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Introducció 
 
Dins d’un marc col·laboratiu entre escola i Ateneus de Fabricació es busca amb aquest projecte 
l’adaptació d’un centre escolar a persones amb discapacitat visual. 
 
Es proposa doncs un projecte integrador de manera que els alumnes puguin aportar solucions 
a les diferents necessitats d’aquestes persones, fent-los partícips entre tots de resoldre la 
problemàtica. Per això és planteja un projecte col·laboratiu amb els Ateneus de Fabricació per 
tal de que les idees que puguin sorgir dels alumnes, es puguin materialitzar tot posant en 
pràctica l’adquisició d’habilitats mitjançant treball col·laboratiu. 
 
A més a més, degut a les característiques de la problemàtica, es pot aplicar la metodologia de 
l’aprenentatge servei doncs al dur a la pràctica el projecte que es proposa, es fa un bé a la 
comunitat, en aquest cas, la pròpia comunitat educativa. D’aquesta manera els alumnes no 
només desenvoluparan la seva capacitat cognitiva sinó que també desenvoluparan la seva 
capacitat i actituds cíviques que els permetran millorar com a ciutadans. 
 
Aquest es doncs un projecte en el que mitjançant diferents mètodes d’aprenentatge, es vol 
obtenir un resultat que és la implementació al centre d’alguna de les solucions plantejades que 
resolen la problemàtica de l’adaptabilitat. En particular, es proposarà com a activitat fer una 
sèrie de cartells escrits en Braille elaborats pels propis estudiants de manera que es treballin 
aspectes de l’aprenentatge servei a la vegada que es desenvolupa un projecte on intervé el 
treball col·laboratiu. 
 
Els objectius del projecte son els següents: 
 

● Afavorir l’adquisició d’habilitats de treball col·laboratiu en els alumnes de secundària. 
● Proporcionar als alumnes destreses per a l’ús adient d’eines digitals per al treball 

col·laboratiu. 
● Plantejar estratègies que incentivin la col·laboració entre el centre escolar i d’altres 

institucions per tal d’elaborar un projecte en comú. 
● Definir canals que permetin compartir el coneixement adquirit a l’hora d’elaborar un 

projecte. 
● Aconseguir una millora en les actituds cíviques envers els col·lectius amb discapacitats 

per part dels alumnes. 
● Obtenir un desenvolupament ètic i moral i ric en valors dels alumnes. 
● Afavorir el desenvolupament personal i la ciutadania i contribuir a millorar l’entorn social 

dels alumnes. 
 
Els diferents mètodes d’aprenentatge que es volen aplicar a l’hora de desenvolupar el projecte 
son l’aprenentatge servei doncs és un projecte que pretén ser un benefici per a la comunitat i el 
treball col·laboratiu doncs a més a més de potenciar l’aprenentatge entre iguals, a l’hora de 
materialitzar el resultat, es busca el suport en la fabricació digital que ofereixen els Ateneus de 
Fabricació. 
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Marc Teòric 
 

Ateneus de Fabricació 
 
Els Ateneus de Fabricació neixen del concepte de Fab Labs. Els Fab Labs són laboratoris de 
fabricació digital de capital privat que neixen del MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
En el cas de Barcelona, l’Ajuntament aposta per acostar la fabricació digital a la ciutadania 
creant una sèrie d’Ateneus de Fabricació  de capital públic de manera que tot i seguir el mateix 
concepte que els Fab Labs, es diferencien entre ells per la procedència del capital. N’existeixen 
tres a la ciutat, un al barri de les Corts, un altre al barri de Ciutat Meridiana i un al barri de la 
Barceloneta. 
 
Cadascun dels Ateneus de Fabricació de la ciutat de Barcelona estan especialitzats en 
diferents àrees, tot i que tots atenen projectes de tots els àmbits, si aquests són projectes 
multidisciplinaris. En particular estan especialitzats en necessitats educatives especials, el del 
barri de les Corts, en ocupació, el del barri de Ciutat Meridiana i medi ambient i sostenibilitat, el 
del barri de la Barceloneta. Però en comú comparteixen el foment de l’aprenentatge de les 
noves tecnologies i fer l’espai accessible a tots els ciutadans. 
 
Per dur a terme la seva tasca tenen diferents programes: 
 

● Programa pedagògic 
● Programa d’innovació social 
● Programa d’ocupació 
● Programa família 

 
El programa pedagògic està gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona mitjançant un 
conveni que fa d’intermediari entre les escoles i l’Ateneu de Fabricació. D’aquesta manera 
l’Ajuntament aporta les instal·lacions, l’equipament i el suport dels tècnics mentre que el 
Consorci d’Educació de Barcelona aporta el suport educatiu i la direcció pedagògica. El 
programa pedagògic està adreçat a centres educatius de Primària, de Secundària, de Formació 
professional, Art i Disseny, així com a l’alumnat i professorat de les Facultats de Pedagogia i 
Ciències de l’Educació, que poden participar en les activitats previstes en el programa. 
 
La manera en que el centres educatius poden participar pot ser mitjançant una visita, amb 
tallers o amb l’acompanyament en projectes de centre. També ofereixen la possibilitat de fer 
formació al professorat. La intenció és facilitar que els alumnes puguin participar de forma 
creativa, fomentant la reflexió, l’experimentació i l’aprenentatge permetent treballar el procés de 
disseny des del concepte fins al producte final a nivell del prototip promovent el 
desenvolupament de les competències personals i d’aprenentatge. 
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Imatge	  1:	  Activitats.	  Memòria	  anual	  2015	  Ateneu	  de	  Fabricació	  de	  Ciutat	  Meridiana	  [1]	  

 
Durant l’any 2015 l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana ha atès pel que fa a visites taller 
un total de 669 alumnes de 24 centres docents i 53 docents. Pel que fa a formació del 
professorat han format a 73 docents en 6 activitats programades. També s’ha donat suport a 4 
estudiants en el seu treball de recerca en la qual han participat 3 tutors/es. Pel que fa a 
activitats de formació o suport en escoles de disseny i altres cicles formatius han participat 383 
alumnes de 5 centres educatius amb la participació de 20 docents. 
 
 

 
Imatge	  2:	  Resum	  accions.	  Memòria	  anual	  2015	  Ateneu	  de	  Fabricació	  de	  Ciutat	  Meridiana	  [1]	  

 
En referència a les visites taller, s’han realitzat tallers d’introducció al CAD (Computer Assisted 
Design), d’introducció al software Rhinocerose i al tall amb làser, d’introducció a la fabricació 
digital i personalització de la placa amb codi QR del projecte Geo-Geo, disseny de punts de 
llibre, fabricació de cartells, taller de fabricació amb tall làser de diferents materials per a 
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l’elaboració de “Maqueta Can Vinyals”, fabricació d’un trencaclosques del projecte “una escola 
amb drets”, fabricació de plaques commemoratives i tall en làser de titelles. 
 
A nivell de formació al professorat s’ha realitzat un seminari TAC (Tecnologies per a 
l’Aprenentatge i el Coneixement) per tal de presentar el programa pedagògic, així com una 
visita del Consorci d’Educació de Barcelona dins el marc del programa TAC. A més a més s’ha 
fet la presentació de l’Ateneu de Fabricació a diferents centres educatius i dos cursos, “Disseny 
i fabricació amb tecnologia làser” i “Introducció a la fabricació digital i la impressió en 3D” amb 
un total de 15 participants. 
 
En referència al suport a la recerca s’ha realitzat una primera visita d’assessorament a 4 
alumnes i suport al disseny i fabricació de peces relacionades amb el projecte. 
 
En el suport a centres de formació en disseny i altres cicles superiors, s’ha col·laborat amb 5 
centres per tal de donar suport al disseny i la fabricació de projectes. 
 
Amb la col·laboració en tots aquests projectes es plantegen com a reptes per als participants: 
 

● Aconseguir entendre i utilitzar la fabricació digital com un recurs d’aprenentatge d’alta 
intensitat 

● Avançar en la definició i assoliment de la competència tecnològica: del 2D al 3D 
● Ensenyar i aprendre sobre disseny 
● Conèixer i entendre els canvis socials que implica un món amb fabricació digital [2] 

 
El programa d’innovació social es centra en la col·laboració amb entitats del barri, ciutadans i 
ciutadanes que tinguin una proposta a realitzar per l’Ateneu de Fabricació i que la realització de 
la proposta aporti un benefici a la comunitat. Aleshores se’n fa un prototip i a canvi es demana 
una contraprestació que no sigui econòmica que es valora en funció dels coneixements de la 
persona que sol·licita desenvolupar el projecte. 
 
El programa d’ocupació es centra en el context socioeconòmic del barri. Es tracta de buscar 
nínxols d’ocupació o en funció d’ocupacions ja existents buscar com materialitzar una idea. Es 
busca que ocupacions com la d’eco-jardiner o eco-paletes compaginin la seva tasca amb la 
fabricació digital. 
 
El programa família centra la seva activitat en període estival en el que es fan tallers per als 
nens i nenes, però que també busca la interacció amb les AMPES de manera que es puguin 
portar a la pràctica projectes que puguin sorgir amb col·laboració amb ells. Cal destacar la 
jornada de robòtica que es va dur a terme durant el curs escolar. 
 
Els passos a seguir a l’hora de posar en marxa un projecte en un Ateneu de Fabricació són, 
primer es fa una sol·licitud que seguidament es valora pels tècnics. A continuació es mira si ja 
existeix o no i la viabilitat tècnica. Finalment, si tot està conforme, es tira endavant. 
 
En el cas del projecte que es vol desenvolupar, seria una col·laboració amb l’Ateneu de 
Fabricació de manera que aquest faci un acompanyament en el projecte. Així els alumnes 
poden entrar en contacte amb l’ateneu de manera més activa que amb altres opcions i també 
col·laborar de forma que s’obtingui el resultat desitjat en l’execució dels projectes. 
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Aprenentatge servei (APS) 

 
Hi ha múltiples definicions d’aprenentatge servei segons el punt de vista en que es miri, ja sigui 
vist com a programa, vist a nivell pedagògic o vist com a activitat complexa, aquesta adquireix 
múltiples matisos. Cal també tenir present que aprenentatge servei ve de la traducció literal de 
l’anglès service-learning, terme que ha patit una amplia difusió. 
 
Com a primera aproximació, des del punt de vista de programa, podem definir que el programa 
d’aprenentatge servei es diferencia d’altres aproximacions de l’educació experimental per la 
intenció de beneficiar equitativament el que proveeix i el beneficiari del servei, així com 
assegurar la focalització tant en el servei donat com en l’aprenentatge succeït. (Furco, 1996) 
 
Des del punt de vista pedagògic, l’aprenentatge servei és una metodologia d’aprenentatge per 
aconseguir una participació autèntica de l’alumnat en la comunitat, una participació orientada a 
aconseguir el bé comú i a l’adquisició de valors i virtuts cíviques. (Rovira, 2011) 
 
Altrament, com a activitat complexa, es considera que l’aprenentatge servei és una proposta 
educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte 
ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de 
l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo (Puig, Batlle, Bosch, Palos, 2009). 
 
La novetat i riquesa de l’aprenentatge servei resideix en la integració dels dos elements -servei 
a la comunitat i aprenentatge significatiu- en un sol projecte coherent i ben articulat, que 
potencia la capacitat formativa dels dos. Per una banda, el desenvolupament d’una acció de 
servei transforma i dóna sentit als aprenentatges, i per altra, el desenvolupament d’un 
aprenentatge actiu i significatiu millora l’acció de solidaritat. Aquests dos elements, a més a 
més, permeten la formació de competències reflexives i crítiques, fomenten el 
desenvolupament d’un compromís solidari i faciliten l’exercici responsable de la ciutadania. 
(Rovira, 2011) 
 
Ens trobem doncs davant d’una metodologia orientada a l’educació per a la ciutadania (Rovira, 
2011; Batlle, 2011) que permet treballar les competències bàsiques transversals en l’àmbit 
personal i social, promovent l’adquisició d’actituds i valors com la responsabilitat, la 
perseverança, l’autoconeixement i la construcció de l’autoestima a nivell personal. També 
s’espera que assoleixin compromisos socials i cívics de manera que puguin contribuir a una 
millora social. A més a més, es pretén que puguin treballar les competències bàsiques de 
l’àmbit de cultura i valors pel fet que en els projectes d’aprenentatge i servei prima la cerca d’un 
benefici per a la comunitat a on pertany l’alumnat. 
 
Així, l’aprenentatge servei té les següents característiques: 
 

1) S’aplica en àmbits educatius formals i no formals, a qualsevol edat i en totes les etapes 
educatives. 

2) Concep el servei com una resposta a necessitats reals de la societat, sent un espai real 
de reciprocitat on totes les seves parts ofereixen i reben alguna cosa de valor. 

3) Desenvolupa processos conscients, planificats i sistemàtics d’ensenyament-
aprenentatge que relacionen les tasques de servei amb continguts i competències 
rellevants per a la vida. 

4) S’inspira en una pedagogia que aplica els principis d’experiència, participació activa, 
reflexió, interdisciplinarietat, cooperació i col·laboració, immersió en pràctiques de valor 
i d’avaluació múltiple. 
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5) Requereix d’un treball en xarxa que coordini les institucions educatives i les entitats 
socials. 

6) Incideix en l’aprenentatge de continguts intel·lectuals, afectius i de comportament, 
desenvolupa competències, afavoreix el pensament crític i la responsabilitat cívica, 
transmet valors per afavorir el desenvolupament personal i la ciutadania i contribueix a 
millorar l’entorn social.(Puig, Batlle, Bosch, Palos, 2009) 

 
En termes generals, l’aprenentatge servei resulta beneficiós per a la comunitat,  ja sigui per als 
estudiants que reben un aprenentatge com les associacions que reben el benefici del servei. Es 
per això que el seu abast és d’àmbit mundial, així ho corroboren l’existència d’associacions 
com NYLC, CLAYSS, la Red española de aprendizaje-servicio o el Centre Promotor 
d’aprenentatge servei de Catalunya, entre d’altres. 
 
A més a més, els estudis acadèmics sobre aprenentatge servei han trobat impactes positius en 
els estudiants en sis camps: 
 

● Desenvolupament acadèmic i cognitiu. 
● Desenvolupament cívic. 
● Desenvolupament vocacional i professional. 
● Desenvolupament ètic i moral. 
● Desenvolupament personal. 
● Desenvolupament social. (Furco, 2003) 

 
Les escoles i universitats adopten la metodologia perquè resulta significativa per a directius, 
docents i estudiants. (Tapia, 2006) 
 
L’aprenentatge servei és doncs una metodologia que es considera des del departament 
d’ensenyament com la més adient per dur a terme un treball comunitari a l’hora en que 
s’adquireixen competències i aprenentatges de manera que la comunitat en resulta 
beneficiaria.[3] 
 
El motiu pel qual es planteja integrar el projecte com a projecte d’aprenentatge servei és 
perquè, segons la llei d’educació, els criteris d’organització pedagògica que adoptin els centres 
han de contribuir, tal com estableix l’article 79. 1 e) a “educar els alumnes en la responsabilitat 
d’exercir la ciutadania activa per mitjà de la participació en els afers de la comunitat.” [4] 
 
D’aquesta manera, a part de millorar el seu entorn amb el plantejament d’un projecte 
d’aprenentatge servei, es busca que els alumnes adquireixin tant continguts intel·lectuals com 
també un aprenentatge en la ciutadania i a desenvolupar el compromís cívic, tot oferint un 
servei a la comunitat. És per aquest motiu que cal articular el projecte de forma que el benefici 
sigui mutu. 
 
 

Treball col·laboratiu (TC) 

 
Quan en el món educatiu es vol executar un projecte, cal doncs un treball i aquest treball és 
tradueix en un aprenentatge per als alumnes. Així podríem definir que un aprenentatge 
col·laboratiu es dóna quan dues o més persones aprenen o intenten aprendre alguna cosa 
junts (Dillenbourg, 1999). Aquesta és una definició possible de les moltes interpretacions que 
es poden fer doncs el rang d’escala que dóna aquesta definició és molt ampli. I precisament 
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això és el que la fa interessant, perquè inclou tant l’aprenentatge entre els petits grups 
d’alumnes a l’aula, com l’aprenentatge de tota l’aula amb el professor i l’aprenentatge del grup 
classe amb l’entorn escolar com poden ser els Ateneus de Fabricació. 
 
D’altra banda, sovint hi ha confusió a l’hora de distingir l’aprenentatge col·laboratiu de 
l’aprenentatge cooperatiu. Segons Panitz (1999), l’aprenentatge col·laboratiu es basa en la 
creació de consens a través de la cooperació dels membres del grup, mentre que 
l’aprenentatge cooperatiu es defineix com a un conjunt de processos que ajuden a les persones 
a interactuar entre elles per tal d’aconseguir una meta específica o desenvolupar un producte 
final que és en general un contingut específic. L’autor també ens diu que l’aprenentatge 
cooperatiu està més centrat en el professor mentre que l’aprenentatge col·laboratiu està més 
centrat en els alumnes. D’aquesta manera, a l’aprenentatge col·laboratiu el coneixement es 
construeix de manera conjunta i coordinada, amb el que el producte final és el resultat de 
l’esforç entre tots (Noguera, 2009). 
 
Així doncs, a l’hora de definir el projecte, es considera més adequat utilitzar el concepte de 
treball col·laboratiu. La utilització del terme treball és perquè s’espera que al final del projecte 
s’obtingui un resultat de manera que la idea es materialitzi en un objecte final, sense deixar de 
banda el fet de que per obtenir aquest resultat hi haurà hagut un aprenentatge per part dels 
estudiants. Pel que fa al terme col·laboratiu, s’escull en detriment del cooperatiu perquè el 
treball col·laboratiu es centra en els alumnes i la seva interacció que s’espera que doni com a 
resultat un enriquiment mutu. A més a més, al integrar-lo amb un aprenentatge i servei en el 
que hi haurà un treball en xarxa, la col·laboració entre les diferents entitats i l’escola farà que 
aprenguin i es nodreixin de coneixement els uns dels altres esdevenint un treball col·laboratiu. 
 
Un altre aspecte que es vol tenir en compte a l’hora de portar a la pràctica el projecte és l’ús de 
les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) i eines digitals en el treball col·laboratiu. 
Les TIC han sofert un gran desplegament a les aules les últimes dècades com a eines de 
suport a l’ensenyament. Segons Marquès (2013) existeixen tres raons per a l’ús de les TIC en 
educació com són, l’alfabetització digital dels alumnes, la productivitat i la innovació en les 
pràctiques docents. Paral·lelament, s’ha definit el terme el CSCL (Computer Supported 
Collaborative Learning) o aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador que es defineix com 
una nova disciplina de les ciències de l’educació que combina la noció de l’aprenentatge 
col·laboratiu amb el potencial de les TIC per recolzar-lo (Onrubia et al. 2008). Segons Àlvarez i 
al. (2005) l’aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador expressa dues idees importants. En 
primer lloc, no es contempla a l’alumne com a persona aïllada, sinó amb interacció amb els 
demés partint de la base que compartir objectius i distribuir responsabilitats son formes 
desitjades d’aprenentatge. A més a més, s’emfatitza el paper de l’ordinador com a element 
mediador que recolza aquest procés. L’ordinador ha d’afavorir els processos d’interacció i la 
solució conjunta dels problemes. S’ha de tenir en compte que no és suficient amb posar un 
grup a interactuar per a què es produeixi l’aprenentatge, sinó que s’han d’articular els diferents 
elements per arribar a processos conjunts d’intercanvi i construcció del coneixement. Els 
elements a articular són el control de les interaccions col·laboratives, els dominis 
d’aprenentatge col·laboratiu, tasques en l’aprenentatge col·laboratiu, disseny dels entorns 
col·laboratius d’aprenentatge, rols en l’entorn col·laboratiu, la tutorització en l’aprenentatge 
col·laboratiu i la col·laboració mitjançant el suport tecnològic. 
 
Caldrà doncs per a que aquest coneixement s’adquireixi, la participació del professor en rol 
d’articulador per a que els mecanismes de construcció del coneixement entrin en funcionament. 
El professor ja no serà un expert sinó un altre aprenent però amb les eines del treball 
col·laboratiu adquirides de manera que pugui gestionar i dinamitzar el grup per a que la 
construcció del coneixement sigui possible. 
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Necessitats específiques dels alumnes amb discapacitat visual 

 
A l’hora d’integrar un alumne amb discapacitat visual ens trobem amb una sèrie de necessitats 
que s’han de resoldre. 
 
Pel seu dèficit o nul·la visió, les persones amb discapacitat visual basen la seva percepció del 
món amb altres sentits, bàsicament el tacte i la oïda. Això els dificulta sobretot la seva 
orientació espacial i la seva mobilitat en el medi, fent-los dependents en ocasions d’altres 
persones. 
 
En definitiva, la seva vida pot desenvolupar-se en determinats àmbits sota el signe del dubte: 
en la percepció del món, en les relacions amb els demés i en la imatge de si mateix (Andrade, 
2011). 
 
Degut a aquestes dificultats, aquestes persones tenen tendència a una rigidesa d’actuació i de 
pensament, així com una especial dificultat en el reconeixement d’objectes i la seva localització 
espacial i la relació que guarden entre ells per la seva ubicació. També tenen obstacles en 
observar situacions allunyades de si mateixos i imitar gestos i accions dels demés. Per aquesta 
falta de perspectiva, la persona cega presenta dificultats en la percepció de determinats 
processos, especialment per connectar uns aspectes o situacions amb altres. Presenten també 
tendència al verbalisme: utilització del llenguatge en excés per dominar un entorn al qual no pot 
accedir (Andrade, 2011). 
 
Això implicarà que a nivell pedagògic s’apliquin certes mesures que el docent ha de tenir 
present. Però per a la integració d’un alumne amb discapacitat visual cal la col·laboració de 
totes les persones del centre. És per això que es planteja un projecte d’aprenentatge servei que 
impliqui tots els alumnes de manera que augmenti la sensibilitat general per a aquesta 
problemàtica. 
 

 
Imatge	  3:	  Elements	  clau	  del	  projecte	  
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Definició i context del problema  
 

Projecte d’adaptació del centre 
 
En el centre a on es vol portar a terme el projecte, es dóna la situació de que s’ha matriculat un 
alumne amb discapacitat visual. El centre està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, 
però s’han detectat mancances pel que fa a la mobilitat de persones amb discapacitat visual. 
Per tant, el centre no està totalment adaptat i es pretén fer un pla progressiu d’adaptació que 
inclouria els espais i la web. 
 
Per tal d’afavorir la integració de l’alumne, es planteja a l’alumnat realitzar un estudi de les 
mancances d’adaptabilitat que té el centre a l’hora d’integrar alumnes amb discapacitat visual i 
portar a terme alguna de les idees sorgides per tal d’adaptar el centre a les noves necessitats. 
Aquesta recerca inclou tots els àmbits del centre com els espais i la web, però finalment es fa 
una selecció de les actuacions que poden realitzar-se amb més èxit. 
 
Com a possible resultat de l’anàlisi de les mancances es detecten sis punts d’actuació com son 
l’elaboració de cartell en Braille per a la indicació dels noms de les aules. L’elaboració en relleu 
d’un plànol del centre. La incorporació d’una indicació mitjançant un àudio del pis en el qual es 
troba l’ascensor. L’adequació de les escales per a persones amb discapacitat visual. Traducció 
els cartells Braille a altres idiomes. Adaptació de la web. 
 
Per la seva viabilitat pràctica i com a exemple d’activitat es planteja fer els cartells en Braille 
deixant la resta de projectes com a projectes d’ampliació. A partir d’aquí es tractarà de fer el 
desenvolupament fent els dissenys que després es podran materialitzar. Per tal de poder dur a 
terme els objectes finals, es buscarà la col·laboració dels Ateneus de Fabricació de manera 
que el centre es pugui realment adaptar a les noves necessitats. 
 
El projecte es planteja dins el marc d’aprenentatge i servei perquè s’espera que mitjançant una 
visió crítica i compromesa davant la societat, els estudiants es conscienciïn de les mancances 
que té el centre a nivell d’adaptabilitat per als diferents alumnes amb discapacitat fomentant la 
competència social i ciutadana i participant de forma activa a la resolució de la problemàtica a 
l’hora que aporten un benefici a la comunitat. 
 
S’espera que mitjançant la posada en pràctica del projecte els alumnes desenvolupin habilitats 
relacionades amb el disseny i el treball col·laboratiu en el desenvolupament de projectes, ja 
sigui entre l’alumnat a on s’espera una col·laboració entre iguals, així com amb entitats fora del 
centre. Al mateix temps s’espera donar a conèixer a l’alumnat les diferents associacions com 
són els Ateneus de Fabricació que els permetran materialitzar del projecte, tot donant una 
resposta educativa a les necessitats emergents de l’entorn escolar. D’aquesta manera s’espera 
també augmentar la participació en el teixit associatiu per fomentar el compromís amb la 
construcció d’una societat més justa. 
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Descripció de la solució proposada 
 

Elaboració de cartells en Braille 
 
Per a la integració dels alumnes amb discapacitat visual es planteja dur a terme un projecte de 
centre que articuli l’aprenentatge servei i el treball col·laboratiu. Caldrà la participació de tot el 
centre, ja que el projecte té la suficient envergadura per a que així pugui ser. El projecte es 
dividirà en tres parts, una de sensibilització, una de desenvolupament i una de posada en comú 
del projecte. 
 
Pel que fa a  la part de sensibilització i de posada en comú és farà incidència en els aspectes 
d’aprenentatge servei doncs es busca una sensibilització dels participants en el projecte pel 
que fa a la mobilitat de les persones amb discapacitat. En la part de desenvolupament es farà 
més incidència en els aspectes del treball col·laboratiu, doncs és on es poden aplicar amb més 
èmfasi els aspectes de treball en xarxa, interacció entre iguals i amb altres entitats externes. 
  
En la part de sensibilització, es planteja als alumnes fer una activitat a on, en grups, es recorri 
el centre amb un alumne del grup simulant la discapacitat visual. D’aquesta forma, al posar-se 
en la situació de la persona amb discapacitat visual, es pretén que augmenti la sensibilitat dels 
alumnes per a la situació que pateix la persona amb la discapacitat. Aquesta activitat té dos 
objectius, per una banda fer un anàlisi de les mancances que té el centre a nivell d’adaptabilitat 
i d’altra banda que els alumnes prenguin consciència de les dificultats de mobilitat que té una 
persona amb discapacitat visual. D’aquesta manera es busca respondre a necessitats reals de 
l’entorn educatiu a on totes les parts reben alguna cosa de valor, tot fomentant la participació 
activa. Per un cantó l’alumne amb discapacitat visual millorarà la seva mobilitat i la resta 
d’alumnes rebran un aprenentatge. Aquesta activitat de sensibilització, l’haurien de dur a terme 
tots els alumnes participants en el projecte d’aprenentatge servei i treball col·laboratiu. 
 
El següent pas seria portar a terme la part de desenvolupament. Per això es divideixen les 
diferents tasques a dur a terme entre els diferents cursos tot tenint en compte el currículum. 
Aquest punt és important a nivell d’organització docent doncs els grups cal organitzar-los tant 
per nivells com pel currículum de cada nivell i no en funció de la temporització sinó atenent 
criteris pedagògics i d’aplicació de les metodologies d’aprenentatge d’APS i TC. 
 
En la repartició de les tasques, tenint en compte el currículum, els primers a intervenir serien 
els alumnes de 4t d’ESO que dins dels continguts del currículum d’habitatge poden fer l’anàlisi i 
recull de les experiències adquirides en la part de sensibilització en la qual faran una proposta 
de la situació dels cartells. Aquí caldrà un TC i d’ús de les TIC a l’hora de recollir tota la 
informació facilitada per tots els estudiants, fer-ne una selecció, filtrar-la i publicar, per exemple 
en un directori al núvol, els resultats de l’experiència de sensibilització de manera que sigui 
accessible a la resta d’alumnes participants al projecte. Per fer la selecció, serà important 
realitzar un TC entre els alumnes del nivell per tal de que aquesta selecció sigui una bona guia 
per treballar diferents millores que es puguin fer al centre i que no estiguin previstes 
prèviament. 
 
Els següents a intervenir serien els alumnes de 3r d’ESO els quals dins del currículum de 
disseny assistit per ordinador s’encarregaran del disseny dels cartells. Per dur a terme aquesta 
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part, es planteja una primera activitat que és conèixer la signografia Braille així com les 
característiques d’aquest alfabet i les diferències que existeixen a l’hora de codificar un idioma 
amb l’alfabet Braille. I una segona activitat, que és realitzar el disseny dels cartells, amb un 
programa lliure de disseny assistit per ordinador (DAO) com pot ser l’OpenSCAD[5] que 
permeti fer els diferents dissenys de cartells per a les diferents aules. 
 

 
Imatge	  4:	  Exemple	  de	  cartell	  dissenyat	  amb	  OpenSCAD	  

 
En l’acció dels alumnes de 3r d’ESO entra també en joc el TC, primer en la interpretació de la 
informació proporcionada per el alumnes de 4t al núvol, i després, a l’hora de dissenyar els 
diferents cartells. Per dissenyar-los, els alumnes hauran d’adquirir coneixements en l’ús del 
programa de DAO. Aquests coneixements adquirits es poden compartir també de manera que 
els alumnes implicats en el disseny, un cop van descobrint les tècniques d’ús del programa, les 
puguin posar en comú amb la resta de companys. Aquesta acció es pot dur a terme també a 
nivell TIC, creant un fòrum on puguin explicar als companys les tècniques adquirides i a on a 
l’hora d’anar endavant amb els dissenys, puguin anar consultant els avenços en les tècniques 
que els alumnes han anat adquirint. D’aquesta manera es busca la creació de coneixement 
generat entre iguals, evitant que la figura del professor sigui el que posseeix tota la informació i 
la transmet als alumnes, sinó que el professor esdevé un guia per a l’adquisició d’aquest 
coneixement. Aquest és un punt important en el TC i que aconsegueix que aquest treball es 
converteixi en un aprenentatge significatiu. 
 
Per dur a terme la fabricació dels cartells i materialitzar-los, entren a participar els alumnes de 
2n d’ESO amb l’elecció del procés òptim d’impressió 3D dins del marc del currículum de 
processos i transformacions tecnològiques de la vida quotidiana. En aquest punt caldrà que 
interactuïn amb l’Ateneu de Fabricació que els pot orientar a l’hora de definir el procés 
d’impressió. 
 
Paral·lelament, els alumnes de 1r d’ESO s’encarregaran de la tria del material per a la 
impressió. Aquesta activitat es pot realitzar dins el marc del currículum de materials. També 
necessitaran el suport de l’Ateneu de Fabricació que els orientarà amb els possibles materials 
que es poden utilitzar amb al impressora 3D per a que la impressió tingui els millors resultats. 
 
Tant els alumnes de 1r com els de 2n d’ESO hauran de comunicar el material i el procés òptim 
d’impressió al núvol de manera que comparteixin els resultats obtinguts en la seva part del 
treball. 
 
Finalment, els alumnes de 1r de Batxillerat s’encarregaran de la revisió del disseny i l’execució 
dins del currículum del procés tecnològic i la producció industrial. Hi ha la possibilitat de què la 
impressió no surti bé a la primera, els alumnes d’aquest nivell seran els encarregats de recollir 
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els resultats d’impressió de l’Ateneu de Fabricació i proposar les millores de disseny que 
calguin als alumnes de 3r d’ESO per a què les incorporin al seu disseny dels cartells. Aquest 
intercanvi d’informació es pot fer via fòrum també, de manera que la interacció sigui ràpida i 
permeti incorporar les millores tan aviat com sigui possible. Així doncs, entra en acció el TC de 
nou ja que els alumnes de 1r de Batxillerat hauran de recollir tota la informació facilitada per 
tots els cursos i facilitar-la a l’Ateneu de Fabricació per tal de que portin a la pràctica el projecte 
i imprimeixin els cartells. 
 
Ja que tots els alumnes requereixen de l’ajuda dels Ateneus de Fabricació, es proposa una 
altra activitat comuna que és fer una visita a un Ateneu, de manera que tots puguin conèixer les 
tecnologies amb les quals treballen els Ateneus i així facilitar la seva tasca de disseny i 
desenvolupament del projecte, com també facilitar la col·laboració entre el centre i l’Ateneu. 
 
Segurament els resultats inicials no siguin plenament satisfactoris. Així doncs, amb l’ajuda de 
l’Ateneu de Fabricació caldrà col·laborar de nou compartint la informació dels resultats de la 
impressió amb l’equip d’alumnes encarregats de la revisió del disseny que serien els de 1r de 
Batxillerat. D’aquesta manera es poden fer les modificacions pertinents de cara a que els 
cartells surtin bé i compleixin la seva funció. Novament es pot crear un fòrum a on es 
comparteixi la informació dels resultats amb la resta d’alumnes. 
 
El fet de que els alumnes participin al fòrum fa que el professor quedi en la figura de guia i 
articulador de l’activitat, però que el coneixement es transmeti entre iguals, fent l’aprenentatge 
més significatiu que no pas si el propi professor fos el que dóna totes les respostes. 
  
Un cop finalitzada la part de desenvolupament, es planteja fer una activitat final com a cloenda 
del projecte. En aquesta activitat, es proposa que els alumnes presentin els cartells fets i que 
tots els grups implicats en el projecte, ja sigui alumnes com entitats col·laboradores, expliquin 
la seva participació en el projecte. La presentació la poden fer en un vídeo que reculli el procés 
que han seguit a l’hora de desenvolupar el projecte i expressin el que ha representat per a ells 
l’experiència tant d’APS com de TC de manera que puguin explicar com han donat resposta a 
una necessitat real del centre i reflexionin sobre les competències rellevants per a la vida que 
han adquirit amb la participació activa en el projecte. Cal incidir també en el treball en xarxa 
realitzat i com han utilitzat diferents eines de TC per aconseguir amb èxit l’objectiu de millorar el 
centre, tot afavorint el pensament crític i la responsabilitat cívica. Es busca doncs, amb la 
reflexió, que els aprenentatges adquirits esdevinguin realment significatius. Es considera que 
també es pot convidar algun representant de l’ONCE per donar a conèixer el projecte i fer-ne 
una valoració. 
 
A continuació es pot veure una taula resum de la programació amb les diferents activitats i dels 
objectius que es pretenen assolir amb cada una d’aquestes, així com també els recursos i la 
temporització prevista que requereixen: 
 
 
 

Nom activitat Descripció Temporit 
zació 

Recursos Objectius 

1. 
Sensibilització 

Recórrer el 
centre simulant 
una discapacitat 
visual 

1h Possibilitat de 
recórrer tots els 
espais del 
centre 

-Analitzar les mancances 
d’adaptabilitat del centre. 
-Conscienciar als alumnes de 
les dificultats de mobilitat de 
les persones amb discapacitat. 
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2. Recull de 
l’anàlisi 

Fer un recull de 
les observacions 
de la visita al 
centre i publicar-
ho a l’espai 
d’interacció del 
núvol 

1h Accés al núvol 
per a tots els 
alumnes 

-Sintetitzar les mancances 
recollides. 
-Aplicar l’ús de les TIC al 
publicar els resultats al núvol. 

3. Anàlisi de 
mancances 

Veure quines 
son les 
mancances que 
te el centre i 
pensar un pla 
d’actuació 

30’ Accés al núvol. 
Aula informàtica 

-Analitzar els resultats 
obtinguts en l’experiència de 
sensibilització 
-Utilitzar eines TIC per 
compartir la informació 

4. Selecció de 
millores  

Decidir quines 
accions es 
poden realitzar -
> Cartells Braille 

30’ Accés al núvol. -Seleccionar les accions més 
factibles i útils a l’hora 
d’adaptar el centre. 
-Utilitzar eines TIC per 
compartir la informació 

5. Proposta 
col·locació 
cartells 

4t d’ESO 
proposa la 
ubicació dels 
cartells 

1h  -Definir la millor ubicació per a 
que els cartells compleixin la 
seva funcionalitat 
-Utilitzar eines TIC per 
compartir la informació 

6. Visita 
Ateneu de F. 

Tots els 
alumnes visiten 
l’Ateneu per 
conèixer les 
possibilitats de 
la fabricació 
digital i la 
impressió 3D 

3h  -Identificar les diferents 
tècniques de fabricació digital i 
la impressió 3D 

7. Recerca 
signografia 

3r d’ESO en 
equips fan 
recerca sobre 
signografia en 
Braille 

1h Accés a internet -Recol·lectar la informació 
necessària de signografia per 
a l’elaboració del cartells en 
Braille 
-Utilitzar eines TIC per 
compartir la informació 

8. Rudiments 
CAD 

3r d’ESO 
adquireixen 
nocions 
bàsiques del 
DAO 

1h Programari 
DAO 

-Experimentar amb l’ús d’eines 
de DAO 
-Utilitzar eines TIC per 
compartir la informació 

9. Disseny 
cartells 

3r d’ESO 
dissenya els 
cartells en 
Braille 

4h Programari 
DAO 

-Dissenyar els cartells amb 
eines de DAO 
-Utilitzar eines TIC per 
compartir la informació 

10. Selecció 
mètode 
d’impressió 

2n d’ESO 
selecciona el 
mètode òptim 
d’impressió. 

2h 
 

Col·laboració 
amb Ateneu. 
Accés a internet 

-Seleccionar el mètode òptim 
d’impressió. 

11. Selecció 1r d’ESO escull 2h Col·laboració -Seleccionar el material per a 
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material el material dins 
dels possibles 
per a la 
impressió 3D 

 amb Ateneu. 
Accés a internet 

la fabricació atenent criteris de 
fabricabilitat, d’usabilitat i 
sostenibilitat. 

12. Supervisió 
del disseny 

Abans de passar 
els dissenys 
definitius a 
l’Ateneu, 1r de 
Bat. els valida 

1h Accés al núvol -Controlar que els dissenys 
compleixen amb els requisits i 
que es poden fabricar amb la 
tècnica i materials escollits. 
-Utilitzar eines TIC per 
compartir la informació 

13. Prova 
impressió 

l’Ateneu de 
Fabricació fa la 
primera 
impressió 

2h Impressora 3D -Experimentar que el disseny 
sigui fabricable. 

14. Feedback 
Ateneu 

l’Ateneu de 
fabricació dóna 
informació dels 
resultats de la 
impressió i 
indica millores 

30’  -Definir les possibles millores 
per aplicar al disseny 

15. Proposta 
millores 

1r de Bat. dóna 
indicacions de 
que poden 
canviar per 
millorar la 
impressió als de 
3r d’ESO 

30’ Accés al núvol -Explicar les millores 
aplicables als alumnes de 3r 
d’ESO 
-Utilitzar eines TIC per 
compartir la informació 

16. Redisseny 3r d’ESO aplica 
els canvis per a 
una millor 
impressió 

1h Programari 
DAO 

-Dissenyar el cartells aplicant 
les millores proposades 

17. Re-
impressió 

L’Ateneu 
imprimeix de 
nou els cartells 
amb les millores 
aplicades. 

1h Impressora 3D -Experimentar que les millores 
aplicades donen millors 
resultats 

18. Vídeo Els alumnes de 
cada nivell 
realitzen un 
vídeo recull de 
l’experiència 

2h Càmeres -Treure conclusions del que ha 
representat per a ells 
l’experiència. 

19. Activitat 
cloenda 

Tots els 
alumnes 
presenten els 
cartells i 
l’experiència 
d’APS i TC al 
centre i als 
membres de 
l’ONCE en 
vídeo. 

2h Espai per a 
posada en 
comú. 

-Exposar els aprenentatges 
adquirits al crear els cartells 
en Braille d’APS i TC. 

Taula	  1:	  Programació	  
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Així doncs, aquesta és la programació del projecte amb totes les activitats detallades i la seva 
temporització prevista com a proposta de com es podria dur a terme el projecte al centre. S’ha 
previst una reiteració en la impressió perquè pot ser que el resultat inicial s’hagi d’ajustar i la 
impressió no sigui del tot satisfactòria a l’inici, tot i que se’n podrien necessitar més. 
 
Pel que fa a la temporització s’ha previst que es pot realitzar en un total de 27h repartides entre 
tots els nivells. En la que pot haver-hi una desviació sobretot pel que fa a la visita a l’Ateneu de 
Fabricació, les impressions amb la impressora 3D, l’elaboració dels vídeos i l’activitat de 
cloenda. 
 
La càrrega d’hores per nivells quedaria de la següent manera comptabilitzant les activitats de 
cada nivell i les comunes: 
 
 

Nivell Càrrega d’hores 

1r ESO 11h 

2n ESO 11h 

3r ESO 16h 

4t ESO 11h 

1r Batxillerat 10h 30’ 
Taula	  2:	  Càrrega	  d’hores	  per	  nivells	  

 
D’aquesta manera cada un dels nivells hauria d’invertir aquest nombre d’hores per completar el 
projecte, sense tenir en compte les possibles desviacions ni les activitats de coavaluació que 
s’explicarà a continuació. 
 

Avaluació 

 
Per tal de fer una avaluació de l’activitat, es pot utilitzar l’activitat del vídeo per poder valorar 
l’aprenentatge dels estudiants. Si es vol incidir en aquest aspecte, es pot fer que cada grup 
d’alumnes faci un vídeo i que per nivells escullin amb un concurs el millor vídeo i que aquest 
sigui el que presenten a l’activitat de colenda. D’aqueta manera es pot treballar la coavaluació a 
l’hora que posen en comú tots els alumnes els aprenentatges adquirits i és una eina per al 
professor per avaluar l’activitat en el cas en que es consideri necessari. 
 
En el cas que es precisi, a continuació hi ha una rúbrica per a l’avaluació del vídeo resum del 
projecte: 
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Amb aquesta rúbrica, es pretén avaluar tant els coneixements i competències adquirides de 
manera com les habilitats per fer un vídeo. És un altre aprenentatge i eina que els alumnes 
poden treballar a més a més de servir d’eina de reflexió per als aprenentatges d’APS i TC 
adquirits. 
 
 

 Excel·lent Notable Aprovat Insuficient 

Planificació Els estudiants 
planifiquen de 
forma 
independent i 
escriuen un guió 
convincent i 
creatiu. 

Els estudiants 
planifiquen amb 
una mica d’ajuda 
i escriuen un guió 
convincent i 
creatiu. 

Els estudiants 
necessiten ajuda 
per escriure el 
guió 

Els estudiants 
necessiten ajuda 
per escriure el 
guió. El guió no 
coincideix amb la 
producció final. 

Contingut El vídeo presenta 
de manera clara i 
concisa el treball 
realitzat. Reflexa 
perfectament els 
aprenentatges 
APS i TC 
adquirits. 

El vídeo presenta 
el treball realitzat 
d’APS i TC, tot i 
que es massa 
llarg o alguns 
punts no queden 
clars en 
l’explicació. 

El vídeo presenta 
el treball realitzat 
però la informació 
no està ben 
organitzada i hi 
ha punts que no 
queden clars. 

El vídeo no 
presenta els 
aprenentatges 
d’APS i TC 
adquirits. 

Disseny L’organització del 
vídeo és 
excel·lent. Hi ha 
títols que 
afavoreixen la 
comprensió 

La seqüència del 
vídeo és clara i 
evident. 
S’utilitzen títols 
que faciliten la 
comprensió 

La seqüència del 
vídeo és 
adequada. Hi ha 
títols. 

La seqüència 
dels vídeo no es 
adequada. No hi 
ha títols. 

Elements tècnics El vídeo és d’una 
gran nitidesa. No 
hi ha problemes 
tècnics greus. 

El vídeo és d’una 
gran nitidesa, 
però hi ha alguns 
problemes 
tècnics 

El vídeo es veu 
bé. Però el so o 
els arxius visuals 
presenten alguna 
distorsió, però no 
distreuen a 
l’espectador. 

Parts del vídeo 
no es veuen. El 
so i els arxius 
presenten una 
distorsió 
significativa. Les 
dificultats 
tècniques fan que 
l’espectador no el 
pugui seguir. 

Treball en grup Treballen molt i 
amb una bona 
organització. Tots 
els membres 
treballen per 
igual. Dominen la 
col·laboració amb 
les TIC. 

Treballen be, 
però tenen alguns 
problemes 
d’organització. 
Tots treballen en 
major o menor 
mesura. 
Treballen la 
col·laboració amb 
les TIC però amb 
algun problema. 

Treballen però 
sense 
organització. 
Alguns membres 
no treballen. 
Treballen la 
col·laboració amb 
les TIC però amb 
molts problemes. 

A penes 
treballen. Sense 
interès. No 
treballen la 
col·laboració amb 
les TIC. 

Taula	  3:	  Rúbrica	  avaluació	  activitat	  vídeo	  
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Activitats d’ampliació i tractament a la diversitat 

 
Ja que és un projecte que les activitats les porten a terme cada un dels nivells, hi haurà dins de 
cada classe, grups que n’avancin més i d’altres que requeriran més temps i ajuda del professor. 
Com que cada nivell, com a grup, és el que ha de donar resposta als altres nivells sobre la 
seva part del projecte dins del propi nivell, es poden compensar les mancances sense 
condicionar a la resta. Aquesta serà una tasca del professor per poder donar una resposta més 
o menys elaborada a la resta de nivells per tal de prosseguir amb el projecte. 
 
En el cas que l’avanç sigui molt bo, es poden preveure activitats d’ampliació en el projecte. Es 
poden fer les següents activitats: 
 

● Elaboració en relleu d’un plànol del centre. 
● Incorporació d’una indicació mitjançant àudio del pis en el qual es troba l’ascensor. 
● Adequació de les escales per a persones amb discapacitat visual. 
● Traduir els cartells Braille a altres idiomes. 
● Adaptació de la web. 

 
Aquestes activitats d’ampliació es poden preveure en el cas que els alumnes assoleixin molt 
bons resultats o en el cas de que el centre ja tingui àmplia experiència en desenvolupar 
projectes d’APS i TC. 
 
Per a l’elaboració en relleu d’un plànol del centre, la programació d’activitats no variaria gaire. 
En el cas que els alumnes es desenvolupessin molt bé amb les eines de DAO, podrien 
fàcilment utilitzar un plànol en format de disseny neutre i convertir-lo a relleu amb el programari 
de DAO. Aquesta acció està prevista amb el programari de DAO i no suposaria molta dificultat 
als alumnes de manera que fàcilment ho podrien implementar. Caldria però una recerca de 
com ha de ser el materials en relleu. En la web de la ONCE [6], es pot trobar informació que els 
alumnes poden utilitzar per saber com fer el relleu del plànol. 
 
En la incorporació d’una indicació mitjançant àudio del pis en el qual es troba l’ascensor, es 
podria dur a terme en el currículum d’electrònica i sistemes de control de 4t d’ESO. La idea 
general del projecte seria buscar un sistema de sensors òptics que permetessin saber en cada 
cas en quin pis està l’ascensor i que aquest emetés tants sons com el pis en el que estigui 
l’ascensor. Tenint present que l’edifici té 3 pisos, permet simplificar el sistema de manera que 
els alumnes puguin dur a terme fàcilment. 
 
Pel que fa a l’adequació del les escales per a persones amb discapacitat visual, es pot idear un 
sistema d’adhesius amb relleus que es poden ubicar al terra o a la barana, per a que l’alumne 
amb discapacitat sàpiga quan comença i acaba un tram d’escales. Aquesta activitat la podrien 
realitzar els alumnes de 2n d’ESO dins del marc del currículum de processos i transformacions 
tecnològiques de la vida quotidiana. 
 
Un altre possible projecte d’ampliació seria la traducció dels cartells en Braille a altres idiomes. 
Aquest projecte es podria incloure dins el marc de Comenius [7] i buscar la col·laboració amb 
centres d’altres països. Per poder-ho fer els alumnes haurien d’aprendre les diferencies de 
signografia entre els diferents idiomes, ja que existeixen diferents codificacions de Braille en 
funció de l’idioma. Això ho podrien aconseguir amb l’ajuda dels estudiants d’altres països. 
Posteriorment fer els cartells, i que els poguessin enviar per fer la validació de que el resultat és 
l’adequat. Aquest projecte obre les portes del treball col·laboratiu molt àmpliament donant lloc a 
interaccions múltiples i al treball amb les TIC per a la compartició de la informació a més a més 
d’obtenir un finançament per dur a terme el projecte. 
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Finalment es podria treballar en l’adaptació de la web a persones amb discapacitat visual. 
Aquest projecte considero que es prou ampli com per poder dur a terme un projecte nou més 
que no pas un projecte d’ampliació podria ser un projecte de continuïtat. Caldria veure quins 
requisits fan falta per poder fer accessible la web a persones amb discapacitat visual i a nivell 
de programació si els coneixements que es requereixen son suficientment bàsics per a que els 
alumnes de 2n i 3r d’ESO que per currículum els hi correspon, podrien fer-ne l’adaptació. 
 
Així doncs, aquests projectes podrien servir per ampliar el projecte presentat així com per 
donar continuïtat en altres anys el treball de les competències que l’APS i el TC permeten. 
D’aquesta manera es pretén donar amplitud i continuïtat al projecte que es presenta. 
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Resultats 
  
Com a resultats, cal dir que aquest projecte és una proposta de com es podria articular un 
projecte combinant l’APS i el TC amb la col·laboració d’Ateneus de Fabricació. Així doncs, per 
obtenir resultats reals caldria portar-l’ho a la pràctica en un centre. 
  
El fet de dividir en fases el projecte ens facilita el seu ajust a les possibilitats del centre a l’hora 
d’englobar l’APS i el TC. Depenent de l’experiència del centre, aquest es pot centrar més en els 
aspectes de l’APS o més en els de TC. Tot i així, la combinació dels dos tipus d’aprenentatge 
s’espera que potenciï l’adquisició d’un aprenentatge significatiu per part dels estudiants en 
molts més aspectes que no pas si es treballés només un tipus d’aprenentatge. 
  
D’altra banda, el que es proposa és un projecte que realment es pot portar a la pràctica i en el 
que s’expressen els diferents aspectes d’APS i TC que es treballen a més de la col·laboració 
amb els Ateneus de Fabricació que acosten la fabricació digital a l’aula. Per tant és un projecte 
en el que es busca resoldre una situació real, cosa que el fa més pròxim als alumnes esperant 
que la seva implicació sigui major. 
  
Els resultats que s’esperen obtenir al portar-lo a la pràctica són: 
  

● Una alta implicació dels alumnes a l’hora de resoldre una problemàtica real. 
● Una millora en la seva actitud cívica envers els col·lectius amb discapacitats. 
● Un desenvolupament ètic i moral. 
● Un aprenentatge acadèmic i cognitiu. 
● Un aprenentatge en valors. 
● Un desenvolupament personal i social. 
● Un desenvolupament vocacional i professional 
● Una millora en la seva destresa en l’ús d’eines TIC. 
● Una major habilitat en el treball en grup. 
● Una millora en la comunitat educativa al aportar una millora al centre en adaptabilitat. 
● Un aprenentatge significatiu pel que fa a l’APS i al TC. 
● Una coneixement de les possibilitats de col·laboració amb entitats externes al centre. 

  
Un altre aspecte que cal tenir en compte a l’hora de portar a terme el projecte es que cal 
preveure el nivell d’abast, si és bo implicar a tot el centre o només a una part d’ell. En principi 
seria beneficiós que hi participes el màxim d’alumnes possible, doncs el projecte té una 
envergadura i adaptabilitat suficient per poder-ho fer. A més, a l’incloure aspectes transversals 
que costen de treballar amb les activitats dutes al llarg del curs escolar, seria una bona ocasió 
per a què el màxim d’alumnes hi participés i adquirissin competències en valors i civisme. Però 
cal tenir presents aspectes com els coneixements previs que cal que tinguin els alumnes o 
l’adaptabilitat del projecte al currículum acadèmic dels diferents nivells implicats. 
  
Es considera doncs important que per dur a terme amb èxit el projecte hi hagi una implicació de 
tot el centre educatiu. Pot ser necessari preparar el terreny, fer activitats prèvies de 
sensibilització o treballar-ho pas a pas al llarg del curs escolar. Quan parlem d’implicar a tot el 
centre educatiu, cal tenir present que estan inclosos els professors. El fet que el projecte vagi 
bé depèn en bona part de la predisposició dels professors a dur a terme un projecte gran. Però 
cal que el professorat estigui format en les TIC, així com també en el treball en entorns 
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col·laboratius. Aquest aspecte es considera clau per poder fer un bon guiatge dels estudiants al 
llarg del projecte. En el cas en què la participació del professorat fos menor, es podria optar per 
reduir l’abast del projecte o plantejar activitats prèvies de contextualització. 
  
Un altre aspecte important, a l’hora de portar a terme les activitats d’aprenentatge entre iguals, 
és que els alumnes que no hi estiguin acostumats presentin dificultats per portar a terme 
l’intercanvi d’informació necessari per a què l’aprenentatge entre iguals esdevingui una realitat 
mitjançant les TIC. Cal doncs, per part del professorat, una atenció especial en aquest aspecte 
i que aquest estigui format i en predisposició per ajudar i guiar els alumnes i que es dinamitzi 
adequadament el grup per a què l’aprenentatge entre iguals, per tant l’aprenentatge 
col·laboratiu, esdevingui un èxit. 
  
Cal també considerar que l’activitat s’ha d’emmarcar dins el curs acadèmic, per tant cal tenir 
present la temporització necessària per dur a terme l’activitat. 
  
Un altre aspecte que pot condicionar el desenvolupament del projecte, són els coneixements 
previs que cal que els estudiants tinguin a l’hora de dur a terme la part de desenvolupament del 
projecte. Cal tenir present doncs el currículum i com presentar l’activitat de manera que, tot i 
que s’espera que l’aprenentatge esdevingui entre iguals, ha d’haver-hi una base per a què 
portin el projecte endavant amb bons resultats. 
  
Cal no basar el projecte en el resultat final, sinó en el camí que cal recórrer per dur un projecte 
a la pràctica i que els aprenentatges adquirits no són només de com es fan les coses sinó de 
perquè es fan de determinada manera fent èmfasi tant en l’aspecte social de l’activitat com en 
l’adquisició d’habilitats degudes a l’aprenentatge col·laboratiu. 
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Conclusions  
  
Ens trobem doncs davant d’un projecte que es pot adaptar a qualsevol centre i donar-li la 
dimensió desitjada en funció de les experiències prèvies en aprenentatge servei i treball 
col·laboratiu que es tinguin. 
  
Cal tenir en compte els coneixements previs que requereixen els alumnes per poder dur a 
terme les diferents activitats així com un ajust al currículum en funció de la temporització 
determinada dels nivells implicats en el projecte. 
  
A l’hora de treballar amb un projecte que respon a necessitats reals del centre, s’espera que la 
implicació tant de l’alumnat com del professorat sigui elevada. 
  
Els professors hauran de realitzar un guiatge tant en la part d’aprenentatge servei com en la 
part de treball col·laboratiu, dinamitzant el projecte i facilitant el treball en xarxa i l’aprenentatge 
entre iguals. Per això pot ser necessària una formació prèvia del professorat en TC i en ús de 
les TIC aplicat al TC. 
  
Amb el fet de treballar amb un projecte que implica aspectes de l’APS i TC es busca que 
s’adquireixin aprenentatges dels dos àmbits ja que aquests es complementen fàcilment. 
S’espera doncs, que millori l’actitud cívica dels alumnes envers els col·lectius amb 
discapacitats, que aconsegueixin un desenvolupament ètic i moral i ric en valors, que 
adquireixin un aprenentatge acadèmic i cognitiu tot incrementant el seu desenvolupament 
personal i social i millorar les seves destreses en l’ús d’eines TIC i en el treball en grup de 
forma col·laborativa en el que es doni un aprenentatge entre iguals tot potenciant 
l’aprenentatge significatiu. 
 
Amb la col·laboració amb els Ateneus de Fabricació, s’espera que el alumnes s’aproximin al 
món del disseny i la fabricació digital tot col·laborant amb entitats externes al centre que els 
enriqueixi les seves possibilitats de treball en xarxa i que vegin que aquests no només es dóna 
a l’aula sinó que també es pot donar amb entitats externes. 
  
Finalment, seria bo una posada en pràctica del projecte que permetés un anàlisi més detallat 
de les dificultats que presenta i treure’n unes conclusions més ajustades. 
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