l’alumnat, una vegada acabada l’etapa, a continuar amb 
els seus estudis o a incorporar-se al món laboral, seguint qualsevol de les opcions possibles 
que té al seu abast: ensenyaments reglats o mòduls professionals, cursos de formació 
ocupacional, plans de transició al treball, etc.  
 
Atenent als aspectes més conductacionals, els objectius específics són:  

- Oferir una alternativa a la suspensió d’assistència al centre per comportaments 
disruptius.  

- Adequar la mesura a la falta comesa i fer entendre a l’alumne/a que és així.  
- Redirigir la seva conducta mitjançant el treball, les relacions interpersonals i l’esforç. 
- Fer responsables dels seus actes als alumnes.  
- Fer partícips a les famílies en l’educació i reconducció dels alumnes.  
- Implicar a la comunitat en l’educació dels adolescents.  
- Fomentar l’autoestima i l’autoconeixement amb activitats fora de l’àmbit escolar.  
- Millorar els resultats acadèmics de l’alumnat.  
- Millorar la cohesió social dintre i fora del centre.  

 
  

3.2 ORGANITZACIÓ 
 
És de rellevància la participació d’entitats, juntament amb el centre escolar, pel correcte 
funcionament del programa. És per això, que es detallen a continuació les funcions que haurien 
de desenvolupar segons el lloc que ocupen dintre de l’organització.  

 
• Paper de l’ajuntament i entitats afiliades  

 
El paper de l’Ajuntament del municipi en qüestió es bàsic per a un bon funcionament del 
programa.  
Les tasques principals que hauria de desenvolupar com a participant del projecte serien:  

- Posar-se en contacte amb la inspecció per realitzar la revisió normativa del projecte.  
- Col·laborar amb el centre en l’elaboració i millora del projecte.  
- Col·laborar amb el Departament de Serveis Socials del municipi.  
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El Departament de Serveis Socials del municipi també tindrà un paper molt important dintre de 
l’organització del programa. Algunes de les tasques que haurà de dur a terme, sempre en 
col·laboració amb l’Ajuntament i el centre, són:  

- Participar en l’elaboració del projecte.  
- Cercar i coordinar diferents entitats per adherir-se al programa, oferint estades en 

pràctiques als alumnes per ampliar el ventall de possibilitats.  
- Elaborar un horari amb les pràctiques a les que l’alumnat del centre podrà accedir.  
- Acompanyar en el primer contacte entre l’entitat i l’alumne/a i fer un seguiment dels 

possibles problemes que puguin sorgir entre les dues parts. 
 
Amb l’ajuda d’aquestes dues entitats, l’Ajuntament del municipi i el Departament de Serveis 
Socials, bàsiques pel correcte funcionament de la proposta, es garanteixen l’organització i el 
control de les tasques a realitzar per part de l’alumnat.  
 
Per altra banda, les entitats que acullin directament els alumnes per realitzar les pràctiques, 
també tindran la seva funció característica, que serà tan important com la resta pel 
funcionament del conjunt. Algunes de les tasques organitzatives que hauran de realitzar són:  

- Organització de les feines a realitzar per part de l’alumnat i assignació de les funcions 
concretes. 

- Rebuda de l’alumne/a el primer dia, que anirà acompanyat d’un membre del 
Departament de Serveis Socials.  

- Explicació i orientació el primer dia de l’alumne/a sobre les tasques a realitzar durant la 
seva estada en pràctiques.  

- Omplir la fitxa de valoració sobre l’alumne/a referent a la seva estada i al grau 
d’assoliment i compliment de la feina realitzada.  

- Informar al Departament de Serveis Socials o al director del centre davant de qualsevol 
problema amb l’alumnat.  

 
Després de realitzar les gestions per posar a punt el projecte, s’han trobat una sèrie d’entitats 
que estarien disposades a col·laborar:  
- Poliesportiu Francesc Calvet: Servei d’esports de l’Ajuntament del municipi. 
- Poliesportiu Salvador Gimeno: Servei d’esports de l’Ajuntament del municipi. 
- *Jove: Departament de Joventut de l’Ajuntament del municipi.  
- Teatres*: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.  
- *infantil: Consell dels Infants del municipi.  
- Centre Obert de Fusteria: Departament de Serveis Socials del municipi.  
 
 

• Paper dels familiars  
 
La funció dels familiars en l’educació de l’alumnat és tan important com la de la comunitat 
educativa. És bàsic doncs, que estiguin informats en tot moment de l’evolució de l’alumne/a 
dintre del programa i que formin part i s’impliquin en les millores correctores.  
Des del començament del projecte s’enviaran informes sobre l’adaptació de l’alumne/a i podran 
realitzar reunions periòdiques amb el director del centre i la persona del Departament de 
Serveis Socials encarregada del seu seguiment. 
 
Algunes de les funcions que els familiars haurien de dur a terme des del seu rol més proper a 
l’estudiant serien:  

- Fer seguiment de la seva assistència a classe, procurant que l’absentisme es redueixi 
al mínim.  

- Informar-se de l’evolució de l’alumne consultant a les persones del centre 
responsables.  

- Implicar-se en la seva formació, fomentant la motivació de l’alumne/a, demanant ajuda 
si cal al Departament de Serveis Socials o als especialistes del centre (psicòlegs i 
psicopedagogs).  

La seva ajuda en aquests casos és tan important com la de les entitats i el centre, i per tant, és 
indispensable que formin part d’aquest projecte i que s’impliquin per dur a terme les millores. 
 
* : s’ha ocultat el nom del municipi per preservar la confidencialitat.  
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3.3 LA SELECCIÓ  
 

El primer pas seria confeccionar uns criteris per fer la selecció d’alumnat que serà acceptat al 
programa segons les seves perspectives de futur.  
Es requerirà l’ajuda d’especialistes del centre, psicòlegs i psicopedagogs, i la del professorat 
responsable directe d’aquell alumnat, com el tutor, el coordinador i el cap d’estudis.  
La seva tasca serà realitzar una sèrie d’observacions directes de l’alumne en qüestió segons 
els resultats acadèmics obtinguts durant el primer i segon trimestre del 1er curs de la 
secundària obligatòria. Els criteris a seguir estaran marcats per un guió confeccionat amb 
anterioritat i revisat i acceptat com a vàlid pels especialistes (psicòlegs i psicopedagogs).  
A continuació, es mostra una proposta dels requisits d’acceptació que ha de complir l’alumnat.  
 
Imatge 2: proposta de plantilla de requisits d’acceptació al programa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La idea bàsica és, inicialment, observar i contrastar el comportament i els resultats acadèmics 
de l’alumnat durant els dos primers trimestres del 1er curs d’ESO, tenint el compte la informació 
rebuda des dels cursos de primària que ja tindran feta una avaluació general de l’estudiant.  
El conjunt de professorat responsable de l’alumne realitzarà un informe orientatiu individual 
d’aquells alumnes que siguin objecte de possible incorporació al programa. El tutor serà 
l’encarregat de recollir aquests informes individuals per matèries i compartir-los amb la resta de 
docents responsables directes, el cap d’estudis i el coordinador.  
Una vegada realitzades les investigacions i observacions necessàries, es realitzarà l’informe 
definitiu de l’alumne/a en qüestió i serà revisat pels especialistes, aportant les dades que 

 
Requisits d’acceptació al programa: 
 

- Alumnat que no s’adapta al programari ordinari de la secundària obligatòria. 
- Alumnat que no respon a tècniques d’atenció a la diversitat estandarditzades.  
- Alumnat que té prou capacitats per aconseguir l’acreditació del nivell d’ESO. 
- Alumnat que cerca aprenentatges immediats, aplicables i tangibles.  
- Alumnat que valora positivament l’aprenentatge d’un ofici.  
- Alumnat que presenta deficiències d’autoestima i motivació.  
- Alumnat que té tendència a l’absentisme escolar.  
- Alumnat amb un ambient social o familiar desfavorable que no ajuda a redreçar 

la situació.  
- Alumnat amb bona actitud o aptitud per realitzar treballs manuals o mecànics.  

 
Aspectes que es valoraran de manera secundària: 
 

1. Aquests punts seran valorats pels professors responsables de l’alumnat, decidint 
quin és l’individu susceptible per ser acceptat al programa.  

 
2. Els dos primers requisits: 

“Alumnat que no s’adapta al programari ordinari de la secundària obligatòria. 
 Alumnat que no respon a tècniques d’atenció a la diversitat estandarditzades. “ 
Seran els desencadenants de tota l’anàlisi següent per la introducció al programa i 
sempre s’intentarà que siguin aplicables. Si no és així, es farà una observació 
intensiva directa de l’alume/a, estudiant tots els punts següents i recolzant-nos en 
l’ajuda dels especialistes (psicòlegs i psicopedagogs). 
 

3. Es podrà recórrer a mètodes de cerca d’informació més exhaustius quan es creguin 
necessaris, tant per part dels docents com per part dels especialistes: 
- Reunions amb els familiars. 
- Anàlisis especialitzades sobre el comportament. 
- Cerca d’informació escolar anterior a l’ingrès a la secundària (etapa de 

primària). 
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creguin rellevants per la seva avaluació, i s’entregarà a la Comissió pel Tractament i l’Atenció 
de la Diversitat del centre que donarà l’últim vist i plau per continuar amb els passos següents.  
A mitjans del 3er trimestre del primer curs de l’ESO es comunicarà als familiars i a l’alumne la 
possibilitat d’ingressar al programa i es donaran les indicacions i explicacions necessàries per a 
que comptin amb tota la informació.  
El pas següent serà la signatura de l’alumne/a d’una carta de compromís que servirà per a tot 
el curs vinent, i cada any serà renovada. Aquesta sempre anirà precedida de l’entrega i 
exposició de tota la informació referent al programa i les seves condicions.  
Els familiars, per altra banda, signaran una autorització vàlida pel curs vinent, conforme estan 
d’acord que l’alumne/a participi al projecte i que estan disposats a implicar-se en el  seu 
correcte funcionament.  
 
 

3.4 EL SEGUIMENT  
 
El seguiment de l’evolució de l’alumnat, tant a les classes teòriques al centre com a les entitats 
col·laboradores amb les pràctiques, és una de les parts més importants per a la detecció de 
problemes de funcionament i proposta de millores. 
 

• Les entitats  
 
Els deures de les entitats col·laboradores amb el projecte es refereixen sobretot al seguiment i 
orientació de l’alumnat al lloc de pràctiques.  
 

1. Existirà sempre una persona responsable des del primer dia d’entrada al lloc de 
pràctiques, que serà l’encarregada de rebre l’alumne/a i la persona enviada des del 
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.  
2. La persona responsable de l'entitat omplirà regularment el full de seguiment que li 
entregarà el Departament de Serveis Socials sobre el desenvolupament de l’alumne al 
lloc de pràctiques.  
3. Des de l’entitat entregaran a l’alumne el seu full de seguiment que haurà de lliurar al 
centre, també enviaran còpia al Departament de Serveis Socials i al director del centre 
educatiu per tal que puguin fer la valoració de l’estada.  
4. La persona responsable de l’entitat realitzarà una valoració al finalitzar l’estada de 
l’alumne/a a les pràctiques atenent a la seva conducta, implicació i assistència.  

 
A continuació, es mostra una plantilla de full de seguiment a complimentar per la persona 
responsable de l’entitat. 
 
Imatge 3: proposta de full de seguiment de l’alumnat durant la realització de les pràctiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FULL DE SEGUIMENT DE L’ALUMNE/A AL CENTRE DE PRÀCTI QUES 
 

Nom de l’alumne/a:  
Centre del que prové: 
Persona responsable a la entitat:  
Període del seguiment:  
 
ASPECTES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

Puntualitat      

Realització de 
la feina      

Respecta a les 
persones 

     

Respecta el 
material 

     

 
VALORACIÓ:             
 
 

M (malament) C (correcte) MB (molt bé) 
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Seguidament, una mostra de plantilla de valoració o avaluació final a complimentar per la 
persona responsable de l'entitat:  
 
Imatge 4: proposta de valoració de les pràctiques de l’alumnat a l’entitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El centre educatiu  
 
El centre educatiu es mantindrà en contacte constant amb el Departament de Serveis Socials, 
l’entitat on l’alumne/a realitzi les pràctiques i els familiars.  
Es designarà un/a tutor/a a l’alumnat i serà l’encarregat de realitzar el seguiment i l’avaluació 
de la seva estada al centre.  

 
VALORACIÓ DE L’ESTADA  
 
Nom de l’alumne/a:  
Centre del que prové: 
Persona responsable a la entitat:  
Període de l’estada:  
 
            Mai     Sovint   Sempre 
L’alumne/a ha estat puntual i ha respectat l’horari establert?         
 
El seu comportament amb les persones amb qui ha treballat      
ha estat correcte? 
 
Ha respectat el material utilitzat?       
 
Ha realitzat correctament les seves feines?      
 
Ha hagut una millora respecte els primers dies de la       
seva estada? 
 
La seva implicació amb la feina ha estat suficient?     
 
Altres aspectes a valorar:  
 
   Aspectes positius a destacar 
 
 
 
 
 
 
 
   Aspectes a millorar 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura del/la responsable      Signatura de l’alumne/a: 
de l’entitat: 
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Gràcies al limitat número d’alumnes a l’aula, es podrà fer un seguiment exhaustiu de la seva 
assistència, comportament i aprenentatge durant les hores lectives al centre.  
Alguns dels deures del/de la tutor/a respecte l’alumnat seran:  

1. Realitzar informes mensuals sobre l’evolució de cada alumne/a, que farà arribar al 
director del centre.  
2. Posar-se en contacte amb els familiars per informar-los sobre l’evolució de 
l’alumne/a.  
3. Fer de nexe entre l’alumnat i el director del centre.  
4. Impartir les classes fomentant l’aprenentatge de la totalitat de l’alumnat que hi 
assisteixi.  
5. Realitzar l’avaluació de l’alumnat respecte els seus aprenentatges a l’aula i 
comunicar-los als familiars.  

 
El director del centre s’encarregarà de rebre i gestionar la documentació rebuda per part de les 
entitats i del Departament de Serveis Socials. Algunes de les funcions que haurà de realitzar 
com a cap del centre d’origen seran:  

1. Mantenir una relació constant amb el Departament de Serveis Socials i l’entitat 
acollidora.  
2. Realitzar reunions periòdiques amb els familiars com a eina de seguiment de 
l’alumnat.  
3. Valorar els resultats de les pràctiques a les entitats i prendre decisions sobre 
aquests.  
4. Valorar els resultats acadèmics de l’alumnat i prendre decisions sobre aquests.  
5. Garantir que la comunicació centre – entitat – alumne/a és fluïda.  
6. Realitzar entrevistes amb l’alumnat una vegada finalitzades les pràctiques a l’entitat.  
7. Recollir i guardar la carta de compromís signada per l’alumnat i l’autorització signada 
pels familiars, així com tota aquella documentació referent a les responsabilitats de les 
entitats respecte l’alumnat i els acords que s’arribin amb Ajuntament i afiliats al 
programa.  

A continuació es mostra el model de carta de compromís que l’alumnat haurà de signar per 
poder ingressar al programa:  
Imatge 5: proposta de carta de compromís per part de l’alumnat que realitzarà les pràctiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE COMPROMÍS DEL MENOR  
 
Jo,____________________________________________________, amb DNI número 
__________________, em comprometo a participar al programa Projecte Diversitat i 
assistir a realitzar les pràctiques a:  
 
Nom de l’entitat: ______________________________________  
Durada de l’estada:____________________________________ 
 
Nom de l’entitat: ______________________________________  
Durada de l’estada:____________________________________ 
 
Nom de l’entitat: ______________________________________  
Durada de l’estada:____________________________________ 
 
Nom de l’entitat: ______________________________________  
Durada de l’estada:____________________________________ 
 

DRETS DEURES 
Ser respectat durant la meva estada.  
Rebre suport i orientació durant el temps 
que duri l’estada.  
 

Respectar el personal de l’entitat.  
Respectar el material que faci servir.  
Cumplir amb els horaris establerts.  
Realitzar les tasques que em demanin.  

         
Data: ___ de/d’__________ de 20__  Signatura:  
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Seguidament, l’autorització d’acceptació per part dels familiars de l’alumnat que hauran de 
signar per poder assitir al projecte:  
 
Imatge 6: Proposta d’autorització dels familiars de l’alumnat que participarà al programa.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.5 PROGRAMACIÓ EDUCATIVA   

 
L’estada al centre educatiu és imprescindible per la formació de l’alumnat. L’aprenentatge a 
l’aula és essencial per adquirir unes competències bàsiques que seran totalment necessàries a 
l’hora de formar part d’una societat. Per tant, no es prescindirà de l’ensenyament a l’aula 
segons el currículum que marca el Decret 143/2007 del 26 de juny, sinó que es procurarà 
realitzar una adaptació curricular atenent a la diversitat d’aquest tipus d’alumnat.  
 
Com a exemple d’això, es pren la matèria de Tecnologies de 2on d’ESO amb la seva 
respectiva programació anual o macroprogramació, i es mostra a grans trets els continguts a 
treballar, sempre dintre d’allò que marca la normativa.  
 
  

3.5.1 Programació de Tecnologies  
 

• Objectius:  
 
La matèria de Tecnologies de 2on d’ESO segons el Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria té com a 
objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 
 

AUTORITZACIÓ DELS FAMILIARS  
 
 

El programa Projecte Diversitat compleix una funció social i educadora en benefici de 
l’alumnat. Consta de dues parts ben diferenciades:  
 

1. L’assistència a l’aula al centre educatiu.  
2. L’assitència a les entitats col·laboradores per realitzar les pràctiques.  

 
Amb la signatura d’aquesta autorització, els familiars de l’alumne/a s’acullen al programa i 
decideixen participar-hi, procurant que l’alumne/a compleixi amb els seus deures com a 
participant.  
 
 
 
 
Jo, _______________________________________________, pare/mare o tutor legal de 
l’alumne/a _____________________________, i amb DNI número ___________________,  
l’autoritzo a participar al programa Projecte Diversitat.  
 
 
Centre: _________________________ 
Data: __ de/d’_____________ de 20__    Signatura:  
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1. Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees 
del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones 
individualment o col·lectiva. 
2. Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament 
econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles. 
 
3. Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, 
conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma 
d'utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i 
construcció. 
 
4. Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i 
creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, 
dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la 
seva idoneïtat. 
 
5. Expressar i comunicar idees i solucionar tècniques, raonant la seva viabilitat, i 
utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients. 
 
6. Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en 
l'execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i 
de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de 
seguretat. 
 
7. Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de 
treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els 
sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d'un problema 
concret o per a la representació i disseny d'objectes o processos. 
 
8. Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats 
relacionades amb la formació, l'oci, la inserció laboral, l'administració, la salut o el 
comerç, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d'una forma 
apropiada i segura. 
 
9. Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi 
ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general. 

 
Per tant, s’hauran de treballar aquestes capacitats a l’aula mitjançant una sèrie de 
metodologies atractives i motivadores per l’alumnat que promoguin el gust per aprendre i per 
assistir al centre.  
 
 

• Continguts curriculars:  
 
A continuació es mostren els continguts curriculars establerts pel Decret 143/2007 del 26 de 
juny de la matèria de Tecnologies de 2on d’ESO. 
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Taula 4: Continguts curriculars de la matèria de Tecnologies de 2on d’ESO, bloc 1: Electricitat.  
 

Reconeixement de la funció dels elements d’un circuit elèctric i de 
la seva simbologia: generadors, conductors, receptors i aparells 
de comandament. 
Caracterització del corrent elèctric altern i continu. Identificació 
dels efectes del corrent elèctric: llum, calor, moviment, 
magnetisme. 
Anàlisis dels principals processos de generació d'electricitat a 
partir de diferents fonts d'energia. Valoració de la utilització 
d'energies renovables per a la generació d'electricitat. 
Reconeixement experimental de motors elèctrics. 
Mesura de les magnituds elèctriques bàsiques en un circuit: 
tensió elèctrica, intensitat i resistència. 

Electricitat 

Disseny i construcció de circuits elèctrics senzills amb elements 
físics per donar resposta a les necessitats de l'habitatge i altres 
entorns, i amb programes de simulació per estudiar els efectes 
produïts pels canvis d'algunes de les variables. 

 
Taula 5: Continguts curriculars de la matèria de Tecnologies de 2on d’ESO, bloc 2: Processos i 
transformacions tecnològiques en la vida quotidiana. 
 

Caracterització de l'obtenció de les matèries primeres. 
Reconeixement de la transformació industrial de la matèries 
primeres en productes elaborats. Identificació de tècniques 
utilitzades en els processos de transformació de productes 
elaborats. 
Identificació d'accions relacionades amb la comercialització de 
productes: embalatge, etiquetatge, manipulació i transport. 
Valoració del consum responsable. 
Anàlisi d’un procés industrial proper. 
Contrastació de similituds i diferències entre processos 
tecnològics. 

Processos i 
transformacions 

tecnològiques en la 
vida quotidiana 

Valoració dels canvis en les necessitats humanes 
Valoració de l'impacte de la transformació de les matèries 
primeres en el medi. 

 
 
Taula 6: Continguts curriculars de la matèria de Tecnologies de 2on d’ESO, bloc 3: L’ordinador 
com a mitjà d’informació i comunicació. 
 

Ús d'Internet: interpretació de la seva terminologia, estructura i 
funcionament. Utilització de l'ordinador com a mitjà de 
comunicació individual i en grup: correu electrònic, fòrum, xat i 
videoconferència. 
Utilització d'eines i aplicacions per a la cerca, descàrrega i 
intercanvi i publicació d'informació. Actitud crítica i responsable de 
la propietat i distribució dels programes i de la informació. 
Selecció de la informació obtinguda per mitjans telemàtics tenint 
en compte la seva autoria, fiabilitat i finalitat. 
Utilització i gestió de recursos compartits mitjançant xarxes locals. 
Utilització d'entorns virtuals d'aprenentatge. 

L’ordinador com a 
mitjà d’informació i 

comunicació 

Ús dels mitjans de presentació de la informació. Creació i 
exposició de presentacions dels treballs individuals i de grup. 

 
En conclusió, la matèria estaria dividida en 3 grans blocs que correspondrien, en major en 
menor manera, als tres trimestres de l’any escolar.  
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• Criteris d’avaluació:  
 
Segons el Decret 143/2007 del 26 de juny, per la matèria de Tecnologies de 2on d’eSO 
s’estableixen els següents criteris d’avaluació:  
 

- Comprendre i descriure el funcionament de circuits elèctrics bàsics i les seves 
aplicacions a sistemes tècnics senzills. Dissenyar i construir circuits elèctrics bàsics 
tant amb components com mitjançant l'ús de simuladors. Integrar aquests circuits de 
baixa tensió a joguines, objectes de construcció pròpia i maquetes d'habitatges. 

 
- Descriure el procés de generació d'electricitat a partir de diferents fonts d'energia i el 

procés d'obtenció de moviment a partir de l'electricitat. Valorar la necessitat d'un 
consum raonat d'energia a la vida quotidiana i la utilització d'estratègies adients per 
aconseguir-ho. 

 
- Comprendre els efectes i les interrelacions de les magnituds elèctriques bàsiques i 

realitzar mesures de forma experimental.  
 
- Valorar la importància de l'electricitat en la resolució de problemes i en el 

desenvolupament tecnològic. 
 
- Reconèixer els diferents processos, tècniques i transformacions industrials aplicades a 

les matèries primeres fins convertir-se en productes elaborats i posats a l'abast del 
consumidor. Analitzar el procés industrial d'un producte característic de la zona. 

 
- Valorar la necessitat d'una compra i un consum responsable dels productes. 
 
- Utilitzar Internet de forma correcta per a comunicar-se, cercar, descarregar, 

intercanviar i publicar informació així com conèixer el seu funcionament, estructura i 
terminologia. 

 
- Valorar la propietat intel·lectual pel que fa a l'ús i difusió de la informació i del 

programari accessible mitjançant Internet. 
 
- Compartir de forma correcta recursos tant de xarxes d'ordinadors com de comunitats 

virtuals, valorant la necessitat de col·laborar en la construcció compartida del 
coneixement. 

 
- Crear i presentar informació mitjançant eines informàtiques i entorns multimèdia. 

 
La programació del curs es fonamentarà doncs, en els objectius, continguts i criteris 
d’avaluació anteriorment citats, tal i com estableix la normativa específica, però tenint en 
compte que es tracta d’adaptar tot aquest material a la diversitat de l’alumnat que formarà part 
d’aquest programa. Es duran a terme per fer-ho una sèrie de metodologies i tècniques molt 
enfocades al treball pràctic a l’aula i a la finalitat significativa de l’aprenentatge.  
 
 

• Temporització:  
 
Seguint els criteris establerts per la normativa, a la matèria de Tecnologies de 2on d’ESO es 
destinen 2 hores setmanals del total d’hores lectives de classe. Si el total de setmanes lectives 
durant el curs són 32, ja que es tenen en compte un total de 3 setmanes a les que no 
s’imparteixen classes i es dediquen a realitzar sortides, activitats, festes internes, etc., tenim 
que el còmput d’hores disponibles per la matèria anualment són 64. És a dir, dividides en 3 
trimestres, seran 22, 21 i 21 dies respectivament i calculats de manera aproximada, ja que 
poden variar segons l’any al que ens referim.  
Tenint en compte això, es pot realitzar la següent taula de temporització de la matèria. 
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Taula 7: temporització anual de la matèria de Tecnologies de 2on d’ESO.  
 
 Aula 

ordinària 
Aula taller 

Aula 
informàtica 

Hores 
totals 

1er trimestre: Electricitat 10 7 4 21 

2on trimestre: Processos i 
transformacions tecnològiques en la 
vida quotidiana 

11 7 3 21 

3er trimestre: L’ordinador com a mitjà 
d’informació i comunicació 

3 - 18 22 

 
 

• Programació:  
 
A continuació es detallen les taules de programació de la matèria de Tecnologies de 2on 
d’ESO, relacionant objectius, continguts i criteris d’avaluació, i concretant aspectes me todògics 
i organitzatius de la impartició de les classes. La finalitat és arribar a l’aprenentatge de la 
matèria mitjançant activitats molt pràctiques i motivadores per l’alumnat.  
 
 
Taula 8: Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’ESO, 1er trimestre del 
curs “Producció i consum d’energia”.  
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 
2n d’ESO 21 sessions (21 hores) 1er trimestre 2012-2013 ---- 
ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
Tecnologia Producció i consum d’energia.  De quines maneres es pot obtenir energia i com fer-ne un consum responsable. 
 

OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 
Entendre i saber explicar el concepte de font d’energia 
i identificar les diferents formes d’energia que es fan 
servir habitualment. 
 
Classificar les fonts d’energia segons la seva 
naturalesa i capacitat de regeneració.  
 
Descriure el funcionament bàsic i les característiques 
principals de les diferents centrals convencionals 
productores d’energia.  
 
Identificar les energies renovables més importants. 
 
Prendre consciència de la importància del consum 
d’energia en la vida quotidiana. 
 
Valorar la importància de realitzar un consum 
responsable per tal de fer un estalvi energètic.  
 
Valorar i conèixer l’impacte ambiental dels diferents 
processos d’obtenció d’energia. 
 
Utilitzar correctament els recursos TIC com a eines de 
treball. 

 
Definició de font d’energia. D’on s’obté l’energia? 
Introducció a les diferents formes d’energia.  
 
Classificació de les diferents fonts d’energia segons la 
seva naturalesa: primàries (les que es troben a la 
natura) i secundàries (s’obtenen a partir de les fonts 
primàries) 
 
Classificació de les diferents fonts d’energia segons 
les reserves disponibles i la capacitat de regeneració. 
Renovables i no renovables.  
 
Centrals productores d’energia convencionals. 
Components, funcionament i impacte ambiental de les 
següents centrals: hidroelèctriques, tèrmiques i 
nuclears.  
 
Energies renovables: tipus i forma d’obtenció. Energia 
solar, energia eòlica, energia geotèrmica, energia 
mareomotriu i biomassa. 
 
Estalvi energètic. Consells pràctics per al consum 
responsable.   

 
Competència comunicativa, lingüística i 
audiovisual.  S’hauran d’expressar idees i 
coneixements adquirits; a més també s’hauran de 
realitzar treballs. 
Tractament de la informació i competència digital. 
Ús de les TIC en certs moments de la unitat.  
Competència matemàtica . Realització de càlculs 
bàsics. 
Competència d'aprendre a aprendre.  S’haurà de 
practicar l’aprenentatge autònom i les tècniques 
d’estudi durant la realització de les fitxes i la 
preparació de la prova d’avaluació final. 
Competència d'autonomia i iniciativa personal.  A 
l’hora de participar als debats. 
Competència en el coneixement i la interacció amb 
el món físic.  L’alumnat coneixerà el funcionament del 
principals sistemes de generació d’energia, així com 
l’impacte de les centrals amb el medi.   
Competència social i ciutadana.  L’alumnat haurà 
d’entendre la importància de l’ús d’energia per a la 
vida quotidiana i l’ús de manera responsable de la 
mateixa. A l’hora de la realització de debats, hauran 
de respectar el torn de paraula i la opinió dels 
companys i companyes. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

 
Descriure i explicar què és una Font d’energia i quines són les diferents formes 
d’energia que es fan servir habitualment. 
 
Comprendre i descriure el funcionament bàsic de les diferents centrals productores 
convencionals d’energia.  
 
Descriure les energies renovables més conegudes. 
 
Participar en els debats i en les diferents activitats que es realitzaran a l’aula, així 
com respectar el torn de paraula dels companys. 
 
Valorar la importància d’un consum d’energia responsable i manifestar idees que 
ajudin a fer-ne ús. 
 
Comunicar de forma oral i escrita les diferents activitats proposades que es 
realitzaran a l’aula i a la sortida proposada. 
 
Mantenir l’ordre i el silenci en la sortida al Mnatec.  
 

 
Am totes les matèries : utilització de recursos TIC. 
 
Llengües : expressió oral, escrita i realització de treballs. 
 
Ciències naturals:  impacte ambiental de les centrals, ús d’energies. 
 
Matemàtiques:  resolució de problemes. 
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SESSIÓ ACTIVITATS RECURSOS TEMPS ORGANITZACIÓ AULA 

Presentació de la matèria. 
Pluja d’idees inicial per finalitzar amb un debat: Què 
és una font d’energia? Quines fonts d’energia coneix 
l’alumnat?  

1 

Visionament d’un vídeo sobre les energies. 

Pissarra. Llibreta de l’alumnat. Canó de 
projecció. 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3
1390 

60’ Grup classe Ordinària 

2 
Creació de mapa conceptual amb el programa 
Mind42 sobre les classificacions de les energies 
(Primàries i secundàries; renovables i no renovables) 

Ordinadors del centre 
http://mind42.com/ 

60’ Parelles Informàtica 

Centrals hidroelèctriques: Visionament d’un vídeo 
sobre les centrals hidroelèctriques. 3 
Fitxes d’activitats. 

Pissarra, llibre de text, fitxes d’activitats 
d’elaboració pròpia. Canó de projecció. 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3
1517 

60’ 
Grup classe / 

Individual 
Ordinària 

Centrals tèrmiques: Joc interactiu sobre el 
funcionament de les centrals tèrmiques. 4 

Continuació del mapa conceptual amb el Mind42. 

Ordinadors del centre.  
http://www.endesaeduca.com/Endesa_ed
uca/recursos-interactivos/produccion-de-
electricidad/centrales-termicas 

60’ Parelles / Indivual Informàtica 

Centrals nuclears. Visió d’un vídeo on s’explica com 
funcionen les centrals nuclears. 
Debat: la repercussió medi-ambiental de l’energia 
nuclear. 

5 

Fitxes d’activitats. 

Fitxes d’activitats d’elaboració pròpia. 
Canó de projecció.  
http://www.youtube.com/watch?v=_SDaX
T5TLfM 

60’ 
Grup classe / 

Individual 
Ordinària 

Energia solar: Visionament d’un vídeo. 
6 

Fitxes d’activitats. 

Fitxes d’activitats d’elaboració pròpia. 
Canó de projecció.  
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3
1515 

60’ 
Grup classe / 

Individual 
Ordinària 

Energia eòlica:Visionament d’un vídeo sobre el 
funcionament d’un aerogenerador eòlic. 7 

Fitxes d’activitats 

Fitxes d’activitats d’elaboració pròpia. 
Canó de projecció.  
http://www.youtube.com/watch?v=CiLPgU
YwG6s 

60’ 
Grup classe / 

Individual 
Ordinària 

Energia geotèrmica. 
8 

Fitxes d’activitats 

Fitxes d’activitats d’elaboració pròpia. 
Canó de projecció.  
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3
0052&p_ex=geotermica 

60’ 
Grup classe / 

Individual 
Ordinària 
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Energia mareomotriu i biomassa.  
9 

Fitxes d’activitats  

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3
0053&p_ex=mareomotriu 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=3
1518 

60’ 
Grup classe / 

Individual 
Ordinària 

Visionament dels dos vídeos que s’indiquen: aparells 
de baix consum i eficiència energètica.  

10 
 Visita al mateix centre: detecció in situ de les mesures 

adoptades. 

Canó de projecció. Instal·lacions del 
centre.  
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=6
1438&p_ex=eficiencia%20energetica 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=6
0610&p_ex=eficiencia%20energetica 

60’ Grup classe 
Ordinària / 

Instal·lacions del 
centre 

Realització del JClic que s’indica per tal de fer un 
repàs de tota la part de les energies renovables. 
Ressolució de dubtes mitjançant el torn de preguntes.  11 
Presentació de la sortida al museu Mnatec de 
Terrassa. 

Ordinadors del centre. 
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3137 

60’ Grup classe Informàtica 

12 
Sortida al Museu Mnatec de Terrassa. Visita a 
l’exposició permanent Energeia i la façana 
fotovoltaica.  

http://www.mnactec.cat/expo/energeia.ht
ml 
http://www.mnactec.cat/catala/facana_fot
ovoltaica.htm 

3 hores + 
desplaça
-ments 

Grup classe Sortida 

Realització de la prova d’avaluació de la unitat. 13 
Entrega del dossier del projecte tecnològic. 

Prova escrita d’elaboració pròpia.  
Dossier d’elaboració pròpia 

60’ Grup classe Ordinària 

14 Realització projecte tecnològic: muntatge d’un circuit 
elèctric senzill.  

Material del taller: fullola, cables, 
bombeta, tisores, cuter, alicates, etc.  60’ Grups 3 persones Taller 

15 Realització projecte tecnològic: muntatge d’un circuit 
elèctric senzill.  

Material del taller: fullola, cables, 
bombeta, tisores, cuter, alicates, etc.  

60’ Grups 3 persones Taller 

16 Realització projecte tecnològic: muntatge d’un circuit 
elèctric senzill.  

Material del taller: fullola, cables, 
bombeta, tisores, cuter, alicates, etc.  

60’ Grups 3 persones Taller 

17 Realització projecte tecnològic: muntatge d’un circuit 
elèctric senzill.  

Material del taller: fullola, cables, 
bombeta, tisores, cuter, alicates, etc.  

60’ Grups 3 persones Taller 

18 Realització projecte tecnològic: muntatge d’un circuit 
elèctric senzill.  

Material del taller: fullola, cables, 
bombeta, tisores, cuter, alicates, etc.  

60’ Grups 3 persones Taller 

19 Realització projecte tecnològic: muntatge d’un circuit 
elèctric senzill.  

Material del taller: fullola, cables, 
bombeta, tisores, cuter, alicates, etc.  

60’ Grups 3 persones Taller 

20 Presentacions orals del projecte.  Projecte realitzat, canó de projecció. 60’ Grup classe Taller 
21 Realització de la prova d’avaluació del projecte.  Prova escrita d’elaboració pròpia.  60’ Grup classe Ordinària 
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Taula 9: Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’ESO, 2on trimestre del curs “La producció d’aliments”. 
 
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 
2n d’ESO 11 sessions (11 hores) 2on trimestre 2012-2013 ----- 
ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Tecnologia 
La producció d’aliments.  L’aliment com a medi necessari per obtenir nutrients i energia per dur a terme les funcions vitals i la 
tecnologia alimentària com a eina encarregada de tots els processos relacionats amb la cadena alimentària. 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Identificar l’aliment com una de les necessitats 
bàsiques de les persones. 
- Valorar les tècniques modernes que es fan 
servir en l’agricultura, la ramaderia i la pesca per 
millorar el rendiment i obtenir més quantitat 
d’aliments sense exhaurir els recursos del medi. 
- Identificar alguns dels processos tecnològics 
actuals que generen i elaboren aliments. 
- Reconèixer les condicions d’higiene i 
funcionament de les indústries alimentàries. 
- Reconèixer els tractaments tèrmics, frigorífics 
i químics que poden aplicar-se a un aliment. 
- Descriure els principals mètodes de 
conservació casolana i la seva aplicació 
a la indústria alimentària. 
- Destacar la importància de la tecnologia 
en el processat, la conservació i la distribució 
d’aliments, des que s’obté la matèria primera 
fins que en fem ús. 
- Descriure les funcions de l’envàs alimentari 
i diferenciar-ne els diferents tipus. 

- L’aliment: una necessitat bàsica. 
- L’agricultura: conreus intensius, extensius i 
arboris. 
- La ramaderia, la pesca i l’aqüicultura. 
- La indústria alimentària: tècniques de manipulació, 
elaboració i conservació dels aliments. 
- Els tractaments de conservació dels aliments. 
L’etiquetatge. 
- Els envasos dels aliments. Característiques i 
classificació. 
- Coneixement del procediment casolà per a la 
conservació d’un aliment fresc, i elaboració del seu 
diagrama organitzatiu industrial. 
- Observació de diferents tipus d’envasos per a un 
mateix producte. 
- Interpretació i confecció d’etiquetes alimentàries. 
- Identificació dels residus de la pròpia llar, i gestió 
domèstica i urbana per a la seva reducció, 
reutilització i reciclatge. 
- Valoració de la necessitat d’utilitzar simbologia 
normalitzada en l’etiquetatge de productes 
alimentaris. 

Competència de conviure i habitar el món. Aprenent les 
diferents tècniques per optimitzar els 
processos d’obtenció i transformació de les matèries primeres 
relacionades amb els aliments i el tractament dels residus 
com a eina per millorar aquest món. 
Competència comunicativa. Vocabulari específic referit a la 
l’agricultura, la ramaderia i la pesca. La lectura i interpretació 
de la informació continguda en les etiquetes dels aliments 
contribueix al coneixement i a la capacitat d’utilitzar textos de 
diferents tipologies. 
Competència social i ciutadana. És un tema que relaciona 
l’alumne amb el seu entorn immediat i que també el fa valorar 
les tasques domèstiques relacionades amb l’alimentació. 
Aquests coneixements han de facilitar el desenvolupament 
personal dels alumnes i la seva integració en la societat com 
a ciutadans crítics amb el consum. 
Competència per aprendre a aprendre. Per mitjà del 
desenvolupament d’estratègies de resolució de problemes 
tecnològics relacionats amb l’elaboració d’aliments, 
especialment per mitjà de l’obtenció, anàlisi i selecció 
d’informació útil per abordar el projecte en qüestió. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

 
Indicar les tècniques que han utilitzat les persones per satisfer les seves 
necessitats bàsiques. 
 
Comparar les tècniques agrícoles d’ahir i d’avui. 
 
Conèixer els principals conreus, espècies ramaderes i espècies marines que 
s’obtenen al nostre país. 
 
Reconèixer els riscos mediambientals de les tecnologies actuals de producció 
d’aliments. 
 
Indicar els principals mètodes de conservació d’aliments: tèrmics, frigorífics, físics i 
químics. 
 
Identificar tota la informació que aporta l’etiqueta d’un aliment. 
 
Conèixer les característiques dels envasos alimentaris. 
 
 

 
Amb totes les matèries : utilització de recursos TIC. 
 
Llengües : expressió oral, escrita i realització de treballs. 
 
Ciències naturals:  impacte ambiental dels diferents materials utilitzats al procés 
de transformació. 
 
Matemàtiques:  resolució de problemes. 
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SESSIÓ ACTIVITATS RECURSOS TEMPS ORGANITZACIÓ AULA 

Pluja d’idees inicial per finalitzar amb un debat: Què és 
la producció d’aliments? Quines tipus de processos de 
producció coneixes?  1 

Visionat d’un vídeo sobre la producció d’aliments. 

 
Pissarra. Llibreta de l’alumnat. Canó de projecció. 
http://www.youtube.com/watch?v=j1a0q9ueXzY 
 

60’ Grup classe Ordinària 

Tecnologia alimentaria. Visió d’un vídeo sobre el 
procés de conformació. 2 
Fitxes d’activitats 

Fitxes d’activitats d’elaboració pròpia. Canó de 
projecció.  
http://www.youtube.com/watch?v=lcwwxK_UpQQ 

60’ Grup classe Ordinària 

L’agricultura: Visionat d’un vídeo sobre l’agricultura. 
3 

Fitxes d’activitats 

Fitxes d’activitats d’elaboració pròpia. Canó de 
projecció.  
La historia de agricultura i la economia verde. 
http://www.youtube.com/watch?v=Cw8Bi4JXvjc 

60’ Grup classe Ordinària 

La ramaderia. 
4 Presentació del programa Wordpress / blogger per la 

creació d’un blog sobre la unitat.  

Ordinadors del centre. 
Canó de projecció. 

60’ 
Grup classe / 

parelles 
Informàtica 

La pesca i la aqüicultura.  
5 Realització del blog de la unitat.  

Ordinadors del centre. 
Canó de projecció. 

60’ 
Grup classe / 

parelles 
Informàtica 

Els tractaments de conservació. 6 
Realització del blog de la unitat.  

Ordinadors del centre. 
Canó de projecció. 

60’ 
Grup classe / 

parelles 
Informàtica 

Envasament: Visionat d’un vídeo sobre reciclatge 
d’envasos. Característiques dels envasos. Etiquetatge.  7 
Presentació del projecte tecnològic: creació d’un 
envàs. 

Canó de projecció.  
http://www.youtube.com/watch?v=b34Yv-KQdr0 
Llibre: Lletra petita. TV3. 
Fitxes explicatives d’elaboració pròpia.  

60’ Grup classe Ordinària 

8 Realització del projecte tecnològic: creació d’un envàs.  
Aula taller: cartró, tisores, cúter, cola blanca, 
retalls d’envasos.  

60’ Grup classe Taller 

9 Realització del projecte tecnològic: creació d’un envàs.  
Aula taller: cartró, tisores, cúter, cola blanca, 
retalls d’envasos. 

60’ Grup classe Taller 

10 Finalització del projecte tecnològic.  
Presentació oral de l’envàs.  

Canó de projecció.  
Aula taller: cartró, tisores, cúter, cola blanca, 
retalls d’envasos. 

60’ Grup classe Taller 

11 Realització de la prova d’avaluació de la unitat. Prova escrita d’elaboració pròpia. 60’ Grup classe Ordinària 
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Taula 10: Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’ESO, 2on trimestre del curs “Indústria tèxtil”. 
 
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 
2n d’ESO 11 sessions (11 hores) 2on trimestre 2012-2013 ------ 
ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Tecnologia 
Indústria tèxtil. S’estudiaran les tecnologies utilitzades per satisfer les necessitats de les persones i com han evolucionat al llarg de la 
història fins arribar a la societat actual. 

 
OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

- Distingir entre les fibres naturals i fibres 
químiques. 
- Relacionar els processos necessaris per a 
l’obtenció de les fibres tèxtils. 
- Interpretar la informació ressenyada en l’etiqueta 
dels productes tèxtils. 
- Conèixer l’evolució de les tècniques emprades 
per les persones per satisfer la necessitat bàsica 
del vestit. 
- Conèixer les parts principals d’un teler i el seu 
funcionament bàsic. 
- Comprendre que els acabats d’un teixit permeten 
millorar-ne les qualitats estètiques i funcionals, per 
satisfer les necessitats del mercat. 
- Conèixer els conceptes de disseny, patronatge, 
tall i cosit d’una peça de vestir. 
- Diferenciar el sistema industrial del sistema 
artesà. 
- Aprendre a valorar el vestit com el resultat final de 
les aportacions tecnològiques de diferents sectors 
industrials, i veure el consumidor com el darrer 
graó, que té com a objectiu gaudir-ne i fer-ne el 
manteniment. 

- La satisfacció de la necessitat de vestir-se. 
- Les fibres tèxtils: naturals i químiques. 
- Identificació, propietats i aplicacions de les 
fibres tèxtils. 
- El teler. 
- El tintatge, els estampats i els acabats dels 
teixits. 
- La confecció artesana i la confecció industrial. 
- Selecció d’una fibra d'acord amb les seves 
propietats. 
- Observació de l’etiqueta i justificació de la 
composició d’una peça de roba. 
- Execució del patronatge d’una peça de vestit 
per a una aplicació concreta. 
- Actitud crítica davant l’ús i l’abús de la 
tecnologia per satisfer les necessitats humanes 
bàsiques. 
- Valoració de la necessitat d’utilitzar simbologia 
normalitzada en l’etiquetatge de productes 
tèxtils. 
- Preocupació per l’impacte social del 
desenvolupament tèxtil a escala mundial. 

Competència de conviure i habitar el món. 
Aprendre la necessitat de portar a terme un consum racional de 
peces de roba. Valorar els mecanismes que han fet 
desaparèixer la indústria tèxtil catalana i la seva progressiva 
deslocalització en països pobres o en via de desenvolupament. 
Competència comunicativa. S’adquirirà el vocabulari específic 
referit a la indústria tèxtil. La lectura i interpretació de la 
informació continguda en les etiquetes de les diferents peces de 
roba. 
Competència social i ciutadana. És un tema que 
relaciona l’alumne amb el seu entorn més proper i que també 
l’enfronta davant d’una gran oferta de productes. Disposar del 
màxim d’informació per poder valorar de forma crítica el consum 
en el món de la moda i les desigualtats pel que fa a la capacitat 
de les famílies d’adquirir aquests productes en el seu entorn 
més proper. Ajudar al desenvolupament dels alumnes 
i la seva integració en la societat com a ciutadans crítics amb el 
consum. 
Competència per aprendre a aprendre. Mitjançant el 
desenvolupament d’estratègies de resolució de problemes 
tecnològics relacionats amb l’elaboració de teixits, especialment 
per mitjà de l’obtenció, anàlisi i selecció d’informació útil per 
abordar el projecte en qüestió. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

 
Identificar les diferències i similituds que hi ha entre els diferents materials 
emprats per la indústria tèxtil. 
 
Comparar les tècniques usades abans i ara per la indústria tèxtil. 
 
Diferenciar en una mostra el tipus de teixit i les seves propietats més 
importants. 
 
Identificar les parts més importants d’un teler i explicar-ne el funcionament. 
 
Conèixer alguns acabats i la seva utilitat en la millora de la qualitat d’una 
peça de roba. 
 
Saber interpretar les etiquetes normalitzades dels teixits de consum.  

 
Amb totes les matèries : utilització de recursos TIC. 
 
Llengües : expressió oral, escrita i realització de treballs. 
 
Ciències naturals:  impacte ambiental dels diferents materials utilitzats al procés de 
transformació. 
 
Matemàtiques:  resolució de problemes. 
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SESSIÓ ACTIVITATS RECURSOS TEMPS ORGANITZACIÓ AULA 

Pluja d’idees inicial per finalitzar amb un debat: Què és la 
industria tèxtil? Quins tipus diferents de tèxtils coneixes?  1 
Visionat d’un vídeo sobre la industria tèxtil. 

Pissarra. Llibreta de l’alumnat.  
Industria tèxtil gross. 
https://www.youtube.com/watch?v=K7nwQ7ciQI
M 

60’ Grup classe Ordinària 

Tecnologia a la industria tèxtil: Visionat d’un vídeo sobre 
les TIC en aquesta industria. 

2 

Disseny d’una samarreta al taller de tecnologia. 

Uso de las TIC en la industria tèxtil. 
https://www.youtube.com/watch?v=0tnkZCzA0A
c 
Material del taller: samarreta, pintures, pinzells, 
plantilles.  

60’ 
Grup classe / 

individual 
Taller 

La revolució industrial en el tèxtil. Visió d’una presentació 
sobre la revolució industrial tèxtil.. 

3 

Fitxes d’activitats 

Fitxes d’elaboració pròpia. Canó de projecció. 
La revolució industrial tèxtil 
http://www.slideshare.net/guest06afad/1-
revolucin-industrialla-industria-textil 

60’ Grup classe Ordinària 

Materials tèxtils: Origen natural. 
4 

Disseny d’una samarreta al taller de tecnologia. 

Canó de projecció. 
Material del taller: samarreta, pintures, pinzells, 
plantilles.  

60’ Grup classe / 
individual Taller 

Materials tèxtils:Origen sintètic. 5 
Fitxes d’activitats 

Fitxes d’elaboració pròpia. Canó de projecció. 60’ Grup classe Ordinària 

Materials tèxtils: Origen artificial.  
6 

Disseny d’una samarreta al taller de tecnologia. 

Canó de projecció. 
Material del taller: samarreta, pintures, pinzells, 
plantilles.  

60’ Grup classe / 
individual 

Taller 

Visió d’un video, producció de fibres. Simbologia.  
7 

Fitxes d’activitats 

Fitxes d’elaboració pròpia. Canó de projecció. 
http://www.youtube.com/watch?v=ePHd2vJJR_
k&feature=player_embedded 60’ Grup classe Ordinària 

Visió d’un video, el telar.. 
8 

Disseny d’una samarreta al taller de tecnologia. 

http://www.youtube.com/watch?v=bfvHXFiRWFI
&feature=player_embedded 
Canó de projecció. 
Material del taller: samarreta, pintures, pinzells, 
plantilles.  

60’ Grup classe / 
individual 

Taller 

 
9 

Visió d’un video, tintoreria i acabats, confecció i alta 
costura. 

http://www.youtube.com/watch?v=bfvHXFiRWFI
&feature=player_embedded 60’ Grup classe Ordinària 
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Concurs de les samarretes dissenyades.  

http://www.youtube.com/watch?v=sVOT7Ex8_J
U 

10 Realització de la prova d’avaluació de la unitat. Prova escrita d’elaboració pròpia.  60’ Grup classe Ordinària 
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Taula 11: Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’ESO, 3er trimestre del curs “Internet i l’entorn google”. 
 
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 
2n d’ESO 9 sessions (9 hores) 3er trimestre 2012-2013 --- 
ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Tecnologia 
Internet i l’entorn google.  Internet: un instrument fonamental de la nostra vida quotidiana. L’entorn Google com un element 
indispensable per a ser-ne usuaris avançats. 

 

OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 
Reconèixer què és i per a què s'utilitza un navegador 
web i un cercador web. 
 
Reconèixer l'entorn d'un cercador web i les seves 
aplicacions. 
 
Utilitzar el cercador web per a realitzar cerques 
avançades. 
 
Utilitzar el correu electrònic i les seves possibilitats. 
 
Utilitzar les eines de xat i videoconferència que ofereix 
l’entorn Google. Reconèixer altres eines per a realitzar 
videoconferències i xat. 
 
Aportar idees noves i participar de manera activa a les 
diferents activitats que es realitzin a l’aula: debats, 
pluja d’idees, treballs en grup. 
 

 
Diferència entre navegador i cercador web.  
 
Entorn Google i les seves aplicacions.  
 
Utilització del correu electrònic de Google, creació 
d’etiquetes, creació de grups i utilització de filtres.  
 
Ús del xat de gmail i videoconferència. Utilització 
d’altres eines de videoconferència gratuïtes com 
Skype i de xat com el twitter. 
 
 
 
 

 
Comunicativa, lingüística i audiovisual: Debatre la 
influència de les xarxes socials i les noves 
tecnologies. 
 
Tractament de la informació i competència digital. 
Ús de les TIC durant tota la unitat.  
 
Autonomia i iniciativa personal: treballar de manera 
autònoma en l'us de les eines web 2.0 
 
Competència d'aprendre a aprendre.  Hi Haurà 
temps per a l’aprenentatge autònom i per practicar 
tècniques d’estudi a l’hora de realitzar les activitats 
proposades i la preparació de la prova d’avaluació 
final. 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb 
el món físic.  Opinió sobre les xarxes socials i ús de 
les TIC. Ús d'eines web 2.0. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

 
Descriure les principals diferències entre un navegador i un cercador.  
 
Adquirir domini en la gestió d’un compte de correu electrònic. 
 
Conèixer i saber fer funcionar les eines de videoconferència i xat. 
 
Conèixer les diferents eines i aplicacions de l’entorn Google. 
 
Participar en els debats i en les diferents activitats que es realitzaran a l’aula o 
online, així com respectar el torn de paraula dels companys. 
 
Comunicar de forma oral i escrita les diferents activitats proposades que es 
realitzaran a l’aula. 
 
Mantenir l’ordre i el silenci a classe. 
 

 
Amb totes les matèries : utilització de recursos TIC. 
 
Llengües : expressió oral, escrita i realització de treballs. 
 
Educació per la ciutadania:  Ús responsable dels recursos TIC. 
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SESSIÓ ACTIVITATS RECURSOS TEMPS ORGANITZACIÓ AULA 

Pluja d’idees per a finalitzar amb un debat: Per a què 
serveix internet? Quines eines coneixem? 1 
Introducció sobre què és un navegador i un cercador. 

Pissarra, canó de projecció, llibreta de 
l’alumnat.  

60’ Grup classe Ordinària 

Continuació explicació sobre navegador i cercador. 
Diferències i introducció del principal cercador del mercat, 
Google. 2 

Realització pràctica sobre cercadors web de Tecno12-18. 

Ordinadors del centre, canó de projecció. 
http://www.tecno12-
18.com/mud/buscador/buscador.asp 

60’ Grup classe Informàtica 

Entorn Google i les seves principals aplicacions: gmail, 
drive, maps, calendar, art project, scholar, sites. 
Gmail: funcionament de la interfície i principals funcions. 3 
Activitat: crear un compte de gmail, enviar un correu al 
docent, amb un assumpte concret i un arxiu adjunt. 

Ordinadors del centre, canó de projecció. 
Arxiu adjunt. 

60’ Grup classe Informàtica 

Explicació sobre la gestió dels contactes amb Gmail i la 
creació de grups. Ús dels filtres, etiquetes i creació de 
grups de contactes.  4 
Activitat: crear documents amb drive i maps i compartir-los 
amb el professor/a. 

 
Ordinadors del centre, canó de projecció. 
 

60’ Grup classe Informàtica 

5 
Activitat: En grups de 3 persones, crear un grup amb gmail 
i modificar-los i compartir-los amb la resta de grups creats, 
enviant-se un correu determinat que fixa el docent.  

Ordinadors del centre, canó de projecció 60’ 
Grups de 3 
persones Informàtica 

Xat i videoconferència a través de gmail. 
Presentació de l’eina Skype i twitter.  6 
Activitat: creació d’un compte twitter i debat online 
mitjançant aquesta eina. 

Ordinadors del centre, canó de projecció 60’ Grup classe Informàtica 

Visita virtual a algunes meravelles del món mitjançant 
google art project.  7 
Realització de fitxes d’activitats. 

Ordinadors del centre, canó de projecció  
Fitxes d’elaboració pròpia.  
http://www.google.com/intl/en/culturalinstitute/
worldwonders/ 

60’ Grup classe Informàtica 

8 Realització d’activitats educatives a google art project. 
http://www.google.com/intl/en/culturalinstitute/
worldwonders/education/ 

60’ Grup classe Informàtica 

9 Realització de la prova d’avaluació de la unitat. 
Ordinadors del centre.  
Prova d’elaboració pròpia.  

60’ Grup classe Informàtica 
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Taula 12: Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’ESO, 3er trimestre del curs “Internet segur”. 
 
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 
2n d’ESO 5 sessions (5 hores) 3er trimestre 2012-2013 --- 
ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
Tecnologia Internet segur: Promoure un ús responsable de les xarxes socials i el coneixement dels problemes derivats. 

 
OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 
Prendre consciència de la importància de la utilització 
segura d’internet a través de les xarxes socials.  
 
Aportar idees noves i participar de manera activa a les 
diferents activitats que es realitzin a l’aula: debats, 
pluja d’idees, treballs en grup. 
 
 
  

 
Relació entre internet i xarxes socials. Importància de 
la seguretat en la transmissió de dades i en la 
navegació per la xarxa.  
 
Prendre consciència de la necessitat de navegar 
segurs i de la correcta utilització dels recursos TIC. 
 
 
 
 

 
Comunicativa, lingüística i audiovisual: Debatre la 
influència de les xarxes socials i les noves 
tecnologies. 
 
Tractament de la informació i competència digital. 
Ús de les TIC durant tota la unitat.  
 
Autonomia i iniciativa personal: treballar de manera 
autònoma en l'us de les eines web 2.0 
 
Competència d'aprendre a aprendre.  Temps per a 
l’aprenentatge autònom i la utilització de les tècniques 
d’estudi a l’hora de realitzar les activitats proposades i 
la preparació de la prova d’avaluació final l’alumnat  
 
Competència en el coneixement i la interacció amb 
el món físic.  Opinió sobre les xarxes socials i ús de 
les TIC. Ús d'eines web 2.0. 
 
Competència social i ciutadana.  L’alumnat haurà 
d’entendre la importància de l’ús d’internet per a la 
vida quotidiana i l’ús de manera responsable de la 
mateixa. A l’hora de la realització de debats, hauran 
de respectar el torn de paraula i la opinió dels 
companys i companyes. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

 
Identificar les normes principals d’utilització d’internet, així com valorar-ne els 
riscos derivats.  
 
Participar en els debats i en les diferents activitats que es realitzaran a l’aula o 
online, així com respectar el torn de paraula dels companys. 
 
Comunicar de forma oral i escrita les diferents activitats proposades que es 
realitzaran a l’aula. 
 
Mantenir l’ordre i el silenci a classe. 
 

 
Am totes les matèries : utilització de recursos TIC. 
 
Llengües : expressió oral, escrita i realització de treballs. 
 
Ciències socials: introducció a la visita d’un museu d’art. 
 
Educació per la ciutadania:  Ús responsable dels recursos TIC. 
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SESSIÓ ACTIVITATS RECURSOS TEMPS ORGANITZACIÓ AULA 

Explicació sobre navegar per la xarxa 
de manera segura. 

1 Debat a classe: perquè és necessari 
navegar amb seguretat. A la xarxa s’hi 
val tot? Existeixen perills a les xarxes 
socials? Quins? 

 
Pissarra, canó de projecció, llibreta de l’alumnat.  
 
 

60’ 
 

Grup classe Ordinària 

Visionat de vídeos sobre la correcta 
utilització de les xarxes socials i de la 
xarxa en general.  

2 
Activitat Grupal: realització mitjançant 
un document de google drive de les 
conclusions obtingudes del visionat dels 
vídeos. 

Ordinadors del centre, pissarra, canó de projecció. 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43195 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43191 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40711 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=43192&p_ex=Hotbabe
&p_amb=4921&p_num=3 

www.drive.google.com 

60’ 
Grup classe /  

grups de 3 
persones.  

Informàtica 

3 

Activitat: cerca mitjançant els cercadors 
d’internet de notícies relacionades amb 
els problemes derivats de l’ús 
incorrecte de les xarxes socials.  
Activitat: exposició oral de la notícia que 
més impacte els ha produït.  

 
Ordinadors del centre, pissarra, canó de projecció. 
 

60’ Individual Informàtica 

Debat a classe sobre reflexions 
importants que ens mostren els vídeos. 

4 
Ús de jocs online que ajuden a la 
reflexió sobre el tema exposat. 

Ordinadors del centre, pissarra, canó de projecció. 
http://www.integraldemedios.com/pruebas/download/Trivial_S
egursarean_CAT/ 
http://www.apd.cat/ca/contingut.php?cont_id=450&cat_id=0 

60’ Grup classe Informàtica 

Continuació del document de google 
drive sobre la correcta utilització de les 
xarxes socials.  5 

Exposició oral de les conclusions.  

 
Ordinadors del centre  
www.drive.google.com 

60’ Grups de 3 
persones. 

Informàtica 

 
 
 



 

 

 

_______________________________________________________________________Projecte diversitat: tothom té una oportunitat_____________________________________________________________________ 
- 36 - 

Taula 13: Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’ESO, 3er trimestre del curs “Les xarxes locals i els entorns virtuals d’aprenentatge”. 
 
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 
2n d’ESO 5 sessions (5 hores) 3er trimestre 2012-2013 --- 
ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Tecnologies 
Les xarxes locals i els entorns virtuals d’aprenent atge.  Coneixement i familiarització amb les xarxes locals que ens donen suport 
actualment i coneixement i aplicació d’un entorn d’aprenentatge.  

 
OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

Utilitzar la xarxa d’Internet i de xarxes 
locals, per a la transmissió de dades, 
fitxers informàtics, etc. 
 
Reconèixer el funcionament d’un 
entorn virtual d’aprenentatge i les 
seves principals aplicacions. 
 
Aportar idees noves i participar de 
manera activa a les diferents activitats 
que es realitzin a l’aula: debats, pluja 
d’idees, treballs en grup. 
 
 
 
 

Què és i  per a què s’utilitza una xarxa 
local.  
 
Principals funcions i aplicacions.  
 
Què és un entorn virtual 
d’aprenentatge? Per a què serveix? 
Principals aplicacions i exemples. 
 
 
 
 
 
 

Comunicativa, lingüística i audiovisual: Debatre la influència de les xarxes socials i 
les noves tecnologies. 
 
Tractament de la informació i competència digital. Ús de les TIC durant tota la 
unitat.  
 
Autonomia i iniciativa personal: treballar de manera autònoma en l'us de les eines 
web 2.0 
 
Competència d'aprendre a aprendre.  Hi haurà temps per a l’aprenentatge autònom; 
a l’hora de realitzar les activitats proposades i la preparació de la prova d’avaluació 
final l’alumnat haurà de ser capaç de demostrar que adquirit els coneixements. 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb e l món físic.  Opinió sobre les 
xarxes socials i ús de les TIC.  

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

Conèixer què és i per a què funciona una xarxa local. 
 
Conèixer el funcionament d’un entorn virtual d’aprenentatge. 
 
Comunicar de forma oral i escrita les diferents activitats proposades que es 
realitzaran a l’aula i a la sortida proposada. 
 
Mantenir l’ordre i el silenci a classe, així com a la sortida. 

Amb totes les matèries : utilització de recursos TIC. 
 
Llengües : expressió oral, escrita i realització de treballs. 
 
Ciències socials: Importància de la xarxes locals en el desenvolupament de la 
societat actual. 
 
Educació per la ciutadania:  Ús responsable dels recursos TIC. 
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SESSIÓ ACTIVITATS RECURSOS TEMPS ORGANITZACIÓ AULA 

Presentació de la unitat: què és una xarxa local i com 
funciona. Història, components, funcionament. 1 
Fitxes d’activitats. 

Pissarra, canó de projecció, fitxes 
d’elaboració pròpia.  

60’ Grup classe Ordinària 

2 
Activitat: Les possibilitats que ens ofereixen les xarxes 
locals per a crear una casa domòtica.  
 

Ordinadors del centre, pissarra, canó 
de projecció.  
http://www.consumer.es/web/es/tecno
logia/imagen-y-
sonido/2005/01/27/140185.php 

60’ Parelles  Informàtica 

Què és un entorn virtual d’aprenentatge? Per a què 
s’utilitza. Explicació sobre el funcionament del moodle del 
centre. 

3 

Activitat: Preguntes sobre moodle. 

Ordinadors del centre, pissarra, canó 
de projecció.  

60’ Grup classe /  
individual 

Informàtica 

4  
Realització de la Prova d’avaluació de la unitat.  

Ordinadors del centre, pissarra, canó 
de projecció. 

60’ Grup classe Informàtica 

Visita a la supercomputadora de la UPC “Mare Nostrum” i 
a la Facultat d’informàtica de Barcelona. (FIB).  5 
Realització de fitxes d’activitats sobre la sortida. 

Fitxes d’activitats d’elaboració pròpia. 
3 hores + 
desplaça

ments 
Grup classe Sortida 
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Taula 14: Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’ESO, 3er trimestre del curs “Les xarxes locals i els entorns virtuals d’aprenentatge”. 
 
GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 
2n d’ESO 3 sessions (3 hores) 3er trimestre 2012-2013 --- 
ÀREA/MATÈRIA TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 

Tecnologia 
Eines de presentació.  En un món cada cop més competitiu és indispensable dominar les tècniques de comunicació oral. Les eines de 
presentació digital i virtual ens poden ser de gran ajuda per a desenvolupar-nos adequadament.  

 
OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES 

 
Utilitzar els mitjans de presentació i 
exposició de treballs que ofereix la 
xarxa. 
 
Adquirir habilitats comunicatives 
orals. 
 
Aportar idees noves i participar de 
manera activa a les diferents 
activitats que es realitzin a l’aula: 
debats, pluja d’idees, treballs en 
grup. 
 

 
Presentació de les eines MS Power 
Point, Presentació de Drive i Prezi. 
 
Ús de l’eina de conferència virtual 
Present Me.  
 
 
 
 
 
 

 
Comunicativa, lingüística i audiovisual: Debatre la influència de les xarxes socials i 
les noves tecnologies. 
 
Tractament de la informació i competència digital. Ús de les TIC durant tota la unitat.  
 
Autonomia i iniciativa personal: treballar de manera autònoma en l'us de les eines 
web 2.0 
 
Competència d'aprendre a aprendre.  Hi haurà temps per a l’aprenentatge autònom; a 
l’hora de realitzar les activitats proposades i la preparació de la prova d’avaluació final 
l’alumnat haurà de ser capaç de demostrar que adquirit els coneixements. 
 
Competència en el coneixement i la interacció amb e l món físic.  Opinió sobre les 
xarxes socials i ús de les TIC. Ús d'eines web 2.0. 
 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ CONNEXIÓ AMB ALTRES ÀREES 

 
Conèixer el funcionament dels programes de presentació. 
 
Comunicar de forma oral i escrita les diferents activitats proposades que es 
realitzaran a l’aula. 
 
Mantenir l’ordre i el silenci a la classe. 
 

 
Amb totes les matèries : utilització de recursos TIC. 
 
Llengües : expressió oral, escrita i realització de treballs. 
 
Educació per la ciutadania:  Ús responsable dels recursos TIC. 
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SESSIÓ ACTIVITATS RECURSOS TEMPS ORGANITZACIÓ AULA 

Presentació de les eines de presentació 
d’exposicions orals, MS Power Point, Presentació 
(drive) I Prezi. Explicació de l’eina present Me.  1 
Activitat grupal: realitzar un Prezi o una Presentació 
(drive) sobre un tema relacionat amb la informàtica. 

Ordinadors del centre, pissarra, 
canó de projecció. 

60’ 
Grup classe / 

Grups 3 persones 
Informàtica 

2 
Continuació activitat grupal: realitzar un Prezi o una 
Presentació (drive) sobre un tema relacionat amb la 
informàtica. 

Ordinadors del centre, pissarra, 
canó de projecció. 60’ Grups 3 persones Informàtica 

3 Exposició oral de les presentacions realitzades.  
Ordinadors del centre, pissarra, 
canó de projecció. 

60’ Grups 3 persones Informàtica 
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3.6 PROGRAMACIÓ DE LES PRÀCTIQUES  
 
Continuant amb la preparació del programa, a continuació es detallen una sèrie de possibles 
activitats pensades per poder realitzar les pràctiques a les localitzacions assignades a cada 
alumne/a, sempre sota la acceptació i supervisió del responsable de l’entitat en qüestió, del 
responsable del Departament de Serveis Socials i de l’acceptació per part del Departament 
d’Educació i Família de l’Ajuntament.  
 
 

3.6.1 Activitats  
 
Es proposen una sèrie d’activitats a realitzar a cada entitat sota el suport dels responsables. 
Aquestes activitats hauran de ser revisades i acceptades pel Departament de Serveis Socials, 
els psicopedagogs i psicòlegs del centre i els responsables de les entitats corresponents.  
Totes elles estan relacionades amb la pràctica d’una sèrie de competències bàsiques que 
estan citades a la normativa educativa, per tant, contribueixen a l’aprenentatge actiu de l’alumat 
fora de l’aula i formen part d’una experiència única pel desenvolupament de les seves habilitats 
socials.  
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Taula 15: Relació d’activitats a realitzar a les entitats col·laboradores i les competències bàsiques treballades.  
 
 
 

ENTITAT ACTIVITATS A REALITZAR COMPETÈNCIES BÀSIQUES TREBALLADES 

Poliesportiu 
Francesc Calvet /  
Poliesportiu 
Salvador Gimeno 

- Neteja de les instal·lacions.  
-Organització del material esportiu.  
- Organització dels magatzems de 
material esportiu.  
- Petites obres de manteniment: pintura, 
xarxes de porteries. 

Competència d’autonomia i iniciativa personal: mitjançant el treball independent i les tasques 
organitzatives.  
Competència d’aprendre a aprendre: aprenentatge de tècniques de treball en equip i tasques 
organitzatives, molt útils a la vida quotidiana.  
Competència del coneixement i la interacció amb el món físic: realitzant tasques a un entorn 
extern al centre i rodejat de persones fora de l’àmbit escolar.  
Competència social i ciutadana: mitjançant les relacions interpersonals amb els usuaris de les 
instal·lacions i els/les treballadors/es de l’entitat.  

DespiJove 

- Organitzar documentació. 
- Destruir documentació, fer fotocòpies, 
realitzar feines administratives. 
- Suport a les feines d’organització 
d’events. 

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual : entrada en contacte amb documentació de 
l’entitat, organització de la mateixa, realització de feines administratives. 
Competència artística i cultural:  donant suport a l’organització de diferents events destinats al 
jovent del municipi, molts d’ells de caire cultural o artístic.   
Tractament de la informació i competència digital:  organització de documentació, realització de 
feines a través de l’ordinador amb diferents programes informàtics de l’entorn windows office.  
Competència matemàtica:  realitzar operacions senzilles per dur a terme les tasques.  
Competència social i ciutadana: mitjançant les relacions interpersonals amb els/les treballadors/es 
de l’entitat. 

Teatres Despí 

- Col·laboració en les tasques de porter 
i acomodador del teatre.  
- Ajudant del tècnic, feines de muntatge 
i desmuntatge.  
- Organització dels magatzems.  

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual : comunicació amb els clients del teatre i 
amb la resta de treballadors/es de l’entitat. 
Competència artística i cultural: coneixement de diferents esdeveniments de caire artístic i 
cultural.  
Competència matemàtica:  realitzar operacions senzilles per dur a terme les tasques.  
Competència d’aprendre a aprendre: aprenentatge de tècniques de treball en equip i tasques 
organitzatives, molt útils a la vida quotidiana.  
Competència d’autonomia i iniciativa personal: mitjançant el treball independent i les tasques 
organitzatives. 
Competència del coneixement i la interacció amb el món físic: realitzant tasques a un entorn 
extern al centre i rodejat de persones fora de l’àmbit escolar.  
Competència social i ciutadana: mitjançant les relacions interpersonals amb els usuaris de les 
instal·lacions i els/les treballadors/es de l’entitat. 
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Despinfantil 

- Fer suport a activitats lúdiques amb 
l’animador/a. 
- Fer suport a acompanyaments dels 
infants.  

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual : comunicació amb els/les animadors/es i els 
infants que realitzen les activitats.  
Competència artística i cultural: realització de diferents activitats lúdiques pels infants, de caire 
artístic si són manualitats o de caire cultural si tracten d’ensenyar coneixements mitjançant el joc.  
Competència matemàtica:  realitzar operacions senzilles en algunes de les activitats realitzades.  
Competència d’aprendre a aprendre: identificar tècniques d’aprenentatge mitjançant l’explicació 
als altres, manera més efectiva d’assolir els coneixements.  
Competència social i ciutadana: mitjançant les relacions interpersonals amb els/les animadors/es i 
els infants als que donarà suport.  

Centre Obert de 
Fusteria 

- Suport als professors del centre.  
- Ajudar en la preparació del material.  
- Ajudar durant les classes a l’alumnat 
del centre.  

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual : comunicació amb l’alumnat que assisteixi 
als cursos, lectura de documents i dossiers, redacció i explicació d’activitats i treballs, realització de 
presentacions.  
Competència artística i cultural: realització d’activitats i manualitats mitjançant la manipulació de la 
fusta i altres materials relacionats.  
Competència matemàtica:  realitzar operacions senzilles per poder dur a terme les activitats del 
centre.  
Competència d’aprendre a aprendre: aprendre tècniques per treballar la fusta, fer servir 
correctament el material del taller, organitzar-se el treball.  
Competència d’autonomia i iniciativa personal: treball autònom i individual en moments puntuals 
de les activitats realitzades, prendre la iniciativa davant de problemes plantejats en situacions a 
l’aula.  
Competència social i ciutadana: mitjançant les relacions interpersonals amb els/les docents del 
centre i l’alumnat que assisteix a les classes.  
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4. RESULTATS ESPERATS  
 
- Es pretén que l’alumnat que formi part del projecte prengui consciència de les faltes comeses 
i adopti una actitud de responsabilitat vers els seus actes. Normalment en els casos extrems 
com els que es tracten, després de ser sancionats pel centre amb les mesures correctores que 
marca la normativa, la situació continua sent la mateixa en el mateix centre o en un altre al que 
ingressin a causa de l’expulsió de l’anterior. Per tant, és necessària una intervenció diferent per 
canviar la dinàmica que segueix aquest alumnat.  
 
- S’espera que l’alumnat arribi a la conclusió que el centre no pretén sancionar-lo, sinó donar-li 
una oportunitat de reflexionar sobre els actes comesos en contra de les normes de convivència 
d’un centre educatiu. Seguir les normes establertes forma part de la formació d’un ciutadà i 
infringir-les suposa rebre una sanció, però aquesta sanció no ha de ser exclusivament una 
expulsió sinó que pot convertir-se en un recurs per la reconducció de la conducta de l’alumnat.  
 
- Es pretén que l’alumnat adopti nous valors i actituds i els transporti al seu medi. Que els 
canvis actitudinals aconseguits serveixin per millorar la seva conducta al centre escolar i, com a 
conseqüència, la seva relació amb la comunitat educativa.  
 
- Finalment, que la política de la responsabilitat i l’esforç arribin a formar part de la seva 
formació. Les pràctiques a entorns aliens al centre dotaran a l’alumnat de noves experiències i 
situacions que el serviran per madurar i arribar a comprendre el funcionament de la societat. 
Les relacions amb persones externes al seu entorn l’enriquiran com a persona i el faran 
reflexionar sobre la seva actitud negativa, reforçant una sèrie de valors com: l’autoconeixement, 
l’autocrítica, la responsabilitat, l’esforç i la conducta.  
 
 
5. CONCLUSIONS 
 
Els comportaments disruptius i la falta de sentiment de pertinença vers la comunitat educativa 
poden provocar en l’alumnat una baixa autoestima i unes baixes expectatives de futur, deixant 
de banda la seva formació a una edat molt precoç.  
Per evitar aquestes situacions s’elaboren tot tipus d’alternatives que promoguin la seva 
motivació i els formin com a ciutadans. El projecte que es mostra n’és una d’elles. Sense deixar 
de banda el seu aprenentatge a l’aula, es complementa amb una sèrie de pràctiques de caire 
social que recolzin el desenvolupament de les seves competències bàsiques, tan importants 
per a la seva formació com la part cultural de l’aula.  
 
L’experiència demostra que si la metodologia vigent no funciona, s’ha de modificar, seguint 
sempre les premisses que ens marca la normativa educativa. Petites variacions de les 
tècniques d’aprenentatge poden tenir resultats molt positius i resoldre, en gran part, el 
problema actual. Alguns dels projectes d’innovació educativa que es duen a terme actualment 
promoguts pel Departament d’Ensenyament són: “aula d’acollida”, “grup d’estudi i 
assessorament”, “projecte de convivència”, “comunitats d’aprenentatge”, etc. Totes elles 
segueixen la mateixa finalitat, “Les finalitats bàsiques de qualsevol innovació han de ser 
millorar l'èxit escolar de tot l'alumnat, i promoure l'esforç de tots per aconseguir l'excel·lència 
educativa.” (Departament d’Ensenyament de Catalunya). 
 
La innovació educativa és una de les branques més treballades per la docència d’avui dia, 
elaborar solucions per a nous reptes creats pels continus canvis de la societat, adaptar-se al 
nou tipus d’alumnat i promoure la creativitat i la iniciativa de l’estudiantat.  
Es crea d’aquesta manera un vincle directe entre el professorat i l’alumnat, que treballen junts 
per millorar les seves perspectives i consolidar els ensenyaments d’una forma diferent.  
 
La col·laboració de la comunitat educativa i de la societat passa a ser un factor imprescindible 
pel desenvolupament de les competències, interpretant un paper protagonista en la formació de 
l’alumnat que no seria possible d’altra manera.  
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TAULA – IMATGE - GRÀFIC PÀG. 

Imatge 1:  Test amb resposta anònima realitzat a alumnes de 1er d’ESO d’un centre 
públic del Baix Llobregat.  

4 

Imatge 2:  proposta de plantilla de requisits d’acceptació al programa.  10 
Imatge 3:  proposta de full de seguiment de l’alumnat durant la realització de les 
pràctiques.  

11 
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pràctiques.  

13 

Imatge 6:  Proposta d’autorització dels familiars de l’alumnat que participarà al 
programa.  

14 

Gràfic 1:  tendència dels alumnes de 1er d’ESO durant el 1er Trimestre: 7 
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trimestre del curs “Indústria tèxtil”. 
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Taula 11:  Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’/SO, 3er 
trimestre del curs “Internet i l’entorn google”. 30 

Taula 12:  Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’ESO, 3er 
trimestre del curs “Internet segura”. 
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Taula 13:  Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’ESO, 3er 
trimestre del curs “Les xarxes locals i els entorns virtuals d’aprenentatge”. 
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Taula 14:  Programació anual de la matèria de Tecnologies del curs 2on d’ESO, 3er 
trimestre del curs “Les xarxes locals i els entorns virtuals d’aprenentatge”. 
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Taula 15:  Relació d’activitats a realitzar a les entitats col·laboradores i les 
competències bàsiques treballades.  
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