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Resum 
El punt de partida d’aquest treball és la realització de les pràctiques curriculars del Màster               
universitari en Formació al Professorat de Secundària a un institut-escola concertat del            
Vallès Occidental. Descobreixo que el centre forma part del programa Escoles Verdes (EV)             
del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
En aquest Treball de Fi de Màster (TFM) analitzo l’adequació del centre al programa EV a                
partir de l’observació durant el període de pràctiques i l’anàlisi de documentació específica             
del centre. 
Per solucionar les mancances trobades i millorar la implementació del programa EV al             
centre es dissenyen projectes en els quals participen de forma directa tant l’alumnat com la               
resta de la comunitat educativa. 
Es mostra una programació escalable, inclusiva i transferible, per tal que altres comunitats             
educatives puguin participar en el funcionament sostenible del seu centre. 
Amb el present treball la meva intenció és aportar el meu gra de sorra a l’educació en                 
sostenibilitat, que hauria de ser una prioritat als nostres centres educatius i que ens              
permetrà fer conscient a la societat del futur. 

Resumen 
 
Este trabajo parte de la realización de las prácticas curriculares del Máster universitario en              
Formación del profesorado de Secundaria en un instituto-escuela concertado del Vallès           
Occidental. Descubro que el centro forma parte del programa Escuelas Verdes (EV) del             
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
En este Trabajo de Fin de Máster (TFM) analizo la adecuación del centro al programa EV a                 
partir de la observación durante el período de prácticas y el análisis de documentación              
específica del centro. 
Para solucionar los fallos encontrados y mejorar la implementación del programa EV en el              
centro se diseñan proyectos en los cuales el alumnado y la comunidad educativa participan              
de forma directa. 
Se muestra una programación escalable, inclusiva y transferible para que otras           
comunidades educativas puedan participar del funcionamiento sostenible de su centro. 
Con el presente trabajo mi intención es aportar mi grano de arena a la educación en                
sostenibilidad, que debería ser una prioridad en nuestros centros educativos y que nos             
permitirá crear consciencia en la sociedad del futuro. 
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Abstract 
This thesis describes the stay of an internship, of the Master Degree in Teacher Training, in                
a private school located in Vallès Occidental, Catalunya. 
In this Master Thesis I analyse the suitability of the centre to the EV program by observing                 
and analyzing the functioning and the documentation of the school during the internship             
period. 
In order to correct the failures and improve the implementation of the EV program in the                
school, I designed a project in which students and the rest of the community take part in the                  
improvement of the school’s sustainability. 
The design of the project is scalable, inclusive and transferable, so it can also be applied in                 
other schools. 
The goal of this Thesis is to contribute to sustainability education, which should be a priority                
in our schools and that will help us to gain awareness for the future's society. 
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El desenvolupament sostenible 
 
Antecedents del desenvolupament sostenible 
 
Els antecedents del que avui coneixem com desenvolupament sostenible els podríem situar            
a la conferència de l'ONU sobre medi ambient a Estocolm el 1972. Des d’aquell moment es                
reconeix en diferents ocasions, com a la conferència de Rio (1992), l’informe del Club de               
Roma (1992) que el model de desenvolupament occidental té associats efectes negatius            
sobre les societats i els recursos. 
Fins als inicis dels anys setanta, amb la crisi del petroli, no es va considerar que el                 
creixement econòmic hagués de tenir en compte l’existència de límits físics. 
 
Segons el professor de la Càtedra UNESCO de la UPC en Tecnologia, Desenvolupament             
Sostenible, Desequilibris i Canvi Global, Josep Xercavins i Valls (2005) [1], es pot associar              
el naixement del concepte de desenvolupament sostenible a dues constatacions que           
comença a tenir la humanitat als anys setanta del segle XX: 
 

● L’increment del creixement i el desequilibri. 
● L’existència de límits i impactes mediambientals. 

 
 
Què és el desenvolupament sostenible? 
 
L'ONU defineix el desenvolupament sostenible com el desenvolupament capaç de satisfer           
les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les futures generacions per             
satisfer les seves necessitats [2]. 
El desenvolupament sostenible implica l’harmonia entre tres elements, tots ells són           
essencials i tenen relació entre si: 

● El creixement econòmic 
● La inclusió social 
● La protecció del medi ambient 

 
Les tres variables de la sostenibilitat, tradicionalment es relacionen seguint el següent            
esquema:  
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El 2015 tots els estats membres de l’ONU van aprovar els 17 Objectius pel              
Desenvolupament Sostenible (ODS) a assolir abans del 2030. Aquests són: 
 

● Fi de la pobresa. 
● Fam zero. 
● Salut i benestar. 
● Educació de qualitat. 
● Igualtat de gènere. 
● Aigua neta i sanejament. 
● Energia assequible i no contaminant. 
● Feina digna i creixement econòmic. 
● Indústria, innovació i infraestructura. 
● Reducció de les desigualtats. 
● Ciutats i comunitats sostenibles. 
● Producció i consum responsables. 
● Acció pel clima. 
● Vida submarina. 
● Vida d’ecosistemes terrestres. 
● Pau, justícia i institucions sòlides. 
● Aliances per assolir els objectius. 

 
 
L’educació en sostenibilitat 
 
 
Al llarg de la història l’educació ha tingut una visió antropocèntrica. Fins i tot els moviments                
educatius considerats més crítics s’han centrat en el desenvolupament de l’ésser humà, de             
la seva autonomia i les seves habilitats socials. Han existit molts corrents educatius però              
totes centrades en els humans i la seva relació amb individus de la mateixa espècie. 
Així per exemple, una educació per la igualtat de gènere contribueix a la sostenibilitat.  
El repte de l’actualitat és incloure a l’educació totes les variables del desenvolupament             
sostenible i no tenir en compte exclusivament la variable econòmica o la social. En aquesta               
línia a l’últim quart del segle XX es comença a parlar d’educació ambiental. 
 
La primera trobada internacional en la qual es parla d’educació ambiental és el Seminari de               
Belgrad el 1975, organitzat per l’Organització de les Nacions Unides per l’Educació, la             
Ciència i la Cultura (UNESCO) i el Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient               
(PNUMA). En aquesta conferència es tracten les conseqüències ambientals dels models           
econòmics existents, es conclou que cap model de creixement econòmic hauria d’afectar            
negativament a la població ni al medi. Es pretén trobar la manera en la qual cap nació pugui                  
créixer a costa d’una altra. S’estableix que l’educació ambiental ha d’estudiar qualsevol            
creixement o desenvolupament des del punt de vista ambiental i qüestionar aquelles formes             
de creixement que no tenen en compte les conseqüències sobre la societat i els recursos. 
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El programa Escoles Verdes 
El programa és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya, que actualment depèn del              
Departament de Territori i Sostenibilitat i que sorgeix el 1998 per donar suport als centres               
educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar           
accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i              
valors de la sostenibilitat. 
Segons el Departament de Territori i Sostenibilitat el programa Escoles Verdes té tres             
objectius principals: 
 

● Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots               
els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.). 

● Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora              
del seu entorn. 

● Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. 
 
És pels dos primers objectius que les propostes de millora al centre haurien d’implicar a la                
comunitat educativa i és pel tercer punt que existeix la Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat                
de Catalunya (XESC). 
 
La XESC, nascuda al curs 2009-2010, està formada per la xarxa d’escoles verdes i xarxes               
locals que promouen programes d’educació per a la sostenibilitat adreçats als centres            
educatius de Catalunya. 
 
Per entrar al programa EV existeix una primera formació en educació per a la sostenibilitat.               
Entre els professionals d’un centre assistents al curs, hi ha un membre de l’equip directiu.               
En aquest curs els centres elaboren el seu Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (PES) que                
inclou la diagnosi de la situació de partida i els objectius estratègics, que han de constar al                 
Projecte Educatiu de Centre (PEC) i el Projecte de direcció. 
 
També s’elabora el primer Pla d’Acció (PA) anual, que caldrà incorporar en la Programació              
general Anual (PGA). En aquest document s’inclouen les accions que es portaran a terme i               
els criteris d’autoavaluació d’aquestes. 
 
El centre forma part de la xarxa d’escoles verdes un cop s’executa satisfactòriament el              
primer PA. 
 
Cada quatre anys, els centres que participen en el programa EV revisen el seu PES.               
Aquesta revisió coincideix en els centres públics amb la revisió del projecte de direcció. 
 
Cada vuit anys, els centres actualitzen el seu PES, és a dir, fan una revisió més profunda. 
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Anàlisi de la situació 

Breu descripció del centre 
El centre està situat a la comarca del Vallès Occidental, fa més de 60 anys que està en                  
funcionament i encaixa amb el model tradicional d’institut-escola concertat i cristià. El centre             
compta amb dues línies per cadascun dels nivells des de P3 d'educació infantil fins 4t               
d’ESO. 
El centre consta de l’edifici original i un edifici annex de nova construcció per adaptar la                
infraestructura a les necessitats educatives de l’actualitat. 
El centre compta amb dues línies pedagògiques diferents: Per una banda està el             
professorat amb intenció d’innovar i de millorar contínuament, per l’altra el professorat sense             
intenció d'innovar, de crear materials didàctics propis, de programar competencialment ni           
revisar la qualitat de la seva feina. 
Pel que fa als espais, el laboratori i el taller de tecnologia es troben al límit de                 
l’obsolescència i no existeix cap aula de música. El centre no està organitzat físicament per               
departaments d’àmbit, sinó que tot el professorat es reuneix en la mateixa sala. 
Aquest últim fet fa possible que de les converses espontànies entre professors puguin             
acabar sorgint projectes interdisciplinaris i inter-etapes (primària i ESO). 
Es tracta d’un centre petit i que acull als alumnes al llarg de la seva educació obligatòria, per                  
tant la relació entre el professorat, els alumnes i les famílies és molt propera. Es pot afirmar                 
que la comunitat educativa està ben cohesionada. 
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Anàlisi de la documentació de centre 
Projecte Educatiu de Centre 
Un dels requeriments per entrar al programa EV és que els objectius estratègics del PES es                
mencionin al PEC. 
Al PEC del centre hi ha un apartat anomenat ‘Projecte Escola Verda’ en el qual l’escola fa                 
explícit el seu compromís amb l’educació en sostenibilitat. 
 
Pla d’acció 2019-2020 
Al PA del present curs 2019-2020 s’inclouen les següents accions: 
 
Hort 

● Any d’inici: 2015 
● Descripció: En els espais creats per l'hort, alguns cursos (com a part dels seus              

projectes de medi) planten i controlen el creixement de diferents tipus de plantes. 
● Què s’avalua: L’ús i la cura de l’hort de l’escola. 

 
Recollida selectiva i minimització de residus 

● Any d’inici: 2015 
● Objectius: Fomentar la reutilització, el reciclatge i l’ús racional dels diferents           

materials d’ús quotidià: paper, cartró, vidre, envasos, plàstics… 
● Descripció: Tota l'escola compta amb papereres per separar els residus. 
● Què s’avalua: La bona utilització d'aquestes papereres i la discriminació entre els            

diferents tipus de residus. 
 
Apilo. Concurs de recollida de piles 

● Any d’inici: 2017 
● Objectius: Recollir piles per assegurar-ne la classificació correcta i en bé del planeta. 
● Breu descripció: Comptem amb el contenidor del Programa Apilo a l'escola i tota la              

comunitat educativa té la possibilitat d'abocar-hi les piles. 
● Què s’avalua: L'ús que se'n fa del contenidor 

 
Dia de la fruita 
 

● Objectius: Fomentar la sensibilització de bons hàbits alimentaris. 
● Descripció: Cada dijous, tot l'alumnat del centre porta fruita a l'hora del pati per                           

esmorzar. L'objectiu és incentivar el consum de fruita i alhora reduir la quantitat de                           
plàstics, alumini, sucs... 

● Què s’avalua: El grau d'implicació de l'alumnat. 
 
Setmana del malbaratament alimentari 
 

● Objectius: Aconseguir conscienciar tota la comunitat educativa de la quantitat de                     
residus que generem en tema alimentació a les hores del pati. 
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● Descripció: Durant una setmana, tot l'alumnat participa en la recollida d'aliments de                       
les escombraries del pati i pesen les quantitats per tal de conscienciar i reduir la                             
quantitat de menjar. 

● Què s’avalua: La millora en la reducció de menjar llençat a l'hora del pati. 
 

Anàlisi mitjançant l’observació 
L’observació del funcionament sostenible del centre s’ha vist afectada per la interrupció del             
Pràcticum en modalitat presencial a partir del tancament dels centres educatius per part del              
Departament d’Ensenyament i el posterior estat d’alarma per la crisi de la Covid-19. 
A partir del tancament de centres no s’ha pogut mantenir cap reunió formal amb cap               
membre de la comissió escola verda del centre ni cap altre docent per valorar l’adequació               
del centre al programa EV. 
 
Malgrat tot, han pogut ser observades les següents accions del PA: 

● Apilo. Concurs de recollida de piles: Existeix un contenidor a l’entrada del centre on              
tots els membres de la comunitat educativa poden abocar les seves piles usades. 

● Dia de la fruita: Es fomenta el consum de fruita per esmorzar almenys un dia a la                 
setmana, els dijous. Esporàdicament el centre obté caixes de fruita i reparteix les             
peces entre alumnes, professors i personal del centre. 

● Recollida selectiva i minimització de residus: S’observa una consciència en els           
alumnes pel que fa a la separació de residus. Només existeixen papereres per             
separar els residus a algunes aules. No hi ha papereres de recollida selectiva al pati,               
que és un dels espais on es genera més residu. 

 
També s’han fet les següents observacions que podrien afectar el funcionament sostenible            
del centre: 

● No hi ha cap mena de límit sobre les impressions. No s’observa cap política d’ús de                
paper reciclat o en brut. 

● La calefacció funciona alhora a totes les instal·lacions del centre, fins i tot allà on no                
es necessita, el que porta als alumnes, professors i personal del centre a obrir les               
finestres mentre aquesta està en funcionament. 

● S’observen activitats de sensibilització dels alumnes i es presenten les accions del            
centre, però a més a més seria necessari democratitzar el funcionament sostenible            
del centre. És a dir, crear espais en els quals els membres de la comunitat educativa                
puguin també proposar accions. 
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Proposta de millora 
Es proposa la realització de projectes per tal que l’alumnat sigui protagonista del             
desenvolupament sostenible del seu centre. S’elaboren materials didàctics propis fets a           
mida de la realitat de les aules del centre, d’acord amb el model del Disseny Universal                
d’Aprenentatge (DUA) i que es complementen amb l’aposta que aquest per les fonts             
d’informació digitals. 
Es treballen aspectes com el treball autònom, aprendre a aprendre, la cooperació i la              
inclusió, ja que faran més sostenible la societat futura i permetran als alumnes créixer              
personalment i professionalment durant l’etapa de l’ESO i al llarg de la vida. 
 
La implementació de metodologies actives dins dels projectes permet: 
 

● Avaluar per competències. Incloure mètodes d'autoavaluació i coavaluació per tal 
que els alumnes siguin part activa del seu procés d’aprenentatge com estableix 
l’Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol. 

● Apostar més per les activitats d’aprenentatge cooperatiu i menys per la classe            
magistral tradicional. Fomentar l’aprenentatge entre iguals i la responsabilitat amb el           
grup de treball. 

● Que els problemes a resoldre siguin realment propers i significatius pels alumnes. 
● Fomentar el treball autònom i la cerca d’informació a diferents fonts. 
● Atendre la inclusió de manera més efectiva, disposant de plans B si fos necessari. 

 
Dels projectes que es plantegen a continuació, es microprograma i es mostra tot el material               
per l’alumne i el professor del projecte ‘Planificació, disseny i construcció de punts de              
recollida selectiva de residus’. Ja que aquest projecte és propi de l’assignatura de tecnologia              
l’assignatura de tecnologia (Vegeu Annex). 

Planificació, disseny i construcció de punts de recollida        
selectiva de residus. 
Segons investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, al paleolític superior (fa tretze mil              
anys) ja es practicava el reciclatge. L’anàlisi d’eines cremades trobades al jaciment del Molí              
de Salt (Tarragona) determina que els ‘homo sapiens’ reciclaven les eines per evitar             
desplaçar-se a les zones on hi havia matèria primera per fer-ne de noves, per tant evitant                
allunyar-se del campament [3]. 
En el present la separació dels residus permet el seu reciclatge. 
La separació i minimització de residus és essencial per a qualsevol centre que vulgui              
funcionar de forma sostenible. A més en aquest cas concret, té una acció associada a la                
documentació de centre (PES i PA). 
Amb aquest projecte no només es pretén dotar al centre de suficients punts de recollida               
selectiva de residus, sinó dissenyar el sistema de recollida de residus de les diferents              
plantes de l’edifici. És a dir, els alumnes defineixen el nombre de punts de recollida i la seva                  
ubicació. 
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Es pretén recordar a l’alumnat com separar els residus de forma correcta i planificar,              
dissenyar i construir punts de recollida selectiva interiors i exteriors, també un contenidor per              
a compostatge de residus orgànics que podrà ser d’utilitat per alimentar l’hort. 
Les metodologies emprades són l’aprenentatge cooperatiu i la pràctica. Per tant,           
l’aprenentatge es porta a terme entre iguals i a partir de l’acció (learning by doing). Cobrint                
així totes les capes de la Taxonomia d’Objectius Educatius de Bloom [4]. 
 
Els alumnes del centre són conscients que han de separar els residus, però al mateix temps                
no disposen de punts de recollida selectiva a tot el centre per fer-ho. Això vol dir que aquest                  
projecte resol un problema real, proper i significatiu pels alumnes. 

Ús de plantes medicinals 
Les plantes que són conegudes com a medicinals es caracteritzen per les seves propietats              
però també per ser comuns a la nostra dieta i per la poca dificultat del seu cultiu. El                  
coneixement de les propietats de les plantes i espècies és l’antecessor de la indústria              
farmacèutica moderna. 
Amb aquest projecte es pretén conscienciar a l’alumne de la problemàtica social i ambiental              
de l’abús de medicaments i considerar l’alternativa de l’ús de plantes medicinals i altres              
pràctiques saludables. Després de la realització d’aquest projecte els alumnes podran           
valorar substituir o complementar el consum de medicaments sense recepta per tractar les             
molèsties més habituals a la seva edat (mal de cap, problemes digestius, insomni,             
ansietat…) amb el consum de plantes medicinals i fomentar aquest hàbit dins de l’espai              
familiar. 
Llavors durant la realització d’aquest projecte l’alumne aprèn quines són les principals            
plantes medicinals, prioritzant aquelles que tenen possibilitat de créixer a la nostra regió.             
També les principals propietats d’aquestes plantes i com es poden consumir. 
 
Es proposa utilitzar l’hort del centre per cultivar aquest tipus de plantes per fomentar el seu                
ús i aprendre les seves propietats. 
 
El projecte consta de tres activitats: 
 

● Activitat 1. Elaboració d’un mapa conceptual cooperatiu: Mitjançant la tècnica          
d’aprenentatge cooperatiu formal dels grups de recerca, els alumnes cerquen,          
sintetitzen i exposen informació sobre la varietat de plantes medicinals, les seves            
propietats i formes de consum. La informació a incloure al mapa conceptual es             
divideix en subtemes i cada grup de treball s’encarrega d’un dels subtemes, per tant              
els grups de treball es formen segons els interessos dels alumnes, amb el risc que               
els grups no siguin heterogenis. Després de la recerca feta per cada grup, s’elabora              
un mapa conceptual conjunt. 
 

● Activitat 2. Selecció de les plantes medicinals i cultiu d’aquestes a l’hort del centre: 
Tots els alumnes decideixen quines plantes cultivaran segons els seus interessos,           
les cures necessàries i l’espai disponible. Un cop es decideix què es plantarà, els              
grups de treball de les dues línies de 3r d’ESO surten a l’hort a plantar. 
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● Activitat 3. Es proposa dedicar una sessió per debatre sobre els hàbits quotidians,             
estil de vida, ús i abús de fàrmacs i tractar les malalties des de la seva causa i de                   
forma sostenible. Per això es treballa primer en el grup de treball i a la segona meitat                 
de la sessió es posen en comú les conclusions amb la resta de grups. 
 

 
CURS 
3r d’ESO 
 
ASSIGNATURA 
Biologia i Geologia 
 
CONTINGUTS 
 
Continguts curriculars: 
 

● La nutrició humana 
○ Alimentació i respiració com a processos per obtenir matèria i energia.           

Digestió dels aliments i assimilació de nutrients des del medi extern al medi             
intern. Alimentació equilibrada. Conductes de risc relacionades amb        
l’alimentació 

● Les respostes del cos 
○ La salut i la malaltia. Malalties infeccioses i no infeccioses.  
○ El sistema immunitari com a efector en resposta a substàncies alienes al cos.             

Higiene. Immunitat activa i passiva. Vacunació, al·lèrgies i transplantaments. 
○ Variables que condicionen el binomi salut-malaltia. Efectes de les conductes          

addictives sobre la salut individual i col·lectiva. 
 
 

Continguts Clau:  
 

10. Model d’ésser viu. 
28. Funció de relació. Resposta immune. Substàncies addictives. 
29. Funció de nutrició. Aliments i nutrients. Malalties i trastorns associats. 
 

 
COMPETÈNCIES I OBJECTIUS FORMATIUS 
 
Àmbit cientificotecnològic: 
 

● Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament           
científic. 

● Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit           
individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i             
resposta del cos humà. 
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● Competència 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la           
salut i evitin conductes de risc, trastorns alimentaris i malalties associades. 

 
Àmbit Personal i Social: 
 

● Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de            
creixement personal. 

● Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i              
responsable. 
 

Competència Objectiu formatiu 

CBCT5 O1. Llistar les principals plantes medicinals que poden créixer a la zona i 
les seves propietats. 

CBCT12 
CBCT14 
CTPiS1 

O2. Prioritzar el consum de plantes medicinals al consum habitual de 
medicaments per pal·liar molèsties lleus. 

CTPiS4 O3. Seleccionar i plantar plantes medicinals a l’hort del centre. 

CTPiS4 O4. Treballar de forma cooperativa 

 
 
 
RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

● L’alumne és capaç d’identificar les principals plantes medicinals, el seu ús a la nostra              
dieta i quines molèsties tracten habitualment. 

● L’alumne escull aquelles plantes que volen plantar a l’hort del centre.  
● Després de la finalització d’aquest projecte tant els alumnes com les famílies tenen             

la informació adequada per prevenir l’abús de fàrmacs i valorar l’ús de plantes             
medicinals a casa. 
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 
 

 Tasca Temps Tipus d’activitat Espai 

Sessió 1 Introducció al projecte 10’ Activitat docent Aula de teoria 

Formació dels grups de treball 5’ 

Act 1. Elaboració d’un mapa 
conceptual cooperatiu. 
Planificació de la recerca. 

45’ Aprenentatge 
Cooperatiu 
 

Sessió 2 Act 1. Elaboració d’un mapa 
conceptual cooperatiu. Síntesi de 
la informació. 

60’ 

Sessió 3 Act 1. Elaboració d’un mapa 
conceptual cooperatiu. 
Exposició. 

15’ 

 Elaboració d’un mapa conceptual 
cooperatiu. Posada en comú. 

45’ 

Sessió 4 Act 2. Plantes medicinals a l’hort. 
Selecció de les plantes a plantar. 

60’ Planificació 

Sessió 5 Act2. Plantes medicinals a l’hort. 
Cultiu de les plantes escollides a 
l’hort del centre. 

60’ Pràctica Hort del 
centre 

Sessió 6 Act 3. Debat 60’ Debat Aula de teoria 

 

Democratització del funcionament sostenible del centre 
Actualment el funcionament sostenible del centre depèn exclusivament de la comissió           
escola verda. Una aposta per l’educació ambiental implica la conscienciació de l’alumnat i             
les famílies i per tant s’haurien de tenir en compte en les decisions que afecten el                
funcionament sostenible del centre. 
La comunitat educativa podria participar directament en el desenvolupament sostenible del           
centre si estigués organitzada i fes ús d’espais per la presa de decisions. 
Per tant es planteja la creació d’una estructura participativa en la qual una comissió              
d’alumnes escollida democràticament cada curs, seran els portaveus de la resta dels seus             
companys i les seves famílies. 
No es tracta d’eliminar la comissió escola verda existent, per dos motius: 

● Una de les directrius del programa escoles verdes és que ha d’existir una comissió              
de docents a càrrec de la presa de decisions respecte al desenvolupament            
sostenible del centre. 
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● El professorat és clau per la implementació del programa escoles verdes, ja que són              
els encarregats de rebre formació continua per part del programa escoles verdes i al              
mateix temps són els responsables de conscienciar als alumnes en matèria de            
sostenibilitat. 
 

Per tant, la nova estructura participativa ha de comptar també amb la comissió escola verda               
ja existent. La comissió d’alumnes ha d’estar formada per almenys 2 alumnes per cada              
nivell de l’ESO, així es poden aprofitar periòdicament sessions de tutoria per recollir les              
propostes de la resta de companys i traslladar-les a la comissió escola verda. També              
s’aprofiten periòdicament sessions de tutoria per informar de les polítiques adoptades per la             
comissió. 
 
A la figura següent es mostra com encaixen la comissió escola verda ja existent i la nova                 
comissió formada per alumnes amb la resta d’òrgans que poden decidir de forma directa o               
indirecta en matèria de sostenibilitat. 
 
 

 
 
Abans, l’únic òrgan amb participació directa en matèria de sostenibilitat era la comissió             
escola verda ja existent. Amb aquest nou sistema organitzatiu els alumnes, portaveus al             
mateix temps de les seves famílies, poden reunir-se per tractar punts que afecten             
exclusivament a la sostenibilitat a centre. 
Aquest disseny organitzatiu respecta l'organigrama del centre, que es correspon al clàssic            
dels centres concertats. És a dir, el director triat per la fundació educativa té poder sobre                
totes les decisions que es prenen al centre. 
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CURS 
Tots els nivells de l’ESO 
 
ASSIGNATURA 
Tutoria (Àmbit Personal i Social) 
 
CONTINGUTS 
 
Continguts Clau:  

● Habilitats i actituds per a la participació: comunicació, empatia, assertivitat,          
respecte… 

● Espais de participació:  
○ Aula: procés d’elaboració de normes de l’aula, delegat de classe, assemblea           

d’aula, comissions d’aula, etc. 
○ Centre: procés d’elaboració de normes d’organització i funcionament de         

centre (NOFC), assemblea de delegats, associacions i sindicats d’estudiants,         
comissió de festes, projectes de centre (tutoria entre iguals, projectes          
d’intercanvi, mediació, servei comunitari...), consell escolar de centre, etc.  

● Recursos i tècniques de participació: reunions, sessions de treball, dinàmiques          
participatives (pluja d’idees, joc de rol, debat, etc.), acords i consens, rols, etc. 

 
 
COMPETÈNCIES 
 

● Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i              
responsable. 
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TEMPORITZACIÓ 
 

Trimestre Acció Temps Participants 

1r trimestre Elecció dels portaveus de la 
comissió d’alumnes 

1 sessió Els alumnes de cada 
línia de l’ESO. 

Recollida de propostes. 2 sessions Els alumnes de cada 
línia de l’ESO 

Trasllat de les propostes a 
la comissió escola verda 

30-60’ Comissió d’alumnes 

Comunicació de les 
mesures preses per la 
comissió escola verda 

30’ Els alumnes de cada 
línia de l’ESO. 

2n trimestre 
 

Realització dels treballs de 
síntesi aprovat per la 
comissió escola verda el 
curs anterior 
 

1-2 setmanes Tots els alumnes de 
l’ESO 

Recollida de noves 
propostes 

1 sessió Els alumnes de cada 
línia de l’ESO 

Trasllat de les propostes a 
la comissió escola verda 

30-60’ Comissió d’alumnes 

Seguiment de les mesures 
preses per la comissió 
escola verda 

30’ Els alumnes de cada 
línia de l’ESO. 

3r trimestre Reunió anual amb el 
Consell Escolar 

Reunió de durada 
variable 

Comissió d’alumnes 
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Conclusions 
 
L’anàlisi de l’adequació del centre al programa escoles verdes s’ha vist limitat pels efectes              
de la crisi sanitària de la Covid-19. L’anàlisi es basa en l’observació feta durant el període                
presencial de la realització del Pràcticum, el qual es calcula que ha ocupat 140 hores. 
Per tant, es pot considerar més que suficient l’anàlisi a partir de l’observació del centre,               
encara que hagués estat interessant complementar-ho amb reunions formals amb membres           
de la comissió escola verda així com estudis estadístics sobre la percepció dels alumnes del               
funcionament sostenible del centre. 
 
Els projectes ja existents en matèria de sostenibilitat al centre, són projectes clàssics dins              
del programa EV [5], que funcionen molt bé a altres centres de la xarxa i que són totalment                  
transferibles al centre en qüestió. A més són projectes que requereixen la participació de              
tota la comunitat educativa (especialment el projecte de recollida de piles usades, el dia de               
la fruita i la setmana del malbaratament alimentari). 
Per tant, els projectes proposats en aquest treball milloren els ja existents. Així el centre pot                
comptar amb contenidors suficients perquè realment es recullin els residus de forma            
selectiva a tot el centre i es pot utilitzar l’hort del centre per conscienciar en pràctiques                
sostenibles com l‘ús de plantes medicinals. 
 
Amb la implementació dels projectes proposats en aquest treball els alumnes són            
protagonistes del funcionament sostenible del centre i gràcies a les metodologies actives al             
mateix temps són protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. 
 
Es proposa la democratització del funcionament sostenible del centre en línia amb els             
projectes d’altres escoles i instituts del programa escoles verdes. Així no només            
s’aconsegueix la participació de la comunitat educativa en el funcionament sostenible del            
centre, sinó que aquesta tingui poder per prendre decisions que afecten la sostenibilitat del              
centre. 
Aquesta mesura pot contribuir positivament en la variable social de la sostenibilitat al centre              
i pot suposar un primer pas per donar poder a la comunitat educativa en un centre on la                  
jerarquia és totalment vertical i el poder s’acumula a l’equip directiu. 
 
La crisi sanitària provocada per la Covid-19, així com les temporitzacions dissenyades no             
han permès la implementació dels projectes proposats en aquest curs acadèmic. 
 
Els projectes són escalables i transferibles, per tant queden a disposició del centre on s’ha               
realitzat el Pràcticum així com de qualsevol altre centre per a la seva implementació. 
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Annex. Programació del projecte ‘Planificació, 
disseny i construcció de punts de recollida 
selectiva de residus’. 

Material per l’alumne 
ACTIVITAT DE CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS 
Com ja saps en aquest projecte es pretén millorar el sistema de recollida selectiva de               
residus del centre. Abans de la construcció dels contenidors és convenient recordar com             
fer-ne un ús correcte. Després de classificar els residus a l’aula, resol les següents              
activitats: 
 

1. Dóna una classificació dels tipus de residus. 
2. Classifica els residus domèstics. Ordena els residus de més a menys comuns. 
3. Omple la taula següent. 

 

Nom Composició/tipus Tractament 

Ampolla de vi   

Bric de llet   

Pila   

Diari   

Bombeta   

CD   

Llauna de conserva   

Ordinador   

Plat   

Compresa   

 
PLANIFICACIÓ DELS PUNTS DE RECOLLIDA DE RESIDUS AL CENTRE 
 
A les següents sessions treballarem amb els grups de treball d’aquest projecte i             
dissenyarem i construirem els contenidors. Hi han moltes maneres possibles de fer-ho, així             
que el que haureu de pensar el procés pas a pas: 
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1. En primer lloc decidiu quants punts de recollida selectiva hem de situar al centre i on.                
Es poden posar a totes les aules o es poden distribuir de forma més eficient. Per                
fer-ho penseu en tots els espais que té el centre: 3 plantes (infantil, primària i ESO),                
recepció, sala de professors, menjador i pati. 

2. Penseu en quin tipus de residus són més freqüents a cada espai del centre i per                
tant, quants contenidors de cada tipus es construiran i quina mida tindran. 

3. Creieu que es pot utilitzar el mateix material per construir tots els tipus de              
contenidors? I per construir els contenidors interiors i exteriors? 

 
Ompliu la següent taula, incloent-hi el contenidor per al compost al pati: 
 
 

Espai Nombre de punts de 
recollida 

Tipus principal de 
contenidors 

Tipus de 
contenidors 

Entrada    

Sala de professors    

Planta 0    

Planta 1    

Planta 2    

Pati    

 
 
DISSENY DELS CONTENIDORS 
 
Abans d’anar al taller de tecnologia, és necessari tenir clar que cal fer per aprofitar al màxim                 
el temps. Per tant primer dissenyarem el nostre contenidor. 
 

1. Omple la taula següent: 
 

Tipus de contenidor escollit  

De què ha d’estar fet?  

Quins objectes podem reciclar per a la seva        
construcció? 

 

 
2. Feu un esbós del vostre contenidor, indicant les mides. 
3. Ompliu la següent taula amb els passos a seguir per la construcció del vostre              

contenidor indicant quines eines seran necessàries. 
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 Tasca Eines necessàries 

1   

2   

...   

 
 
MEMÒRIA FINAL 
 
L’entrega de la memòria final d’aquest projecte és en vídeo documental. Tingueu en compte              
el següent: 

● Es recomana fer ús de programari lliure d’edició de vídeo. 
● Es recomana que a cada grup hi hagi un encarregat de fotografiar i enregistrar en               

vídeo. Entregar el documental és responsabilitat de tot el grup. 
● S’han de distingir les diferents fases del procés tecnològic: Planificació, disseny i            

construcció. 
● S’ha de mostrar el funcionament dels contenidors un cop acabats. 
● Es valorarà que tingui l’estructura d’una producció audiovisual (Títol, crèdits finals,           

música de fons, etc.). 
 

Material per al docent 
CURS 
1r d’ESO 
 
ASSIGNATURA 
El projecte està dissenyat per ser implementat a l’assignatura de Tecnologia. 
 
TEMPORITZACIÓ 
El projecte està dissenyat per ser implementat en 6 sessions, que equivalen a 3 setmanes               
del curs lectiu. Es recomana aprofitar les dues setmanes de crèdit de síntesi de les que                
disposa el centre per la implementació del projecte, habitualment entre el tancament del             
segon trimestre del curs i les vacances de Setmana Santa. 
A continuació es mostra l’espai que ocuparia el projecte al calendari si s'hagués             
implementat aquest curs 2019-2020. 
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Març 2020 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

 

Abril 2020 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

 Fi del segon trimestre acadèmic 

 Realització del projecte 

 Vacances de Setmana Santa 

 
 
 
CONTINGUTS 
 
Continguts curriculars: 
 

● El procés tecnològic: 
○ El procés tecnològic. Les seves fases.  
○ Anàlisi del problema a resoldre. 
○ Recerca d’informació mitjançant eines digitals.  
○ Disseny i desenvolupament d’idees per a la resolució de la situació problema.            

El projecte i la memòria.  
○ Execució del projecte.  

26 



○ Avaluació del projecte. 
● Materials: 

○  Ús sostenible de materials: estalvi, reutilització i reciclatge. 
 

 
 
Continguts Clau:  
 

17. Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 
19. Manteniment tecnològic. Seguretat, eficiència i sostenibilitat. 
24. Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 

 
COMPETÈNCIES I OBJECTIUS FORMATIUS 
 
Àmbit cientificotecnològic: 
 

● Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el           
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar            
els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental. 

● Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un           
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat  

● Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els            
impactes mediambientals derivats de la intervenció humana. 

 
Àmbit Personal i Social: 
 

● Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i              
responsable. 
 

Àmbit Digital: 
 

● Competència 3. Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge             
en moviment per a produccions de documents digitals. 

 
 

Competència Objectiu formatiu 

CBCT7 O1.Classificar els residus. 

CBCT9 
CBCT11 

O2.Pensar, dissenyar i construir punts de recollida selectiva i el          
contenidor per al compost. 

CTPiS4 O3.Treballar de forma cooperativa. 

O4.Participar activament en el funcionament sostenible del centre. 

CTD3 O5.Elaborar una memòria en format vídeo documental. 
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RESULTATS D’APRENENTATGE 
 

● L’alumne és capaç de classificar els residus domèstics i per tant, és capaç de              
fomentar una separació correcta de residus al seu entorn. 

● L’alumne aplica el procés tecnològic per planificar, dissenyar i construir punts de            
recollida selectiva interiors i exteriors. Així té un paper actiu en la millora del              
funcionament sostenible del centre. 

 
SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 
 
 

 Tasca Temps Tipus d’activitat Espai 

Sessió 1 Introducció al projecte 10’ Activitat docent Aula de teoria 

Formació dels grups de treball 5’ 

Activitat de classificació dels 
residus. 

45’ Activitat 
d’aprenentatge 
cooperatiu 

Sessió 2 Planificació dels punts de 
recollida de residus al centre 

60’ Pràctica 

Sessió 3 Planificació dels punts de 
recollida de residus al centre 

30’ 

Disseny dels contenidors 30’ 

Sessió 4 Construcció dels contenidors 60’ Taller de 
tecnologia 

Sessió 5 Construcció dels contenidors 60’ 

Sessió 6 Construcció dels contenidors 60’ 

 
 
AGRUPACIÓ 
 
Per dur a terme les activitats en grup del projecte es fan grups heterogenis de quatre                
alumnes. Una manera de fer els grups seria per ordre de llista, aplicant correccions per               
garantir que els grups siguin heterogenis en relació amb les capacitats o les motivacions              
dels alumnes en matèria de sostenibilitat. 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
Introducció al projecte 
 
Per introduir el projecte es fa una breu explicació sobre què és el reciclatge i com una                 
separació adequada ens permet reduir l’impacte de l’acumulació de residus al nostre            
planeta. El docent pot donar múltiples exemples de les conseqüències econòmiques, socials            
i ambientals de l’acumulació de residus: 

● Sobreexplotació de recursos. 
● Malalties o mort d'éssers vius. 
● Contaminació. 
● Canvi climàtic. 
● Introducció d’aquests a la cadena alimentària. 
● Cost associat a la descontaminació d’espais. 
● Deteriorament de les regions més pobres pel comerç de residus. 
● Animals transmissors de malalties als llocs on s’acumulen. 
● Etc. 

 
Objectius formatius 
O1.Classificar els residus. 
O4.Participar activament en el funcionament sostenible del centre. 
 
Resultats d’activitat 
L’alumne veu com la minimització i la separació de residus pot contribuir a reduir la seva                
acumulació al nostre planeta. L’alumne pot reduir el seu impacte separant els residus             
domèstics al centre i a casa i fomentant la separació al seu entorn. 
 
Espai i materials 

● Es porta a terme a l’aula de teoria. 
● Es requereix un ordinador amb connexió a internet i projector per a mostrar els              

exemples. 
 
 
Activitat de classificació dels residus 
 
Objectius formatius 
O1.Classificar els residus. 
O3.Treballar de forma cooperativa. 
 
Resultats d’activitat 
L’alumne dóna una classificació dels residus segons les seves propietats, origen i            
composició. En el cas dels residus domèstics identifica quin tractament han de rebre segons              
el seu tipus. 
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Metodologia 
En aquesta activitat es fa ús del mètode d’aprenentatge cooperatiu          
‘Numbered-heads-together’ per tal d’aprendre la classificació dels residus. Els passos a           
seguir són els següents: 

● Es assignat un número a cada membre del grup, per tant de l’1 al 4. 
● Es demana a cada grup la cerca d’informació per tal de poder proporcionar una              

classificació dels residus al final de l’activitat. 
● Es dóna total llibertat als grups per confeccionar la seva classificació i per al seu               

format (taula, mapa conceptual, etc.). Es demana també classificar els residus           
domèstics. 

● Per finalitzar l’activitat el docent escull un número a l’atzar de l’1 al 4. A cada grup, el                  
membre al qual ha sigut assignat el número exposa la classificació del seu grup a la                
resta de la classe. 

● Es posa en comú la informació trobada. 
A casa: 

● Es planteja una tasca individual avaluable per garantir que tots els alumnes de la              
classe han adquirit els coneixements necessaris per continuar amb el projecte. 

 
Rols 

● L’establiment o no de rols interns es farà a criteri del mateix grup. 
● Tots els membres han de col·laborar activament en la recerca d’informació. 
● El portaveu serà escollit al final de l’activitat de forma aleatòria. 
● Serà imprescindible que tots els membres del grup participin en la confecció de la              

classificació. 
 
Criteri d’èxit 
L’activitat tindrà èxit si els grups han sintetitzat la informació trobada confeccionant una             
classificació que ells mateixos i la resta de companys poden entendre. 
 
 
Interdependència positiva 

● Dins de cada grup cada alumne té la necessitat de cooperar en la cerca d’informació               
i la confecció de la classificació. 

● Al mateix temps tots els grups han de treballar que l’activitat es pugui portar a terme 
 
 
Exigibilitat/responsabilitat individual 

● Tots els membres del grup s’han d’implicar, ja que qualsevol podria ser el portaveu              
del grup al final de l’activitat. 

 
Reflexió sobre el treball en grup 
Al final de l’activitat es comunicarà als alumnes que gràcies a la cooperació amb el seu grup                 
de treball i la feina dels altres grups, han après com es classifiquen els residus. 
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Dedicació fora de l’aula 
Es realitza l’activitat individual a casa abans de la següent sessió. Es calcula una càrrega de                
treball d'1 hora. 
 
Pla B 
Es plantegen dues alternatives: 

● Es podria donar una primera classificació dels residus als grups: Residus domèstics,            
residus industrials, residus agraris i residus de laboratori. Llavors es pot realitzar una             
activitat d’aprenentatge cooperatiu tipus ‘puzle clàssic’ en la qual a cada grup hi ha              
un expert sobre un dels tipus de residus i vetlla perquè la resta del seu grup entengui                 
la informació que ell ha trobat. 

● Es podria enfocar l’activitat només en la classificació dels residus domèstics. Llavors            
es poden classificar (paper, envasos, vidre, rebuig, orgànic, oli usat, piles, mobles,            
etc.) mitjançant una activitat d’aprenentatge cooperatiu, ja sigui creant experts (Tipus           
‘puzle’) o no. 

●  
Espai i materials 

● L’activitat es porta a terme a l’aula de teoria. 
● Es necessita almenys un ordinador portàtil amb connexió a internet i un full per grup               

de treball. 
 
Recursos d’avaluació 
Aquesta es qualifica mitjançant la següent graella per avaluar la tasca individual: 
 

O1.Classificar els residus. 

AS L’alumne dóna una classificació dels residus. Sí/No 

L’alumne classifica els residus domèstics segons la seva composició. Sí/No 

AN L’alumne descriu el tractament per a cada tipus de residu domèstic. Sí/No 

AE L’alumne indica a la seva classificació quins tipus són més comuns. Sí/No 

 
 
Planificació dels punts de recollida de residus al centre 
 
Objectius formatius 
O2.Pensar, dissenyar i construir punts de recollida selectiva i el contenidor per al compost. 
O3.Treballar de forma cooperativa. 
O4.Participar activament en el funcionament sostenible del centre. 
 
Resultats d’activitat 

● El grup sap aplicar el procés tecnològic per planificar les fases posteriors de la              
construcció dels punts de recollida selectiva. 

● Els grups fan diferents propostes que compleixen els requeriments. Es posen en            
comú les propostes dels grups triant la que millor satisfà els requeriments. 
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Guió explicatiu 
 
Ja que existeixen moltes maneres de fer una recollida selectiva dels residus, en aquest              
projecte la planificació juga un paper molt important. Els alumnes mitjançant la cerca             
d’informació i tècniques divergents com la pluja d’idees han de decidir quants punts de              
recollida selectiva són necessaris als espais interiors i exteriors del centre, amb quins             
materials es poden confeccionar els contenidors i quina mida aproximada han de tenir. 
Tota aquesta planificació és guiada pel docent que a més és l’encarregat de posar en comú                
les propostes abans de passar a la fase de disseny. 
 
Tasques prèvies 
Activitat d’aprenentatge cooperatiu sobre la classificació dels residus. 
 
Tasques posteriors 
Disseny dels contenidors de recollida selectiva interiors i exteriors i el del compost. 
 
Dedicació fora de l’aula 
L’activitat es realitza íntegrament a l’aula. 
 
Metodologia 

● Agrupació dels alumnes per grups de treball. 
● Lectura de l’enunciat. 
● Estudi dels requeriments. 
● Pluja d’idees inicial. 
● Cerca d’informació. 
● Proposta d’una o més solucions, omplint la taula donada. 
● Comprovació que les solucions proposades s’ajusten als requeriments. 
● Ordre de les propostes de millor a pitjor. 
● Posada en comú amb la resta de grups per fer una proposta conjunta. 

 
Espai i materials 

● L’activitat es porta a terme a l’aula de teoria. 
● Es necessita almenys un ordinador portàtil o dispositiu mòbil amb connexió a internet             

i un enunciat per grup. 
 

Pla B 
Es proposen dues alternatives a la planificació d’aquest projecte: 

● Una planificació totalment dirigida en la qual es fa explícit el nombre de punts de               
recollida selectiva necessaris als espais interiors i exteriors, també s’indica que els            
materials per als contenidors interiors i exteriors poden no ser els mateixos i que la               
mida dels contenidors no ha de ser la mateixa i depèn del percentatge que es               
genera de cada tipus de residu. 

● Per un nivell més avançat, addicional als requeriments, planificar equipaments per           
separar altres residus. Com per exemple la recollida d’oli usat. 
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Recursos d’avaluació 
 
Aquesta fase de planificació es pot qualificar mitjançant la següent graella: 
 

O3.Pensar, dissenyar i construir punts de recollida selectiva i el contenidor per al compost. 

AS El grup ha buscat exemples a Internet. Sí/No 

El grup proposa una solució que compleix els requeriments Sí/No 

AN El grup ha utilitzat dinàmiques divergents (Pluja d'idees, etc.) Sí/No 

El grup proposa un conjunt de solucions que compleixen amb els requeriments. Sí/No 

AE El grup ordena les solucions proposades de millor a pitjor. Sí/No 

 
 
Disseny dels contenidors 
 
Objectius formatius 
O2.Pensar, dissenyar i construir punts de recollida selectiva i el contenidor per al compost. 
O3.Treballar de forma cooperativa. 
O4.Participar activament en el funcionament sostenible del centre. 
 
Resultats d’activitat 

● El grup sap aplicar el procés tecnològic per dissenyar els contenidors interiors,            
exteriors i el del compost. 

 
Guió explicatiu 
Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes tinguin idees concretes de com seran els               
contenidors, per tal que la seva construcció sigui més eficient. Almenys s’han de construir 6               
tipus de contenidors: Paper, envasos, orgànic, rebuig, vidre i compost. En aquesta fase els              
grups trien quin tipus de contenidor volen dissenyar i construir. Existeix la possibilitat que un               
tipus de contenidor sigui dissenyat i construït per més d’un grup, en aquest cas es               
recomana repetir aquells contenidors de residus més freqüents (Decidit a la fase de             
planificació, normalment envasos i paper), ja que d’aquests s’hauran de construir més            
unitats. 
El docent vetllarà perquè tothom (o almenys tots els grups) tingui clar el que ha de fer abans                  
d’anar al taller de tecnologia. 
 
Tasques prèvies 

● Activitat de planificació dels punts de recollida selectiva del centre. 
Tasques posteriors 

● Fase de construcció dels contenidors. 
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Dedicació fora de l’aula 
A causa de la càrrega lectiva dedicada a la realització d’aquesta activitat a l’aula, els               
alumnes han d’omplir les taules a casa i portar-les abans de començar la fase de               
construcció. S’estima que la càrrega serà de 2 hores. 
 
Metodologia 
 
A l’aula: 

● Agrupació dels alumnes per grups de treball. 
● Tria del contenidor a dissenyar. 
● Lectura de l’enunciat. Reunió entre els membres del grup. 

A casa: 
● Llista de materials necessaris. 
● Llista de passos a seguir i eines necessàries. 
● Càlcul del cost de construcció. 

 
 
Espai i materials 

● L’activitat es porta a terme a l’aula de teoria. 
● És necessari un enunciat per grup. 

 
Pla B 
El grau d’autonomia dels alumnes en la fase de disseny és escalable:  

● Una alternativa seria donar el disseny pràcticament fet, donant als alumnes un llistat             
d’eines, materials necessaris i passos a seguir i demanant només la representació            
gràfica dels contenidors. 

● Una alternativa, per a un nivell més avançat, seria demanar un full de càlcul amb el                
pressupost de la construcció dels contenidors. 

 
 
Recursos d’avaluació 
Aquesta fase de disseny es pot qualificar mitjançant la següent graella: 
 

O2.Pensar, dissenyar i construir punts de recollida selectiva i el contenidor per al compost. 

AS El grup llista els materials necessaris per a la construcció del contenidor. Sí/No 

El grup llista els passos a seguir en la fase de construcció. Sí/No 

El grup fa una representació gràfica del contenidor. Sí/No 

 
AN 

El grup utilitza materials adequats pel tipus de contenidor triat. Sí/No 

El grup llista les eines necessàries Sí/No 

El grup llista de forma ordenada els passos a seguir en la construcció. Sí/No 

AE El grup identifica quines eines necessita en cada pas de la construcció Sí/No 
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Construcció dels contenidors 
 
Objectius formatius 
O2.Pensar, dissenyar i construir punts de recollida selectiva i el contenidor per al compost. 
O3.Treballar de forma cooperativa. 
O4.Participar activament en el funcionament sostenible del centre. 
O5.Elaborar una memòria en format vídeo documental. 
 
Resultats d’activitat 

● El grup sap aplicar el procés tecnològic per construir els contenidors. 
● El centre obté els contenidors necessaris per a la recollida selectiva de residus 
● El grup descriu el procés de planificació, disseny i construcció en una memòria en              

vídeo. 
 
Guió explicatiu 
En aquesta fase es pretén construir els contenidors. El docent té la missió d’ajudar als grups                
en cas de bloqueig per garantir que puguin acabar a temps o almenys rebin pautes per                
acabar a casa. Alhora ha de supervisar els passos de risc com tallar, perforar, etc. 
 
Tasques prèvies 

● Activitat de disseny dels contenidors. 
 
Tasques posteriors 

● Elaborar la memòria seguint les indicacions de l’enunciat. 
● Posada en marxa del nou sistema de recollida selectiva. 

 
Dedicació fora de l’aula 
La construcció dels contenidors es porta a terme íntegrament al taller de tecnologia, tot i que                
els grups poden avançar feina a casa si ho consideren necessari. La memòria del projecte               
sí que es fa a casa i es calcula per la seva realització un temps de 3 hores. 
 
Metodologia 

● Recordatori de les normes de seguretat del taller de tecnologia (5’-10’). 
● Agrupació dels alumnes per grups de treball. 
● Lliurament d'enunciat de la memòria final. 
● Breu reunió dels alumnes. Repàs dels passos a seguir, eines i materials. 
● Construcció dels contenidors. Per evitar qualsevol bloqueig, el docent passa per les            

taules. 
 
Espai i materials 

● L’activitat es porta a terme al taller de tecnologia. 
● Els materials necessaris varien en funció de cada disseny. El centre proporciona            

fusta i els alumnes hauran d’aconseguir altres materials, sempre reciclats. 
Les eines necessàries poden variar segons el disseny de cada grup. Segurament es             
necessitaran: 
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● Cola. 
● Trepant. 
● Tornavís i cargols. 
● Eines per serrar. 

 
Per l’elaboració de la memòria serà necessària una càmera o telèfon mòbil per grup. 
 
Pla B 
L’activitat és totalment escalable perquè dóna llibertat als alumnes per planificar tot el             
procés i escollir quin tipus de contenidor volen construir.  
De nou dins la fase de construcció i del muntatge del circuit elèctric es pot donar als                 
alumnes més o menys grau d’autonomia. 
Una alternativa seria fer construir als grups a partir del disseny fet per un altre grup. 
També es podria demanar una memòria redactada en format tradicional en un document. 
Recursos d’avaluació 
La fase de construcció dels contenidors es qualifica amb diferents graelles: Per avaluar la              
fase de construcció, el treball en grup i la realització de la memòria. 
 

O2.Pensar, dissenyar i construir punts de recollida selectiva i el contenidor per al compost. 

AS El grup respecta les normes del taller de tecnologia. Sí/No 

El grup utilitza les eines i màquines pertinents de forma segura. Sí/No 

El grup avalua l’objecte en les diferents fases de la seva construcció. Sí/No 

El grup raona perquè l’objecte no compleix amb tots els requeriments. Sí/No 

AN El grup obté un objecte que compleix amb tots els requeriments. Sí/No 

AE El grup obté un objecte amb funcionalitats addicionals. Sí/No 

 

O3.Treballar de forma cooperativa. 

Número de grup:   

Nom del membre:   

Mai A vegades Sovint 

Col·labora de forma constructiva en el grup    

Respecta les opinions dels altres membres    

Du a terme les tasques consensuades    

Ajuda als altres membres del grup    

Col·labora per tal que l’ambient de treball sigui adient    

Avisa amb temps si no pot fer alguna de les tasques    
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O5. Elaborar una memòria en format vídeo documental. 

AS La memòria descriu les fases del procés tecnològic per a la construcció dels             
contenidors. 

Sí/No 

La memòria té l’estructura bàsica d’una producció audiovisual: Títol i crèdits finals. Sí/No 

A la memòria es mostra com s’utilitzen els contenidors un cop construïts. Sí/No 

AN La memòria utilitza música de fons sense que aquesta trepitgi les narracions. Sí/No 

AE S’utilitzen tècniques d’edició d’imatge i vídeo avançades: Ús de rètols, transicions           
entre fotografies i vídeos, etc. 

Sí/No 

 
INCLUSIÓ 

● Les activitats plantejades són escalables pel que fa al nivell de dificultat i el grau               
d’autonomia que es dóna a l’alumne.  

● El treball cooperatiu fa que els mateixos alumnes vetllin pel correcte seguiment de             
les activitats dels seus companys.  

● El docent llavors és el responsable d'adaptar aquestes activitats a les diferents            
realitats de l’aula i si s’escau fer ús dels plans B proposats. 

● Els enunciats de les activitats d’aquest projecte pretenen ser inclusius amb tota            
tipologia d’alumnat possible. Es contempla la lectura en veu alta de l’enunciat. 

● Durant la fase de construcció, en cas de demanar als alumnes portar material de              
casa, aquest només pot ser reciclat i fàcil d’aconseguir. 

● El centre cedeix ordinadors portàtils per fer tasques fora de l’horari lectiu. 
 
LLIURAMENTS 

● La feina feta a casa s’entregarà a l’inici de la següent sessió. 
● La memòria s’entregarà una setmana després de la sessió final del projecte. 

 
PROPOSTA D’AVALUACIÓ 
Avaluació qualificadora 
 
Activitat de teoria (30%): 
Activitats de planificació, disseny i construcció (70%): 
 

● Graella d’avaluació de la fase de planificació (15%) 
● Graella d’avaluació de la fase de disseny (10%) 
● Graella d’avaluació de la fase de construcció (15%) 
● Graella d’avaluació de la memòria (20%) 
● Graella d’autoavaluació del treball cooperatiu (10%) 
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