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1. Introducció. 
 
La motivació per realitzar el TFM relacionat amb l’hort escolar, neix en la meva formació prèvia 
en l’àmbit de l’agricultura, i la preocupació amb el medi ambient. Tanmateix, el pensament propi 
que l’eina de l’hort escolar, pot exercir com a recurs contextualitzador  per fomentar l’educació 
ambiental, l’aprofitament dels recursos i potenciar la relació tecnologia, societat i medi ambient. 

Hi ha fa anys que s’utilitza l’hort a escolar com a recurs pedagògic en l’ensenyament de l’educació 
primària, ja que permet adaptar els elements curriculars tenint en compte la diversitat dels 
alumnes, planificar les àrees curriculars amb flexibilitat, facilitar agrupaments diversos que 
possibilitant l’atenció als alumnes nouvinguts, el seguiment de les activitats i el foment de l’ajuda 
entre iguals. (Perelló J., 2010). 

Diferents treballs com ara, el d’Estadella P., 2014 on proposa diferents projectes de tecnologia 
en relació a l’hort escolar o el de Beltran N., 2015 on optà per la realització d’un hort vertical. Tots 
aquests treballs opten per utilitzar el recurs de l’hort escolar com a eina didàctica i pedagògica 
en els ensenyaments de l’educació secundària. Tenir una visió àmplia de l’hort i no veure’l com 
un espai on els alumnes van a passar una estona, sinó com un recurs pedagògic i didàctic, un 
espai on experimentar, investigar, aprendre, etc. (Nimno & Hallet, 2008). 

Cal tenir present que l’entorn escolar és una font inesgotable de situacions d’aprenentatge per a 
la sostenibilitat i l’educació en el medi ambient. (Amat A., 2009), On l’eina de l’hort escolar, pot 
exercir com a recurs contextualitzador per fomentar l’educació ambiental, l’aprofitament dels 
recursos i potenciar la relació tecnologia, societat i medi ambient; tot buscant solucions per una 
millor gestió i organització de l’hort. 

Un estudi australià (Kennelly J., 2008) posa en evidència, quan es pregunta al professorat, què 
és significativament important a l’hora de buscar compromís dels alumnes en l’aprenentatge de 
l’educació ambiental, la implicació directe a partir de buscar solucions. 

L'hort té una gran potencialitat didàctica dins àmbit de l'educació, el que el fa una eina molt 
interessant a causa que es pot emprar tant en la transmissió de valors com en la investigació o 
explicació de conceptes. (Beltran N., 2015) 

Fomentar els valors ambientals en els alumnes de l’educació secundària és clau, per això cal 
buscar un punt de partida, un atractiu dins el currículum.  Projectes com el de l’escola Rei que 
vinculen perfectament les possibilitats de les noves tecnologies amb la gestió i organització d’una 
taula de cultiu, tot motivant als alumnes i sensibilitzant i conscienciant a les noies i els nois de 
l’escola sobre aspectes relacionats amb l’ecosostenibilitat, com ara l’estalvi energètic, 
l’aprofitament dels recursos naturals, el reciclatge i la reutilització.(Gàrcia V. & Ramos R. 2015); 
esdevenen un bon tàndem educació ambiental-eines tecnologies de motivació per l’alumnat.   

La idea principal d’aquest projecte és apropar els alumnes a l’hort escolar, des d’un vessant 
tecnològic, apostant en gran mesura per l’atractiu que suposa en els alumnes l’ús de les noves 
tecnologies; tot vinculant la tasca educativa a l’aula a un context real, per motivar i potenciar 
l’aprenentatge aplicat i significatiu,  fomentant la conscienciació dels valors mediambientals en 
els alumnes.  
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2. Definició i context del problema. 

 
El centre disposa d’un hort escolar, en el qual participen els avis de les famílies i alguns alumnes 
de l’educació primària. Els alumnes de l’educació secundària del centre pràcticament 
desconeixen l’existència de l’hort escolar, i no mostren interès per adreçar-s’hi.  

Amb la idea d’augmentar la participació de la comunitat educativa i aprofita el recurs de l’hort 
escolar, com a mètode d’aprenentatge, el treball pretén generar:  

Per una banda, material didàctic per tal d’integrar i incorporar els continguts curriculars i les 
competències bàsiques  pròpies del currículum dels alumnes de l’educació secundària.   

D’altra banda, establir un pla d’actuació per tal de gestionar l’hort amb la participació de la 
comunitat educativa i realitzar un aprofitament de la matèria orgànica generada al centre. 

A més, fomentar l’educació ambiental, l’aprofitament dels recursos i potenciar la relació 
tecnologia, societat i medi ambient.  

 

 

  



6 
 

3. Descripció de la solució proposada. 

La resposta que pretén donar aquest TFM, és la d’implementar un compostador gestionat i 
controlat principalment pels alumnes de primer cicle de l’educació secundària obligatòria, amb la 
participació dels responsables de l’espai migdia i el professorat. Així com, generar material 
didàctic que intenti donar resposta d’una banda,  les necessites de la gestió de l’hort escolar i 
d’una altra banda, a la contextualització dels projectes de tecnologia tot fomentant l’educació 
ambiental i potenciar la relació tecnologia, societat i medi ambient. 

Les diferents actuacions didàctiques tenen com a objectius: 

 Vincular la tasca educativa a l’aula a un context real, per motivar i potenciar un 
aprenentatge aplicat i significatiu.  

 Conscienciar als alumnes dels problemes mediambientals 

 Implementar un sistema de compostatge funcional, gestionat principalment pels 
alumnes de 1r i 2n d’ESO.  

 Idear una aplicació de gestió i organització de l’hort.  

 Implicar als alumnes en el disseny del sistema de reg de l’hort de l’escola sostenible 
a nivell ambiental i social.  
 

3.1. Compostatge. 
 

3.1.1. Per a que fer compost? 

En els ecosistemes urbans, els residus orgànics produïts per l’activitat diària s’acumulen en 
grans quantitats i cal gestionar-los correctament de manera que es puguin aprofitar per 
obtenir-ne compost. (Vallès J.M. 2014) 

La quantitat, qualitat i naturalesa dels residus que es generen a les escoles pot variar d’un 
centre a un altre. Les dades recollides en el treball, Guia per a la prevenció de residus als 
centres educatius de l’Ajuntament de Barcelona, aporten una idea força aproximada de la 
composició de les diferents fraccions. La taula 1 i el gràfic 1 mostra, per tipologia de fracció 
d’on provenen i com són els residus que es generen en els centres escolars de Barcelona. 
Concretament, els residus generats pels centres escolars, corresponen principalment a la 
matèria orgànica generada per l’activitat dels menjadors escolars en un 66%. (Vallbé F. 2014) 

Taula 1: Composició mitjana (en pes) i procedència dels residus que es generen als centres 
escolars. Font: Guia per a la prevenció de residus als centres educatius de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
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Gràfic 1: Composició mitjana (en pes) i procedència dels residus que es generen als centres 
escolars. Font: Guia per a la prevenció de residus als centres educatius de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Per tal d’aprofitar les restes orgàniques produïdes en el centre, cal realitzar un reaprofitament 
in situ mitjançant els processos de descomposició i transformació en humus i sals minerals; 
que aportaran nutrients als vegetals. (Vallès J.M. 2014) 

El procés que segueix la matèria orgànica per la seva recuperació s’anomena compostatge. 
Es tracta de la descomposició aeròbica mitjançant microorganismes i organismes 
invertebrats que fan els mateixos processos que es produeixen a la capa superficial del sòl 
d’un bosc, però d’una manera controlada, accelerada i concentrada. El producte resultant, el 
compost, servirà com a adob aportant minerals i nutrients al sòl, millorar l’estructura del sòl 
de cultiu; ja que manté el sòl esponjós i airejat, millora la retenció d’aigua.(Solé J. & 
Weissmann H., 2006) 

L'Agència Catalana de Residus dóna alguns consells tals com evitar produir residus i en cas 
que es produeixin que es reciclin o es reutilitzin. L'Agència Catalana de Residus aconsella 
instal·lar compostadors a les escoles, per reciclar els residus orgànics que es generen en els 
centres escolars. 

D’aquesta manera, és dona una destinació als residus orgànics produïts en el centre i al 
mateix temps s’enriqueixen el sòl de l’hort urbà en nutrients i es redueix l’ús de fertilitzants. 
Tot conscienciant als alumnes del cicle de la matèria orgànica.  

 

Figura 1. Cicle de la matèria orgànica. A la natura i a la pila de compostatge. Font: Vallès 
J.M. 2014. 
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3.1.2.  Característiques del compostador i fases del procés de compostatge. 

La selecció i separació de la matèria orgànica en origen és fonamental per a la seva 
recuperació i transformació en compost. Per a realitzar el compostatge cal una quantitat de 
residu orgànic mínima, que garanteixi el procés. Si no hi ha una certa quantitat de residu, és 
molt difícil crear les condicions estables que permeten un procés ràpid i eficient. (Vallés J.M., 
2014) 

La quantitat de residu de la qual disposem serà un dels elements importants a l’hora de 
decidir la tècnica a utilitzar. Tenint en compte la matèria orgànica generada en el centre, 
principalment procedent de l’activitat del menjador escolar i algun residu procedent de la 
poda dels arbres de l’escola.  S’opta per instal·lar una caixa de compostatge a terra combox 
de 300L, per iniciar-nos en el procés (Figura 2). Amb un futur d’ampliació a un segon mòdul.  

 

Figura 2. Compostador Combox 300L.  

En estar en contacte amb el terra, els organismes procedents del sòl podran entrar per sota 
i contribuir en el procés de compostatge.  

El procés: 

Per porta a terme el compostatge cal tenir unes condicions òptimes per tal d’afavorir l’activitat 
dels microorganismes i organismes.  

Els microorganismes (fongs i bacteris) tenen un paper clau en la formació de l’humus i la 
capacitat d’actuar sobre dos components dels vegetals: la lignina i la cel·lulosa, compostos 
presents a les parets de les cèl·lules vegetals. Com més lignina i cel·lulosa hi ha, més 
humificació i, per tant, més formació d’humus.   

Aquests compostos dels vegetals són rics en carboni i estan presents tant en els  frescos 
(com per exemple, restes de fruita i verdura, herba) com en els secs (restes de poda, 
branquillons...). A més a més, els microorganismes necessiten restes vegetals també 
fresques o residus animals que els aporten compostos rics en nitrogen i amb presència 
d’altres elements com el fòsfor i el potassi. (Solé J. & Weissmann H., 2006) 

Distingim dos tipus de material orgànic, el ric amb proteïnes (material fresc, verd) i el ric en 
hidrats de carboni (material estructural, principalment el sec). Per poder transformar totes les 
restes orgàniques en compost, els descomponedors necessiten material dels dos grups en 
una proporció adequada, tal que la relació carboni nitrogen estigui al voltant de 30:1. Per 
això, en la barreja inicial a compostar, es sol barrejar un 25% de material estructural i un 75% 
de material verd. La presència del material estructural, a més de fer disminuir la proporció de 
nitrogen del conjunt, fa que la pila de material a compostar sigui més esponjosa. La presència 
de branques i altres materials rígids fan que hi hagi espais a l’interior de la pila pels quals 
pugui circular l’aire, i arribar suficient oxigen a tot arreu. (Dossier pràctic per fer compost a 
l’escola. Ajuntament de Reus) 
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L’adequació de la barreja i disposició dels materials de compostatge, juntament amb el 
recipient adequat, permetran la circulació d’aire en el procés, L’aire permet la respiració dels 
organismes descomponedors i, per tant, l’obtenció d’energia per fer els seus processos. Si 
no n’hi ha, i per tant manca l’oxigen (O2), es produirà la fermentació de les restes orgàniques, 
amb la qual cosa es generarà amoníac, àcid sulfhídric i metà, fet que no interessa gens. La 
fermentació no és el procés que estàvem perseguint en fer compostatge, i a més produeix 
pudors. (Vallés J.M., 2014) 

Els microorganismes necessiten aigua per desenvolupar-se: per tant el residu s’ha de 
mantenir humit tot i que no en excés, ja que llavors l’aigua evitaria la circulació d’aire. Els 
nivells òptims d’humitat se sol dir que es troben quan; l’aspecte és humit però que, si agafem 
una mica de compost amb la mà i l’espremem, no han de sortir més que unes poques gotes 
de líquid, perquè l’excés d’aigua comporta la falta d’oxigen, la putrefacció i la presència de 
males olors. (Vallés J.M., 2014) 

La temperatura dins el compostador és variable durant el procés. L’activitat microbiana 
genera calor a causa dels processos d’obtenció d’energia dels microorganismes. És 
important que aquesta calor es conservi dins el compostador per accelerar la descomposició. 
L’energia que necessiten els microorganismes, l’aporta el carboni (C), que està present 
sobretot a la cel·lulosa i a la lignina. (Solé J. & Weissmann H., 2006) 

Fases del procés de compostatge: 

Podem distingir, quatre fases diferents en el procés de compostatge; la fase de preparació 
on preparem el menú de compostatge, la fase de lactància i creixement i la fase exotèrmica 
que depèn de la fase de descomposició de la matèria orgànica i la fase de maduració. 
(Manual de compostatge. Ministerio de Medio Ambiente y Medio rural y Marino. 2008) 

Fase de preparació: 

En la fase de preparació, preparem el menú de compostatge, tenint en compte les condicions 
òptimes mencionades anteriorment. Ha de ser el més variat possible, sempre tenint en 
compte l’equilibri entre material fresc, més ric en nitrogen, i material sec, més estructurant i 
ric en carboni.  

A continuació es detalla a la figura 3 la distribució de la matèria orgànica en el compostador 
i a la taula 2 un quadre del material de compostatge, en funció del tipus de matèria orgànica 
i com utilitzar-los. 

 

Figura 3. Distribució de la matèria orgànica en el compostador: Font: (Solé J. & Weissmann 
H., 2006) 
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Taula 2. Material compostable i les seves característiques principals. Font: Elaboració pròpia. 
Informació extreta de (Vallés J.M., 2014) 

 

Fase de lactància i creixement:  

Es tracta del període d'aclimatació dels microorganismes al seu nou medi i l'inici de la 
multiplicació i colonització dels residus. Aquesta fase té una durada de dos a quatre dies i, 
s'inicia amb la degradació per part dels bacteris dels elements més biodegradables (els 
sucres i les proteïnes més senzilles). 

Com a conseqüència de l'acció d'aquestes primeres bacteris que actuen a temperatures de 
fins a 50ºC  es comença a escalfar la pila de residu i s'observa l'emanació de vapor d'aigua 
a la part superior de la matèria vegetal. 

Fase exotèrmica: 

Depenent del material de partida i de les condicions ambientals, el procés pot durar entre 
una setmana, en sistemes accelerats, i un o dos mesos en sistemes de fermentació lenta. 
Com a conseqüència de la intensa activitat dels bacteris i l'augment de la temperatura de la 
pila de residus, provoca l'aparició d'organismes termòfils (bacteris i fongs). Aquests 
organismes actuen a temperatures majors (entre 60 i 70 ºC), produint una ràpida degradació 
de la matèria. La temperatura assolida durant aquesta fase del procés garanteix la 

Material compostable Observacions 
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Restes vegetals de la cuina, 
peles de fruita i verdures. 

Són residus  amb un elevat contingut d'aigua, prop del 80%.Per evitar 
l’excés d'humitat barrejar amb residus secs com serradures. 

Pells de cítrics 

Modera l'aportació. El pH àcid i la presència de ceres dificulta l'acció 
dels bacteris, hi triguen més temps del habitual a descompondre's. 
Trossejar-les i deixar-les assecar per facilitar el procés.  

Restes d'amanides Si contenen vinagre cal moderar-ne el ús, ja que el pH és molt àcid. 

Herba fresca(gespa, males 
herbes) 

Les males herbes poden propagar les seves llavors a través del 
compost. Per evitar-ho arrencar-les abans no comencin a florir i fer la 
llavor. 

Restes de l'hort 

Convé triturar-les per accelerar-ne la descomposició i barrejar-les amb 
residus estructurals. Les restes amb malalties causades per fongs no 
s’afegiran. 

Poda verda 
S'ha de triturà. És un residu molt equilibrat en la seva relació C/N. 
Permet la circulació de l'aire, ja que sol estar força ben estructurat. 

Marró del cafè i infusions Cal barrejar-los amb residus estructurants que assegurin un bon aireig. 

Restes de carn i peix 
No convé utilitzar-los ja que són tenen una descomposició lenta i 
provoquen males olors. 

S
e

c
, 

ri
c

 e
n

 c
a

rb
o

n
i 

Restes de poda seca(branques 
i branquillons) 

Té un bon rendiment en humus, és el residu amb millors propietats 
estructurals. Té una descomposició lenta. Cal triturar-les i barrejar-les 
amb residus rics en nitrogen. 

Fulles seques 
Cal evitar utilitzar-ne en molta quantitat, ja que tenen tendència a xafar-
se i compactar-se, dificultant l’aeració de la pila de compost.  

Closques de fruita seca i pinyols Evitar-ne el us, ja que sinó s'esmicola triga molt a descomposar-se. 

Serradures, encenalls de fusta 

Cal evitar l'ús de serradures de fustes contraplacades o aglomerades, 
ja que solen estar tractades amb resines i altres productes químics. Es 
descomponen lentament i afavoreixen la creació d'humus estable.  

Paper i cartró 

És un residu excel·lent per compensar l'excés d'aigua i nitrogen de les 
restes de cuina. Convé trossejar-los. Molt ric amb cel·lulosa, que és 
ràpidament descomponible, però amb un rendiment en humus baix. 

Pa i restes de productes de 
pastisseria 

És convenient trossejar-los 
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higienització i eliminació de gèrmens patògens, larves i llavors. Passat aquest temps 
disminueix l'activitat biològica i s'estabilitza el medi. 

Fase de maduració: 

És un període de fermentació lenta (pot arribar a durar 3 mesos), en el qual la part menys 
biodegradable (la més resistent) de la matèria orgànica es va degradant. La temperatura de 
la pila va disminuint lentament la mateixa manera que l'activitat dels bacteris, produint-se la 
colonització de la pila per tot un món d'organismes i microorganismes que ajuden a la 
degradació d'aquestes parts menys biodegradables del residu. 

 

 

Gràfic 2. Evolució de la temperatura de la pila de compostatge en relació amb les fases del 
procés. Fases de descomposició Font: Manual de compostatge. Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio rural y Marino. 

3.1.3. Seguiment del compostador. 

Per ta de realitzar el seguiment del compostador i el seu bon funcionament, es proposa que 
cada setmana dos alumnes de 1r ESO i dos alumnes de 2n ESO siguin els responsables de 
les tasques a realitzar. La rotació setmanal dels alumnes es farà de la següent manera: per 
ordre de llista un alumne de cada classe de 1r i 2n d’ESO. Tanmateix, els responsables del 
menjador s’encarregaran de proporcionar les restes de residus aquests alumnes. Un 
professor del primer cicle de l’educació secundària haurà d’estar involucrat en l’hort escolar, 
i supervisar el funcionament del compostador i les tasques realitzades pels alumnes.  

Es descriuen les tasques a continuació: 

 Controlar la proliferació de mosques. 

 Controlar les pudors.  

 Controlar el nivell d’humitat.  

 Controlar la temperatura 

Es proposa un quadre de seguiment del compostador (Taula 3), perquè els alumnes puguin 
seguir el procés de compostatge i realitzin el control del compostador pel seu bon 
funcionament. Les taules generades cada setmana hauran d’estar disponibles pels alumnes 
que s’encarreguin, la setmana següent.  

Els alumnes disposaran d’un dossier bàsic informatiu, del compostador amb els paràmetres 
a controlar i els valors adients, així com un llistat de problemes i solucions que poden sorgir 
durant el procés de compostatge. (veure Annex) 
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Taula 3. Quadre de seguiment del compostador. Font: Elaboració pròpia. 

QUADRE DE SEGUIMENT DEL COMPOSTADOR Data: 

Tasca realitzada 

Observacions Aportació de matèria orgànica 

 Valors Problema Causa Solució Tipus de matèria Quantitat 

Presència de 
mosques. 

       

  

  

Temperatura 
     

Color 

     Etapa del procés de descomposició 

 

Textura 
     

 

Olor 
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3.2. Activitats didàctiques. 

Tenint en compte que el centre aposta en gran mesura per la formació en eines digitals i 
programació, i per tal d’estimular la implicació dels alumnes en l’hort escolar, les activitats 
proposades giren en torn la unitat didàctica de programació d’aplicacions de 3r ESO i la unitat 
de control i automatització de 4t ESO.  

D’una banda, es proposa la creació per part dels alumnes d’una aplicació que ens faciliti la 
gestió i organització de l’hort escolar. L’aplicació a més de respondre a les necessitats de 
control, com ara: Quan hem plantat? Quan haurem de sembra?, Quines tasques s’hi 
realitzen, etc.; haurà de ser visual i atractiva pels alumnes, i aportar-nos informació d’interès.  

D’altra banda, es proposa realitza una activitat enfocada en la incorporació de sistemes 
intel·ligents a l’hort, per tal de controlar els paràmetres bàsics necessaris per al bon 
funcionament d’un reg automàtic, que d’altra banda ens serviran per estudiar dades d’humitat 
i temperatura i fenòmens naturals en altres àmbits de formació. 

3.2.1. Projecte proposat: 3r ESO. 

Nom: SmartHort: Programació d’una aplicació per la gestió de l’hort escolar. 

Context:  

Per al bon funcionament de l’hort escolar i per facilitar la gestió i coordinació d’aquest, haureu 
de dissenyar una aplicació amb app inventor que faciliti l’organització i comunicació de les 
tasques realitzades a l’hort de l’escola. 

Curs al qual va adreçat: 3r ESO 

Objectius d’aprenentatge: 

 Implicar-se en un projecte que afecta tota la comunitat educativa. 

 Reflexionar sobre la importància del medi ambient, coneixent el funcionament i 
les tasques que es realitzen a l’hort. 

 Identificar i utilitzar constants i variables. 

 Dissenyar i realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de 
programació senzilles que incloguin operadors (aritmètics, lògics, d’assignació, i de 
comparació), estructures condicionals i estructures de repetició. 

 Analitzar i resoldre problemes mitjançant tècniques de depuració de programes. 

 Aplicar dissenys adients a les necessitats de les aplicacions. 

Continguts i criteris d’avaluació normatius 

Els continguts normatius, del decret 185/2015, treballats en aquest projecte són: 

Programació d’aplicacions: 

 Constants i variables. 

 Els operadors: aritmètics, lògics, d’assignació i de comparació. 

 Funcions. 

 Estructura condicional. 

 Estructures de repetició. 

 Tècniques de depuració de programes. 

 Realització de programes simples aplicant estructures de programació senzilles. 
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Els criteris d’avaluació: 

 Realitzar presentacions que integrin eines digitals i programari específic. 

 Definir i identificar els diferents components d’un programa informàtic. 

 Dissenyar programes informàtics simples aplicables a necessitats concretes del 
seu entorn immediat. 

 Realitzar programes informàtics simples aplicant estructures de programació que 
incloguin operadors, estructures condicionals i estructures de repetició. 

Competències bàsiques treballades 

Competències transversals: 

 Competència d’aprendre a aprendre. 

 Competència social i ciutadana. 

 Competència digital. 

 Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 

Competències de l’àmbit cientificotècnic: 

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

Continguts i criteris d’avaluació didàctics  

Taula 4. Relació dels continguts didàctics propis i els criteris d’avaluació. Font: Elaboració 
pròpia. 

Continguts didàctics propis Criteris d’avaluació propis 

Identificació de les tasques que es duen a terme a 
l’hort. 

CA1. Reflexionar sobre les tasques que es duen a 
terme a l’hort. 

Anàlisi del problema plantejat i comprensió dels 
requeriments. 

CA2. Definir un projecte coherent amb el problema i 
requeriments plantejats a l’enunciat 

Realització del procés de programació en totes les 
seves fases. 

CA3. Planificar totes les fases del procés descrivint-les 
i fent-ne una temporització adequada. 

Disseny de la interfície de aplicacions i els algoritmes 
de resolució del problema. 

CA4. Aportar idees pròpies i creatives en el disseny de 
l’aplicació. 

CA5. Aplicar en el disseny estructures de programació 
senzilles que incloguin operadors (aritmètics, lògics, 
d’assignació, i de comparació), estructures 
condicionals i estructures de repetició. 

Programació dels algoritmes a través de l’entorn App 
Inventor 

CA6. Definir de forma clara els algorismes de 
programació. 

Interpretació d’estructures de programes que incloguin 
operadors, estructures condicionals i estructures de 
repetició. 

CA7. Utilitzar de forma adequada les comandes 
bàsiques (blocs) de l’entorn App Inventor. 

Reconeixement de la importància de documentar el 
programa generat per tal de comunicar la seva funció i 
la de les seves estructures de comandes. 

CA8. Documentar de forma sistemàtica els programes 
generats. 

Comprovació i validació del correcte funcionament de 
l’aplicació generada. 

CA9. Revisar l’aplicació dissenyada i introdueix 
millores o corregeix els errors de programació 

Col·laboració i cooperació en el trebalI en grup. 

CA10. Col·labora i s’implica positivament amb 
motivació tant en el projecte i reconeix que la seva 
aportació individual és important en l’obtenció del 
resultat final. 

Elaboració d’una memòria escrita de forma clara i 
concisa els diferents passos del procés de programació 
i realització d’una presentació. 

CA11. Expressar correctament el projecte de manera 
oral i escrita. 
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Metodologia. 

Hi ha 2h de tecnologia a la setmana, el projecte es realitzarà de forma intercalada amb les 
sessions teòriques corresponents a la programació d’aplicacions.  

Es seguirà com a metodologia de treball les fases del procés tecnologia, adaptades per a la 
programació d’aplicacions. Fases del  procés de programació. A la taula 5 es recull 
l’equivalència dels passos: 

Taula 5. Equivalència dels passos del procés de programació i el procés tecnològic. Font: 
Elaboració pròpia.  

Procés tecnològic Procés de programació 

Plantejament del problema Requeriments 

Recerca, generació d’idees, selecció Anàlisi, generació d’idees, selecció 

Planificació de l’acció Disseny i desenvolupament 

Realització Programació 

Verificació i Avaluació Execució i validació del programa 

Descripció del projecte 

Els alumnes, s’agruparan en grups de 3, hi hauran de dissenyar una aplicació per a 
dispositius mòbils amb sistema operatiu Android. Per al disseny de l’aplicació s’utilitzarà el 
programa de desenvolupament app Inventor 2, que ens permet crear aplicacions mòbils de 
forma visual i senzilla gràcies al seu llenguatge visual per blocs. 

L’aplicació haurà de respondre a les necessites bàsiques de gestió i organització de l’hort 
escolar, d’una manera atractiva, pràctica i educativa perquè poguí ser utilitzada per tota la 
comunitat educativa. 

Inicialment, els alumnes hauran d’apropar-se a l’hort per conèixer les tasques que si realitzen 
i observar el seu funcionament del dia a dia. Un cop analitzat l’hort començaran amb el procés 
d’elaboració de l’aplicació, cada grup triarà de manera lliure quins elements hi trobarem.  

Dividirem en dues parts les fases d’elaboració de l’aplicació: 

Primera part: Disseny i desenvolupament 

En aquesta primera part treballarem amb la part més visual de l’aplicació. En primer lloc 
caldrà dissenyar la icona i la imatge principal de l’aplicació i els botons que sortiran a la 
primera pantalla d’entrada. A la figura 4 trobem un exemple de pàgina d’inici. 

 
Figura 4. Exemple de pàgina d’inici de l’aplicació de gestió de l’hort escolar. Font: Elaboració 
pròpia, mitjançant el programa App Inventor. 
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D’altra banda en aquesta primera part han de dissenyar la interfície de l’aplicació. Amb els 
següents requisits visuals mínims: 

 Una primera plana, que ens permetí navegar a les diferents seccions de l’app. 

 Botons dels diferents elements de l’aplicació. 

 En les planes dels diferents elements un botó per tornar a l’inici de l’aplicació i botons 
per navegar per altres elements. 

 Botó de sortida de l’aplicació. 

Segona part: Programació 

En aquesta segona part treballarem la funcionalitat de l’aplicació, per això caldrà 
desenvolupar els algoritmes, blocs de l’App Invenor, necessaris perquè l’aplicació sigui 
funcional. Com a mínim, haurà de: 

 Permetre a l’usuari introduir les tasques realitzades a l’hort. 

 Guardar informació rellevant. 

 Permetre a l’usuari navegar de manera senzilla i àgil. 

 Permetre a l’usuari sortir de l’aplicació. 

Finalment, es triaran les dues millors aplicacions de cada classe. Les millors aplicacions seran 
presentades a la resta de la comunitat educativa que realitzaran una votació, per escollir 
l’aplicació que s’utilitzarà per a la gestió i organització de l’hort escolar. 
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Seqüència i temporització 

Taula 6. Seqüencia i temporització del projecte: Programació d’una aplicació per la gestió del 
hort escolar. Font: Elaboració pròpia.  

Descripció Temps Org. Recursos CA 

F
a

s
e

 I
n

ic
ia

l 

S
e

s
s
ió

 1
 

1 Presentació d’alguns exemples 
d’aplicacions mòbils. 

20min Aula Enllaços 
d’exemples. 

 

2 Plantejament i presentació del 
projecte. Objectius, metodologia, i 
criteris d’avaluació. 

30min Aula Enunciat del 
projecte 

 

3 Formació de grups. 10min Aula   

S
e

s
s
ió

 2
 

4 Visita al hort escolar. Coneixement de 
les tasques que és realitzen. 

40min Hort Dossier 
tasques que 
és realitzen. 

1 

5 

 

Definir els elements que trobarem a 
l’aplicació. 

20 min Aula Ordinadors 2, 
10 

F
a

s
e

 d
e

 d
e

s
e
n

v
o

lu
p
a

m
e

n
t 

S
e

s
s
ió

 3
 

6 Planificació del treball ha realitzar. 20min Aula 
Informàtica 

Ordinadors 3, 
10 

7 Validació per part del professor de la 
planificació del treball ha realitzar. 

10min Aula 
Informàtica 

Ordinadors  

8 Disseny i desenvolupament de l’app. 30min Aula 
Informàtica 

Ordinadors 4, 
5, 
10  

S
e

s
s
ió

 4
 9 Disseny i desenvolupament de l’app. 1h Aula 

Informàtica 
Ordinadors 4, 

5, 
10 

S
e

s
s
ió

 5
 

10 Disseny i desenvolupament de l’app.  30min Aula 
Informàtica 

Ordinadors 4, 
5, 
10 

Programació 30min Aula 
Informàtica 

Ordinadors 4, 
5, 
10 

S
e

s
s
ió

 6
 

11 Programació. 

 

1h Aula 
Informàtica 

Ordinadors 6, 
7, 
10 

S
e

s
s
ió

 7
 12 Programació. 

 

1h Aula 
Informàtica 

Ordinadors 6, 
7, 
10 

F
a

s
e

 F
in

a
l 

S
e

s
s
ió

 8
 

13 Execució i validació de l’app 1h Aula 
Informàtica 

Ordinadors 9, 
10 

S
e

s
s
ió

 9
 

14 Presentació oral de l’app realitzada. 50min Aula Pissarra 
digital 

11 

15 Tria de les dos millors app de classe. 10 min Aula   
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Atenció a la diversitat 

Els grups es realitzaran de forma heterogènia. A més a més, el professor/a validarà cada 
fase del procés i orientar als grups que ho necessitin. La realització dels elements de 
l’aplicació es deixà oberta i per aquells grups que ho necessitin, el professor disposarà d’una 
llista d’elements a tenir en compte.  

Avaluació 

L’avaluació del projecte es realitzarà a partir de la rúbrica de la taula 7 i una coavaluació dels 
companys de grup (taula 8). 

Taula 7. Rúbrica d’avaluació del projecte: Programació d’una aplicació per la gestió del hort 
escolar. Font: Elaboració pròpia.  

Avaluació Aplicació 
EXCEL.LENT 

9 -10 

BEN 
ASSOLIT 

7 - 9 

POT 
MILLORAR 

5 - 7   

NO 
ASSOLIT 

0 - 5   
Pes 

Maquetació i navegació general         15% 

Navegació amigable. Permet anar a l’apartat que vull. 
Les coses es troben sense cap esforç; es pot saltar 
d'un lloc a l'altre sense haver de buscar massa. 

        7% 

Els títols dels diferents apartats són adequats al 
contingut 

        3% 

La presentació, és coherent en colors, format, 
tipografia, mida de lletres,… 

        3% 

Pots tornar a l'inici fàcilment.         2% 

Redacció         15% 

No hi ha faltes d’ortografia i gramàtica.         8% 

Totes les frases i paràgrafs són intel·ligibles         7% 

Qualitat continguts         20% 

Qualitat i coherència dels continguts de l'aplicació.         5% 

És compleix amb tots els requeriments del projecte.         10% 

S'afegeix continguts addicionals als requerits en el 
projecte. 

        5% 

Fases del procès         15% 

Segueix les fases del procès de programació i les 
documenta de forma adequada. 

        8% 

Revisar l’aplicació dissenyada i introdueix millores o 
corregeix els errors de programació. 

        7% 

Creativitat         15% 

Conté aspectes de disseny novedosos i originals.         5% 

Genera un contingut original i atractiu.         5% 

L'aparença estètica, a primera vista convida al usuari a 
navegar en el lloc, motivant-ho a explorar la informació 
a través de la disposició del seu contingut de manera 
intuïtiva simple i transparent. 

        5% 

Presentació oral         20% 

L'exposició és detallada i s'entén amb facilitat.         10% 

S'aporten aspectes no contemplats pel professor.         5% 

Es respon amb detall i precissió a les preguntes.         5% 

 NOTA FINAL:  



19 
 

Taula 8. Coavaluació del projecte: Programació d’una aplicació per la gestió del hort escolar. 

 Coavaluació ASSOLIT 
POT 

MILLORAR 
NO 

ASSOLIT 

Itéms*       

Participació en  les tasques de grup       

Aportació d’idees i propostes         

Eficàcia en el disseny del projecte       

Eficàcia en les tasques de programació         

*Marca amb un creu el nivell d'assoliment   

 
NOTA PROPOSSADA:  

 

La nota final del projecte correspondrà a un 85% a la nota total de la rúbrica d’avaluació i un 
15% la nota de la coavaluació. 

 
3.2.2. Projecte proposat: 4t ESO. 

Nom: SmartHort: Disseny d’un sistema de reg automàtic. 

Context:  

En aquest projecte dissenyarem un sistema de reg automàtic per a l’hort escolar. El sistema 
ha de respondre a les necessitats hídriques de les plantes. En el nostre projecte utilitzarem 
una placa Raspberry Pi, que programarem amb el programa de llenguatge informàtic Pyton. 
Per activar la vàlvula del sistema de reg, la Rasberry Pi decidirà gràcies als sensors de 
temperatura i humitat del sòl, quan obrir la vàlvula del reg.  

Curs al qual va adreçat:4t ESO 

Objectius d’aprenentatge: 

 Implicar-se en un projecte que afecta tota la comunitat educativa. 

 Reflexionar sobre la importància del medi ambient, en especial els recursos hídrics, 
i el nostre entorn. 

 Treballar totes les etapes d’un procés tecnològic. 

 Diferenciar els components d’un sistema de control automàtic. 

 Conèixer el paper i funcionament de sensors, i les seves característiques. 

 Dissenyar i construir un sistema automàtic senzill amb sensors perquè realitzi una 
actuació determinada sobre un element extern en funció de les lectures dels sensors. 

 Utilitzar eines informàtiques per a la programació d’un sistema automàtic. 

 Potenciar l’organització de la feina, la col·laboració entre els alumnes i la reflexió 
compartida.  

 Transferir els coneixements treballats a l’aula, sobre  control i automatització  per tal 
d’automatitzar el sistema de reg. 

 Expressar i comunicar, per escrit i de forma visual i oral, els avantatges de l’ús del 
reg automàtic, utilitzant eines informàtiques. 
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Continguts i criteris d’avaluació normatius 

Els continguts normatius, del decret 185/2015, treballats en aquest projecte són: 

Electrònica, pneumàtica i hidràulica: 

 Àlgebra de Boole i portes lògiques. 

 Components dels sistemes pneumàtic i hidràulic, reconeixent-ne la simbologia i els 
principis de funcionament. 

 Pneumàtica i hidràulica aplicada a la indústria i altres entorns tècnics. 

Control i automatització: 

 Elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament. 

 Sistemes automàtics: components i funcionament. 

 Tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la indústria. 

 Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. L’ordinador com a 
element de programació i control. 

 Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic al 
llarg de la història. 

Els criteris d’avaluació: 

 Proposar estratègies d’estalvi d’energia i aigua a les llars, així com d’automatització 
aplicada a casos reals o simulats i fer els càlculs corresponents.  

 Participar en accions orientades a estimular l’ús responsable de les tecnologies. 

 Realitzar operacions lògiques emprant l’àlgebra de Boole, relacionant plantejaments 
lògics amb processos tècnics i resoldre problemes tecnològics senzills mitjançant 
portes lògiques.  

 Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-
ne les aplicacions en sistemes de l’entorn.  

 Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure’n el  
funcionament i les aplicacions.  

 Dissenyar i construir sistemes automàtics o robots utilitzant les eines informàtiques 
adequades per programar-los i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians. 

 Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies 
treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l’exposició 
en públic i amb suport multimèdia. 1 

 Dissenyar i elaborar presentacions destinades a donar suport al discurs verbal en 
l’exposició d’idees i projectes, integrant elements multimèdia. 

Competències bàsiques treballades 

Competències transversals: 

 Competència d’aprendre a aprendre. 

 Competència social i ciutadana. 

 Competència digital. 

 Competència comunicativa, lingüística i audiovisual. 

Competències de l’àmbit cientificotècnic  

 Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser 
investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació 
d’investigacions experimentals. 
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 Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament 
científic. 

 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 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els 
avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient 

 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. 
 

Continguts i criteris d’avaluació didàctics. 

Taula 9. Relació dels continguts didàctics propis i els criteris d’avaluació. Font: Elaboració 
pròpia. 

Continguts didàctics propis Criteris d’avaluació propis 

Realització un procés tecnològic en totes les seves 
fases. 

CA1. Planificar totes les fases del procés tecnològic 
descrivint-les i fent-ne una temporització adequada. 

Sistemes de reg. 
CA2. Coneix els diferents sistemes de reg, que es 
poden utilitzar en els horts urbans. 

Disseny de sistemes automàtics. 
CA3.  Elaborar el disseny de forma  adequada tenint en 
compte tots els requeriments del projecte. 

Anàlisi dels components i funcionament de sistemes 
automàtics.  

CA4. Diferencia de forma clara els components que 
formen un sistema de control automàtic i el seu 
funcionament.  

Identificació  de diferents sensors com a elements de 
control i reconeixement de la seva funcionalitat.  

CA5. Reconeix el paper i funcionament dels diferents 
sensors, així com les seves característiques. 

 

Ús de sensors aplicats a controlar un element extern 
de sortida en funció de la lectura del sensor.  

CA6. Construir un dispositiu amb sensors per adquirir 
dades de l’entorn. 

CA7 . Interpretar com respon el dispositiu de sortida 
davant de canvis de les condicions de l’entorn. 
L’element extern de sortida del sistema automàtic 
actua de forma esperada segons el valor que es rep 
del sensor d’entrada.   

Ús de l’ordinador com a element de programació de 
sistemes de control.  

 

CA8. .Desenvolupar un programa mitjançant un 
llenguatge de programació senzill per controlar un 
sistema automàtic i programa de forma estructurada i 
sap quina part del codi s’ha de modificar si hi ha un 
error.  

Construcció de sistemes automàtics de complexitat 
mitjana.  

CA9 . Dissenyar un producte final que funciona segons 
els requeriments. 

Comprovació i validació del correcte funcionament del 
sistema automàtic. 

CA10. Revisar el funcionament del sistema automàtic i 
introdueix millores o corregeix els errors de 
programació. 

Aportació personal al treball en equip i col·laboració en 
l’estructuració del treball.  

CA11 .Actua de forma dialogant, flexible i responsable 
en el treball en equip, en la cerca de solucions, en la 
presa de decisions i en l'execució de les tasques 
encomanades amb actitud de respecte, cooperació, 
tolerància i solidaritat. Potencia l’organització de la 
feina, la col·laboració entre els alumnes i la reflexió 
compartida.  

Elaboració d’una memòria escrita de forma clara i 
concisa els diferents passos del procés de 
programació i realització d’una presentació. 

CA12. Expressar correctament el projecte de manera 
oral i escrita. 
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Metodologia 

El projecte es realitzarà seguint les fases del procés tecnològic. Prèviament a la realització 
del projecte es realitzaran dues activitats prèvies. 

Cada grup elabora el seu propi pla de treball, amb els objectius que es proposen com a equip 
i amb els compromisos que pren cadascú per millorar el seu funcionament. Hauran de fer 
una planificació i temporitzar-la de forma que la fase de realització quedi desglossada en una 
seqüència de, en forma d’entregues parcials que puguin ser avaluables. Els grups que no 
aconsegueixin fer una planificació clara, se’ls proporcionarà una de possible que hauran de 
seguir.  

Tot i que cada grup treballarà de forma independent, es fomentarà que hi hagi una feina 
col·laborativa entre grups, per resoldre les problemàtiques que els hi poden sorgir.  

Descripció del projecte 

Els alumnes, en grups de 4, hauran de dissenyar un sistema de reg automàtic, a partir de la 
utilització de sensors de temperatura i humitat del sòl, que els permetrà quantificar, controlar 
i gestionar les necessitats hídriques de les plantes. 

En el disseny hauran de tenir en compte per una banda l’estructura de control automàtic i per 
l’altre el sistema de reg emprat. Aquest últim serà d’elecció lliure pels components del grup, 
hi hauran de decidir la distribució en l’hort, amb el disseny d’un plànol. A la figura 5, es 
proposa una possible solució amb reg per gota a gota. 

 

 

Figura 5. Esquema reg gota a gota. Font: Elaboració propià. 
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El disseny del sistema de reg automàtic, es realitzarà amb una placa Raspberry Pi, 
programada amb Pyton. Per activar l’electrovàlvula del sistema de reg, la Rasberry Pi 
decidirà gràcies als sensors de temperatura i humitat del sòl, quan obrir la vàlvula del 
reg.(Figures 6 i 7) 

Per tal de donar resposta a les necessitats hídriques de les plantes les dades analitzades 
s’han d’analitzar de manera correcta. A partir de les dades ambientals d’humitat i temperatura 
obtingudes in-situ pels sensors, el sistema donarà una resposta depenent dels valors 
d’aquestes dades per tal d’obrir la vàlvula de reg per iniciar-lo o mantenir-lo tancat. Quan les 
plantes necessiten reg, la Rasberry Pi enviarà un senyal al relé que obrirà l’electrovàlvula.,  

El sensor d’humitat del sòl que farem servir serà el model FC-28, el sensor de temperatura 
serà el model DHT11. Per tal de connectar l’electovàlvula necessitarem un mòdul relé d’un 
canal 5V. A la figura 6 i 7 podem observar els esquemes de connexió dels sensors i 
l’electrovàlvula amb la Rasberry Pi. 

 

 

Figura 6. Esquema de connexió dels sensors. Font: Elaboració pròpia. 
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Figura 7. Esquema de connexió de l’electrovàlvula. Font: Elaboració pròpia. 

Un cop implementat el sistema de reg automàtic, la utilització i manipulació correcte de les 
dades obtingudes pels sensors ens ajudarà a estalviar aigua, ja que el sistema de reg, 
funcionarà només quan cal. 

En l’annex podreu trobar el codi de programació. 

Descripció activitats prèvies.  

Activitat prèvia: Encendre i apagar un LED amb la Rasberry Pi.(Rpi) 

L’activitat pretén familiaritza als alumnes amb la RPi, a partir d’encendre i apagar un Led, ja 
que es pot considera una programació senzilla.  En l’annex trobem l’activitat detallada. 

 

Figura 8. Esquema de connexió del LED. Font: Elaboració pròpia. 
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Activitat prèvia: Puzle Sistema de reg 

L’activitat pretén que els alumnes coneguin els diferents sistemes de reg (per aspersió, gota 
a gota, per inundació i per exsudació) 

Durant una sessió d’aula cada alumne haurà de realitzar una petita lectura, de 7 minuts, d’un 
sistema de reg concret. Es treballarà per grups i cada membre del grup base (el mateix del 
projecte de 4 membres) serà expert d’un dels sistemes de reg. Un cop finalitzada la lectura 
els experts, realitzaran una reunió de 10min amb els altres experts, en grups de 4, del mateix 
tema. Tot seguit es tornaran  a reunir amb el seu grup base i cada membre disposarà de 
6minuts per exposar la seva lectura. Seguidament s’obrirà on torn de resolució de dubtes de 
4min. 

Taula 10. Estructura de l’activitat: Puzle sistema de reg. Font: Elaboració pròpia. 

 

Durant la realització de l’activitat els alumnes tindran diferents rols. 

 Rols en el grup d’experts. 
o Rol 1. Explica als companys la informació recollida. 
o Rol 2. Afegeix informació i col·labora a resoldre dubtes. 
o Rols 3. Realitza preguntes i demana aclariments. 
o Rol 4. Anota en forma de resum el parlat i controla el temps. 

 En el grup d’origen, els rols seran rotatius: 
o Rol 1. Exposa la seva part a la resta del grup. 
o Rol 2. Realitza preguntes i demana aclariments. 
o Rol 3. Pren nota i reforça positivament al rol 1. 
o Rol 4. Controla el temps.  

  

Presentació 
activitat. 

Lectura 
individual 

Reunió 
grup 
d’experts 

Reunió grup base. Resolució 
de dubtes 

Tria d’un 
sistema 
de reg 

5min 7min 10min 24min(6xpersona) 4min 10min 
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Seqüència i temporització 

Taula 11. Seqüencia i temporització del projecte:. Disseny d’un sistema de reg automàtic. 
Font: Elaboració pròpia.  

Descripció Temps Org. Recursos CA 

F
a

s
e

 I
n

ic
a

l 

S
e

s
s
ió

 1
 1 Plantejament i presentació del projecte. 

Objectius, metodologia, i criteris d’avaluació. 
15min Aula Enunciat del 

projecte 
 

2 Formació de grups.  10min Aula   

3 Visita inicial al hort. 35min Hort Llibreta de 
grup 

 

S
e

s
s
ió

 2
 4 Activitat prèvia: Encendre i apagar un LED 

amb la Rasberry Pi.(Rpi) 
1h Taller Enunciat 

activitat. 
RPi 
Ordinadors 

4, 5, 
7 

 

S
e

s
s
ió

 3
 5 Activitat prèvia puzle: Sistemes de reg. 50 min Aula Fitxes 

activitat 
2 

6 Tria del sistema de reg a emprar. 10 min Aula  2 

F
a

s
e

 d
e

 d
e

s
e
n

v
o

lu
p
a

m
e

n
t 

S
e

s
s
ió

 

4
 

7 Coneixement dels elements del sistema de 
control emprats pel projecte. 

20mi Taller RPi. 
Sensors 

5 

8 Anàlisi del problema plantejat, recerca, i 
generació d’idees. 

40min Taller Ordinadors 3 

S
e

s
s

ió
 5

 9 Fase d’anàlisi i disseny. 1h  Aula Ordinadors. 
Llibreta de 
grup. 

1, 3 

S
e

s
s
ió

 6
 10 Realització del pla de treball. 50min Aula Llibreta de 

grup 
1, 3 

11 Validació per part del professor del pla de 
treball 

10min Aula   

*es detallen les fases de realització del procés segons la proposada. 

S
e

s
s
ió

 7
-8

 12 Realització del projecte: Muntatge i connexió 
dels sensors. 

2h Taller RPi. 
Sensors 

4, 5, 
6 

S
e

s
s
ió

 9
 13 Realització: Lectura del valor que dona el 

sensor.  
1h Taller-

Hort 
RPi. 
Sensors. 
Portàtils 

5, 6, 
7 

S
e

s
s
ió

 1
0
 14 Realització: Programació dels sensors. En 

funció de la dada obtinguda, actuar sobre 
l’element extern.       

1h Taller RPi. 
Sensors. 
Portàtils 

6, 7, 
8, 9 

S
e

s
s
ió

 1
1

-1
2
 15 Realització: Programació dels sensors. 

Actuar sobre l’element extern de sortida en 
funció de les condicions. 

2h Taller RPi. 
Sensors. 
Portàtils 

6, 7, 
8, 9 

F
a

s
e

 F
in

a
l 

S
e

s
s
ió

 1
3
 16 Execució i validació del sistema de reg 

automàtic. 
1h Taller-

Hort 
RPi. 
Sensors. 
Portàtils 

10 

S
e

s
s
ió

 1
4
 17 Presentació del sistema de reg automàtic 50min Aula RPi. 

Sensors. 
Portàtils 

12 

18 Coavaluació dels companys de grup. 10min Aula  11 
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Atenció a la diversitat 

Els grups es realitzaran de manera diversificada.  

Els grups que no siguin capaços de planificar per ells mateixos les fases de realització, 
se’ls proporcionarà una possible planificació amb fites intermèdies.   

Avaluació 

L’avaluació del projecte es realitzarà a partir de la rúbrica de la taula 12, que reflecteix tots 
els criteris d’avaluació amb un pes del 90%, un qüestionari d’autoavaluació taula 13 d’un pes 
del 5% i una rúbrica de coavaluació dels companys  (taula 14) d’un pes del 5%. 

Taula 12. Rúbrica d’avaluació del projecte: Disseny d’un sistema de reg automàtic. Font: 
Elaboració pròpia. 

Avaluació Projecte 
EXCEL.LENT 

9 -10 

BEN 
ASSOLIT 

7 - 9 

POT 
MILLORAR 

5 - 7   

NO 
ASSOLIT 

0 - 5   
Pes 

Activitat prèvia: Encendre i apagar un LED 
amb la Rasberry Pi.(Rpi) 

        5% 

És realitzen tots els exercicis de l'activitat 
correctament. 

        4% 

Es realitza el exercici d'ampliació         1% 

Activitat prèvia: Puzle sistema de reg. (CA2)         10% 

Participa en el procés de tota l'activitat, treballen 
de forma col·loborativa. 

        5% 

El disseny final del sistema de reg escollit         5% 

Fases del procés (CA1)         8% 

Segueix les fases del procés tecnològic i 
descrivint-les i fent-ne una temporització 
adequada. 

        8% 

Plantejament del projecte. CA3         12% 

És compleix amb tots els requeriments del 
projecte i elabora el disseny de forma adequada. 
(CA3) 

        8% 

S'afegeix continguts addicionals als requerits en el 
projecte. 

        4% 

Realització del projecte. Prototip (CA4-10)         30% 

Utilitza correctament els components del sistema 
automàtic. (CA4-5) 

        5% 

Sap realitzar el muntatge del sistema automàtic i 
compren les dades obtingudes pels sensors (CA6) 

        5% 

El prototip interpreta correctament els valors 
d'entrada per donar resposta al dispositiu de 
sortida. (CA7) 

        5% 

El codi de desenvolupament del programa és 
correcte i s'ha programat de forma estructurada, 
en cas d'error s'identifica i sap modificar-lo o 
introduir millores. (CA8, 10) 

        5% 

El producte final funciona adequadament i no 
conté ningun error. (CA9) 

        10% 

Memòria (CA12)         10% 

No hi ha faltes d’ortografia         5% 

La redacció de la memòria és clara i precisa.         5% 

Presentació oral (CA12)         15% 
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L'exposició és detallada i s'entén amb facilitat.         5% 

S'aporten aspectes no contemplats pel professor.         5% 

Es respon amb detall i precisió a les preguntes.         5% 

Autoavaluació i Coavaluació (CA11)         10% 

Avaluació (qüestionari autoavaluació)         5% 

Coavaluació dels companys ( rúbrica coavaluació)         5% 

 NOTA FINAL  

 

Taula 13. Qüestionari d’autoavaluació del projecte: Disseny d’un sistema de reg automàtic. 
Font: Elaboració pròpia. 

Autoavaluació SI NO A VEGADES 

Evidències de participació       

Aporto idees, suggeriments i propostes a l’equip.       

Escolto els altres.       

Accepto les idees i propostes dels companys/es.       

Planifico les tasques junt amb els companys/es.       

Accepto les tasques que em pertoquen.       

Em faig responsable de la meva feina.       

Ajudo els companys/es en la seva feina.       

Anoto a l’agenda els compromisos o el treball a realitzar.       

Accepto les correccions que em fan els companys/es.       

*Marca amb un creu el nivell d'assoliment    

 NOTA PROPOSSADA:   

 

Taula 14. Rúbrica de coavaluació del projecte: Disseny d’un sistema de reg automàtic. Font: 
Elaboració pròpia 

Coavaluació ASSOLIT POT MILLORAR NO ASSOLIT 

Itéms*       

Participació en  les tasques de grup       

Aportació d’idees i propostes         

participació en la presa de decisions       

Eficàcia en el muntatge del sistema       

Eficàcia en les tasques de programació         

*Marca amb un creu el nivell d'assoliment   

 NOTA PROPOSSADA:   
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4. Resultats. 
 
No es poden aportar resultats reals perquè, d’una banda, que per ajustament de calendaris no 
s’ha pogut implementar  l’ús del compostador i per un altre no s’han pogut realitzar les activitats 
didàctiques proposades per falta de temps i coordinació amb l’escola. 

S’aporta un model d’avaluació a partir de l’assoliment dels objectius generals de la proposta, 
d’acord amb 12 indicadors proposats. 

El assoliment o no dels indicadors haurà de ser avaluat per tota la comunitat educativa, en les 
reunions de consell de curs. Es considerà que s’assoleixen els objectius si dues terceres parts 
dels indicadors, tenen una resposta positiva i almenys un indicador de cada objectiu. 

Objectiu 1: Vincular la tasca educativa a l’aula a un context real, per motivar i potenciar un 
aprenentatge aplicat i significatiu.  

 Indicador 1: Els alumnes mostren més interès i motivació que quan fan una activitat 
d’aula teòrica o d’aula de tecnologia no vinculada a un context real. 

 Indicador 2: Els alumnes s’impliquen en la realització de les tasques de principi a fi i 
prenen consciència dels projectes que impliquen a tota la comunitat educativa. 

 Indicador 3: Els projectes realitzats, mostren clarament que els alumnes han estat 
participes del seu aprenentatge a partir d’experiències pròpies viscudes durant la 
seva realització. 

Objectiu 2: Conscienciar als alumnes dels problemes mediambientals. 

 Indicador 4: Els alumnes prenen consciència dels problemes mediambientals, com 
ara, la necessitat d’estalvi d’aigua, i la contaminació dels residus generats. 

Objectiu 3: Implementar un sistema de compostatge funcional, gestionat principalment pels 
alumnes de 1r i 2n d’ESO.  

 Indicador 5: El sistema de compostatge implantat és funcional. 

 Indicador 6: Els alumnes, i la resta de comunitat educativa es mostra participa en la 
gestió i organització del compostatge, 

Objectiu 4: Idear una aplicació de gestió i organització de l’hort.  

 Indicador 7: L’organització de les tasques de l’hort i la seva gestió resulta més 
senzilla gràcies a què l’aplicació representa una bona eina de comunicació.  

 Indicador 8: La majoria de la comunitat educativa utilitza l’aplicació i la destaca com 
una eina atractiva i fàcil d’utilitzar. 

 Indicador 9: Els alumnes reflexionen sobre la importància del medi ambient, 
coneixent el funcionament i les tasques que es realitzen a l’hort. 

Objectiu 5: Implicar als alumnes en el disseny del sistema de reg de l’hort de l’escola sostenible 
a nivell ambiental i social.  

 Indicador 10: Els alumnes han mostrat interès al dissenyar el sistema de reg 
automàtic.  

 Indicador 11: Els alumnes reflexionen sobre la importància del medi ambient, en 
especial els recursos hídrics, i el nostre entorn. 

 Indicador 12: La implementació del sistema de reg ha generat un estalvi d’aigua, 
respecta la destinada amb anterioritat a l’hort escolar. 
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5. Conclusions. 

S’ha abordat aquest treball, amb la intenció de: 

Per una banda, genera material didàctic per tal d’integrar i incorporar els continguts curriculars 
dels alumnes de l’educació secundària potenciant la relació tecnologia-societat-medi ambient.  

En aquest sentit he cregut oportú la importància de l’aprenentatge contextualitzat i significatiu 
dels alumnes, per això la resposta que es dóna, ha estat la creació de projectes tecnològics, amb 
la finalitat d‘innovar, introduir un context real, intentat que els alumnes gaudeixen del seu procés 
d’aprenentatge alhora que els alumnes treballen els continguts curriculars i s’involucren en una 
tasca de centre amb una extreta relació amb el medi ambient.  

Tot explotant el recurs de l’hort escolar, per apropar els alumnes al medi natural i desperta un 
interès mediambiental i sostenible, mitjançant l’ús de les noves tecnologies.  

S’ha considerat oportú vincular els projectes amb l’ús de les noves tecnologies, ja que juguen un 
paper clau en l’educació secundària i són un gran atractiu pels alumnes.  

D’altra banda, el treball ha volgut remarcar la importància de realitzar un aprofitament de la 
matèria orgànica generada al centre. Per això, s’ha proposat la instal·lació d’un compostador 
gestionat principalment pels alumnes de 1r i 2n d’ESO. D’aquesta manera s’aconsegueix el 
reaprofitament de la matèria orgànica del centre i s’implica els alumnes en una tasca sostenible 
de centre, tot potenciant la importància de cuidar el nostre entorn i conscienciant als alumnes 
dels problemes mediambientals apropant-los a una solució sostenible de millora del medi 
ambient. 

Tot i no poder haver dut a terme la implementació del compostador al centre i la realització dels 
projectes proposats crec que, els objectius proposats es podrien assolir amb garanties en posar-
ho en pràctica. Ja que, en aquest treball s’han donat les eines necessàries per a poder dur a 
terme els projectes indicant els continguts, els objectius, la temporització, els criteris d’avaluació 
i els materials i recursos necessaris per a la seva realització. Així com s’ha proporcionat 
informació per la instal·lació i el seguiment del bon funcionament del compostador. 

Finalment crec que, l’ús de l’hort escolar com a vincle d’aprenentatge en l’ensenyament de 
l’educació secundària: 

 És un recurs didàctic i pedagògic, que pot donar molt de joc en la realització de projectes 
tecnològics. Podent relacionar-los amb altres matèries. 

 Pot exercir com un lligam entre la relació tecnologia-societat-medi ambient i en 
conseqüència fer reflexionar als nostres alumnes reflexionen sobre la importància del 
medi ambient, en especial els recursos hídrics, l’aprofitament de la matèria orgànica i el 
nostre entorn. 

 Genera una participació de tota la comunitat educativa pel seu bon funcionament, 
potenciant d’aquesta manera la relació entre els diferents membres de la comunitat 
aprenent a viure junts. 

 Pot afavorir en el desenvolupament de la competència social i ciutadana dels nostres 
alumnes ajudant-los a saber prendre decisions que influeixen en el seu entorn i ser 
capaços de participar i cooperar amb els altres. 
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