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11. ANNEX 2 

Estudi de l’estat actual de la metodologia de projectes interdisciplinaris 
als centres de secundària del Baix Llobregat. 
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Resum 
La metodologia basada en projectes interdisciplinaris comporta que l’aprenentatge dels 
alumnes sigui significatiu i funcional. Aquest model facilita la interiorització de continguts i 
aconsegueix que l’estudiant doni sentit al seu aprenentatge i assoleixi una visió integral del 
contingut i una òptima formació en competències (Blanco, Corchuelo, Corrales, López, 2014). 

Tenint en compte que aquesta metodologia s’està implantant des de principis d’aquest 
segle a diferents centres d’ensenyament de Catalunya, hem realitzat el present estudi amb 
l’objectiu d’analitzar l’estat actual de la implantació de la metodologia de projectes 
interdisciplinaris en els centres educatius públics –de titularitat del Departament 
d’Ensenyament– del Baix Llobregat que imparteixen, com a mínim, educació secundària 
obligatòria –d’ara endavant, ESO–. 

L’estudi s’ha desenvolupat a partir d’una enquesta efectuada als centres d’aquestes 
característiques. D'aquesta enquesta hem extret informació tant dels que ja treballen per 
projectes interdisciplinaris com dels que no. 

Finalment, dels resultats finals destacaríem que el 43% dels centres públics del Baix 
Llobregat que imparteixen ESO ja treballen mitjançant aquesta metodologia –totalment o 
parcial. Ara bé, el 83% dels que no treballen per projectes interdisciplinaris actualment no tenen 
previst implementar aquesta metodologia. 

 
Paraules clau 
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Abstract  
The methodology based on interdisciplinary projects promotes that the learning of the student 
was significant and functional. This model allows the student to internalize the contents so that 
the student’s learning makes sense. It also provides an integral vision of the content and an 
optimum formation in competences (Blanco, Corchuelo, Corrales, López, 2014). 

Taking into account this methodology, which has been used since the beginning of the 
21st century in different High Schools of Catalonia, we have carried out this study in order to 
analyse the current status of the methodology of interdisciplinary projects in state high schools 
in Baix Llobregat that impart at least ESO. 

This study has been developed through a survey that was carried out to the high 
schools. In that survey, we have retrieved information about the high schools that are working 
with interdisciplinary projects. 

Finally, we would highlight that 43% of the state high schools in Baix Llobregat that are 
teaching ESO work by this methodology –totally or partially. However, 83% of those that do not 
work in interdisciplinary projects at present they do not have this methodology in place. 
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 La coautora d’aquest article ha donat el seu consentiment exprés per tal que aquest article pugui ser annexat en el 
present treball final de màster. 
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Introducció 
 
Durant els últims 20 anys, l’aprenentatge basat en la formulació d’una problemàtica i organitzat 
a partir d’un projecte (Project Based Learning) realment ha guanyat terreny dins dels estudis 
d’educació (Kolmos, 2004). En aquesta metodologia, es considera important que l’alumne no 
només incorpori coneixements, sinó també que adquireixi competències com el treball en 
equip, l’ús de la tecnologia, la interrelació, l’aplicació de continguts apresos, la capacitat 
d’anàlisi i de síntesi i avaluació. D’acord amb el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), 
interdisciplinari fa referència al relatiu o pertanyent a diverses disciplines o matèries d’estudi 
alhora. Per tant, quan parlem de projecte interdisciplinari ens referim a un projecte que integri 
dos o més assignatures.  
 
Diversos experts s’han pronunciat en relació al treball d’àmbits conjunts de forma transversal. 
González, (1996, pàgina 44) assenyala que la transversalitat va més enllà d’incloure temes en 
diferents matèries, fa referència a l’educació que persegueix la formació integral de la personal.  
Per tant, es dedueix que la transversalitat a partir de la interdisciplinarietat no només gira 
entorn aquells continguts indispensables, sinó que busca un valor i una intenció del perquè 
d’aquest aprenentatge. 
 
D’acord amb això, els beneficis del treball interdisciplinari són molt diversos. Per una banda, els 
alumnes desenvolupen la seva autonomia i responsabilitat ja que són els encarregats del seu 
propi aprenentatge. El treball grupal facilita que els alumnes desenvolupin la capacitat de 
planificar i estructurar el treball per elaborar un producte i/o resoldre un problema, prendre 
decisions en equip i comunicar-se entre ells.  
Per altre banda, els alumnes desenvolupen millor les habilitats pròpies i la capacitat 
d’imaginació i generació d’idees. 
 
Cal tenir present que l’aprenentatge compartimentat per matèries pot desmotivar els alumnes a 
l’hora de solucionar problemes en la vida real ja que han adquirit coneixements separadament 
quan, en l’entorn actual, cada situació està formada per coneixement multidisciplinaris. 
 
El departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va elaborar i impulsar l’any 2014 
els objectius generals de l’etapa de la ESO en el document “Currículum educació secundària 
obligatòria”. En aquest document apareixen 14 objectius que es comparteixen en totes les 
àrees curriculars. Per tant, a dia d’avui ja han passat 4 anys de la publicació d’aquest 
document. Donat aquest espai de temps, hem cregut interessant fer un estudi amb l’objectiu de 
determinar fins a quin punt la metodologia de projectes interdisciplinaris està implantada en els 
centres que imparteixen ESO de la comarca del Baix Llobregat. 
 
Desenvolupament 
 
Fase 1 - Determinació de la mostra a estudiar 
La comarca del Baix Llobregat conté els següents trets característics que la converteixen en un 
territori significatiu per aquest estudi vers altres comarques i/o territoris del departament 
d’ensenyament: 

- Formada per 30 localitats amb diferent nombre d’habitants. Coexistència de grans 
municipis com Cornellà de Llobregat i amb municipis més petits com Castellví de 
Rosanes. 

- Conté entorns industrials i d’altres més rurals. 
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- El nombre d’habitants ha crescut considerablement fruit del fenomen migratori. 
- S’estén des de la part més muntanyosa de la serralada prelitoral fins el mar on es 

forma el Delta del Llobregat. 
 
Un cop definit el territori a estudiar, s’han extret les dades dels centres del web del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquest estudi es focalitza als 
centres educatius públics -de titularitat del Departament d’Ensenyament- del Baix 
Llobregat que imparteixen, com a mínim, ESO. Segons les dades extretes del departament 
d’ensenyament, 63 centres són els que compleixen aquests criteris. 
 
Fase 2 - Enquesta 
Els autors d’aquest article es van posar en contacte mitjançant correu electrònic i, en alguns 
casos, via telefònica amb els 63 centres durant la setmana del 3 al 6 d’abril de 2018. En 
aquests contactes es van enquestar a membres de l’equip directiu, coordinadors pedagògics o 
docents de cada centre, on se’ls va preguntar si la metodologia educativa desenvolupada al 
centre està basada en projectes interdisciplinaris o no i, segons la resposta, es va aprofundir 
sobre aspectes relacionats amb l’antiguitat d’aquesta metodologia al centre, les matèries 
tractades o si hi havia intenció d’implantar-se a curt termini. 
 
Fase 3 - Dades recollides 
A partir de totes les respostes, hem recollit les següents dades: 
 

1. Nombre de centres que hem rebut resposta. 
 

Centres que han donat resposta 42 67% 

Centres que NO han donat resposta 21 33% 

CENTRE TOTALS 63 100% 

 

L’estudi s’ha efectuat d’una mostra que arriba al 67% dels centres d’ESO del Baix 
Llobregat que corresponen als que han donat resposta a l’enquesta. En total, a 
Catalunya hi ha 575 centres d’aquestes característiques, per tant, significa que el 
present estudi repercuteix en un 7,30% en relació amb els centres de Catalunya. 

 
2. Centres que treballen o no per projectes interdisciplinaris. 

 

Hi treballen 18 43% 

NO hi treballen 24 57% 

CENTRE ENQUESTATS 42 100% 

Les dades corresponen als centres que han respost l’enquesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projecte interdisciplinari de tecnologia, matemàtiques i ciències naturals per a 1r d’ESO  39 
 

 
3. Dedicació completa o parcial dels centres que treballen per projectes interdisciplinaris. 

 

Dedicació completa 2 11% 

Dedicació parcial 16 89% 

CENTRES QUE TREBALL PER PROJECTES 18 100% 

 

Els centres de dedicació completa són aquells que l’estructura educativa es basa en 
projectes. És a dir, els projectes formen part permanentment de l’horari de l’alumnat i 
els docents s’organitzen per àmbits i no per departaments. 

Els centres de dedicació parcial fan referència a aquells centres que l’estructura 
educativa gira entorn la metodologia tradicional –com també l’organització del centre 
mitjançant departaments– i, puntualment, es fan projectes interdisciplinaris de durada 
variada. 

Els crèdits de síntesi NO són projectes interdisciplinaris ja que és un treball on 
s’apliquen coneixements ja apresos en les matèries treballades durant el curs. 

 
4. Intenció dels actuals equips directius d’incorporar aquesta metodologia als centres que 

encara no treballen per projectes interdisciplinaris. 
 

Previst en els propers 2 cursos 4 17% 

Sense previsió (a molt llarg termini o mai) 20 83% 

CENTRES QUE NO TREBALLEN PER PROJECTES 24 100% 

 
 

Conclusions 
  

D’acord amb les dades obtingudes, s’han extret tres conclusions generals: 
1. El 43% dels centres analitzats treballen per projectes. Considerem que és una dada 

remarcable i alineada als objectius de millora de la metodologia en l’aprenentatge dels 
alumnes. Aquest valor ens indica que l’estructura tradicional del mètode formatiu està 
canviant i estenent cap a un model basat en projectes interdisciplinaris. 
 

2. Existeix una correlació entre la de dedicació completa mitjançant projectes 
interdisciplinaris i ser centre de recent creació. Dels centres estudiats, dos són de 
recent creació –inaugurats al 2015 i al 2017– i són els únics que estructuren el procés 
educatiu íntegrament per projectes interdisciplinaris. La resta –el 89%– s’hi dedica 
parcialment. 

 
3. El 83% dels centres que no treballen per projectes, no tenen la previsió 

d’introduir-se al mètode de treball per projectes interdisciplinaris. Aquesta dada 
és remarcable i, a la vegada, alarmant. D’acord amb els resultats, la previsió 
d’increment de centres que treballin en aquesta metodologia és molt baixa a curt 
termini. 
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Línies d’investigació futures 
  

Un cop elaborades les conclusions, hem detectat possibles línies d’investigació derivades de 
les taques portades a terme per la redacció d’aquest article: 

- Quantificar l’increment o decrement del nombre de centres que treballen per projectes 
interdisciplinaris d’aquí a un cert període de temps. Aquest segon estudi es podria 
comprovar l’evolució de la implantació de la metodologia als centres del Baix Llobregat. 

- Estudiar el nombre de docents que estan formats i/o tenen accés a la formació per 
poder treballar a través de projectes interdisciplinaris en centres públics. 

- Analitzar quin són els motius pels quals els centres que encara no treballen en 
projectes interdisciplinaris no tenen previst fer-ho. 

 
Agraïments 
 
Els autors d’aquest article volen agrair a tots els membres dels equips directius, coordinadors 
pedagògics i docents dels centres que voluntària i desinteressadament van respondre a 
l’enquesta plantejada i, en alguns casos, van ampliar la informació que se’ls demanava. 
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