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Per què han de saber ciències i tecnologia els nostres 
alumnes?

Quins coneixements han d’adquirir?
Què vol dir ser competents

Quin ha de ser el nostre paper com a professors?
Quin ha de ser el rol de l’alumnat?

Com hem de gestionar l’aula?
Què implica treballar en grup? (alumnes, professors)

Quines preguntes ens fem?

Quin és el nostre objectiu com a professors?
“Aprenguin ciències”

Siguin competents
Adquireixin coneixements

Formar persones,….



Què implica ser competent?

Com podem treballar les competències a l’aula?

Quan podem dir que un alumne és competent?



Comprensió del món 

Elaborar explicaciones coherente, racionals 

Construcció de models 

Fer-se preguntes, plantejar hipòtesis, experimentar 

Actuar, pensar i parlar 

Manifestar actitud crítica i creativitat davant el món 

Presa de decisions 

Cultura ciutadana 

FUNCIÓ DE LA CIÈNCIA



COMPETÈNCIES D’AREA

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS



DIMENSIÓ: Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 
Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva 
dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals 
Aquesta competència comporta: 

Identificar els grups de fenòmens que es poden explicar amb les principals idees que corresponen a la física i 
la química. 

Apropiar-se dels models teòrics de la física i de la química per assolir els conceptes i les relacions entre 
conceptes que els són propis. 

Utilitzar els models de la física i de la química per elaborar explicacions científiques.  

Tenir criteri per seleccionar dades, hipòtesis i proves experimentals que reforcin o refutin una explicació 
científica segons un determinat model teòric. 

Gradació del nivell d’assoliment de la competència 

 Nivell 1 
1.1. Relacionar un fenomen natural amb el model d’explicació que li correspon, identificar-ne els elements 
bàsics i comunicar-ho amb llen- guatge planer. 

Nivell 2 

1.2. Identificar les relacions entre els conceptes i les variables rellevants del model d’explicació que 
correspon al fenomen que s’estudia, i comunicar-ho amb la terminologia científica pertinent. 

Nivell 3 

1.3. Predir els canvis que tindran lloc quan es modifiquen les condicions que afecten el fenomen 
caracteritzat, i comunicar la solució mitjançant la terminologia i el llenguatge simbòlic propis de la 
ciència.  



Dimensió:  Medi ambient 
Competència 10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure i evitar o 
minimitzar l’exposició als riscos naturals. 

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

Dimensió: Salut

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

Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables a nivell individual i social 
fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció i resposta del cos humà. 

Competència 13. Aplicar les mesures preventives adequades, utilit- zant el coneixement cientí c, 
en relació amb les conductes de risc i malalties associades al consum de substàncies addictives. 

Competència 14. Adoptar hàbits d’alimentació variada i equilibrada que promoguin la salut i 
evitin conductes de risc, trastorns alimen- taris i malalties associades. 

Competència 15. Donar resposta a les qüestions sobre sexualitat i reproducció humanes, a partir 
del coneixement cientí c, valorant les conseqüències de les conductes de risc. 



IMPLICA UN CANVI DE MODEL DIDÀCTIC?





CANVI METODOLÒGIC 
CREATIVITAT 
INNOVACIÓ 

GESTIÓ AULA 
PENSAMENT CRÍTIC 

RELACIONS EMOCIONALS

COOPERAR 
DIALOGAR 

REFLEXIONAR 
ARGUMENTAR 

CREAR 
DECIDIR 

PENSAMENT CRÍTIC 
ADQUIRIR CONEIXEMENT

MESTRE ALUMNAT



Treballs per projectes 

Podem treballar la interpretació de fenòmens 
del món, la responsabilitat i la sostenibilitat

Des de les àrees



PROJECTES DE SOSTENIBILITAT



CONTEXT

Per què? Tenim un problema?o

Soroll a la classe
Al menjador
Del carrer

Classes del voltant
Dipòsit Castor

Fraking

Volem tractar el tema

Creem la necessitat



UD Som sostenibles?

PROPOSTES / EXEMPLES

A la fase d’aplicació de la UD proposar una activitat 
vinculada amb un tema d’entorn i contaminació

Sobre la maqueta ecosistema problema que comporta 
l’abocament d’oli a un riu 

Disseny casa sostenible tèrmicament
A partir del coneixement i ús dels instruments de la motxilla 
bioclimàtica, l’estada al Camp d’Aprenetatge de Juneda i el 

treball experimental al voltant de l’energia tèrmica, dissenyen 
un projecte de casa sostenible tèrmicament 

Contaminació acústica
Partim d’un problema de contaminació acústica al centre, 

soroll a la classe, soroll exterior, amb les cadires,menjador, etc 
Estudiem la problemàtica i es proposen accions de millora



D’on partim?

Al jardí de l’entrada a l’edifici de l’institut  ens trobem sota un arbre 
les restes d’una poma. 

Dos dies després, un altre cor de poma menjada i a més un parell de 
boles de paper d’alumini. 

Aquesta és una zona de trànsit i els alumnes no poden estar a l’hora 
del pati. Casualment al dia següent passem durant l’esbarjo i ens 

trobem alumnes de 4t d’ESO asseguts al terra prenen el sol i 
esmorzant. Preguntem per les boles d’alumini del dia anterior i 

responen que elles no les han llençat, que només han llençat les 
restes de la poma, perquè és materia orgànic.

QUÈ FEM?



Disseny casa sostenible tèrmicament
A partir del coneixement i ús dels instruments de la motxilla 
bioclimàtica, l’estada al Camp d’Aprenetatge de Juneda i el 

treball experimental al voltant de l’energia tèrmica, dissenyen 
un projecte de casa sostenible tèrmicament 



TREBALL PER PROJECTES



CONTEXT

PROCÉS

PRODUCTE FINAL

Objectiu a  b  
Fenòmen 

Generació preguntes

Activtats 
Experimentals 
Competencials 

Preguntes i debats 
Reflexions i valoracions  

dels alumnes 
Idees clau 

Recull del què han après 
Criteri i presa de decisions 

Estructurar 
Modelitzar

A
v
a
l
u
a
c
i
ó 
r
e
g
u
l
a
c
i
ó

Aplicació coneixements 
Criteri i presa de decisions 

Resolució problema,… 
Producció, disseny 
Competencialitat

https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c4-muntanyes-russes-2n-yasmina-asselmane/muntanyes-russes-i-castellers/construiem-la-nostra-muntanya-russa
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c4_muntanyes-russes_2n_xenia-bonifacio/home
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c4_muntanyes-russes_2n_elvira-guillen/home
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c4_muntanyes-russes_2n_elvira-guillen/muntanyes-russes-i-castellers/1-b-el-cami-dels-canvis
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c4_muntanyes-russes_2n_elvira-guillen/3-castellers/3-c-castellers-amunt
https://docs.google.com/document/d/1RueNWPEFkRHWaQDMv_B2F2hM8kwE6waWSW7PTB6B8DI/edit


ESTRUCTURACIÓ 
CONEIXEMENT

MODELITZACIÓ

IDEES CLAU

APLICACIÓ
PRODUCTE FINAL

Accions, Activitats,  
Experiències

Mapes, Resums,  
Murals, Reflexions

metacognició

Informe, Accions 
Tallers, Construccions

Abstracció



GESTIÓ D’AULA

treball individual
Treball petit grup

Treball gran grup



GRUP

INDIVIDUAL

INDIVIDUAL INDIVIDUAL

INDIVIDUAL

VALORACIÓ INDIVIDUAL

Abans Després



TREBALL 
GRUP

Formació 
Grup

Activitat  
Individual

Comunicació 
Intercanvi

Discussió 
Consens

Producció 
Exposició 

Presentació

Càrrecs 
Funcions

Compromissos 
Grup

Tasques 
Diferenciades 

No diferenciades

Justificació 
Produccions 
Individuals

Aclariments 
Correccions

Argumentar 
Consensuar

Presa  
Decisions

Producció  
Inicial

Ordenar 
Estructurar

Producció  
Final

Pertinència 
Validesa 

Completesa

Avaluació 
Regulació

Avaluació 
Regulació

Avaluació 
Regulació

Avaluació 
Regulació

Bones preguntesProf-Alum

Alum-alum

Alum-prof

Avaluació 
Qualificadora

Prof-Alum Alum-alum

ProfAvaluació 
Qualificadora



PRIMRES REFLEXIONS



Aquest curs a Ciències Naturals estudiarem........ 

El planeta Terra. 

Crec que ens proposaran treballar en: 

Grup. Per què? 
Perquè aprenguem a treballar en equip. 

Individualment. Per què? 
Perquè millorem la nostra feina personal. 

Al laboratori. Per què? 
Per fer pràctiques de la teoria. 

Utilitzarem eines informàtiques. Per què? 
Per poder treballar millor. 

Aquest curs em comprometo a aprovar tot. 
Insereix una fotografia que representi el què i el com estudiarem aquest curs. 



Jo he posat aquesta imatge perquè crec que tota la gent pensa que té el mòn a les seves 
mans i ho sap tot, però es mentida. Hi ha moltísimes coses que descobrir sobre el mòn i 
ningú té el mon a les seves mans.

IMATGES  INICIALS
FOTOGRAFIA: Imatge que representa el què ens imaginem que estudiarem aquest curs 

Què i Com?

La Terra per dins, els ecosistemes que té, les capes que conté, perquè hi ha vida humana a 
la Terra i no a altres planetes, que tenim que fer per cuidar l'aigua potable que conté la 
Terra i com cuidar els boscos que tenim.



Quina és la idea que s’exposa en el text  
o que ens vol transmetre l’autor 

Quin inters pot tenir l’autor per escriure aquest article? 

Quina profesión us sembla que té l’autor? 

Es parla del tema als diaris, televisión o a casa? de quina manera? 

Quina idea et sembla est ben explicada i quina no s’entén gaire? 

Quins arguments t’han convent més? 

Podriem fer alguna prova, dissenyar alguna experiència per comprova 
rsi son certes les afirmaciones de l’article

PREGUNTES



ESPAI 
COL.LABORATIU





No, estic pensant

Jo he pensat en posar: Wegener va descobrir que fa milions d’anys la Terra només tenia 
un continent anomenat Pangea. 

Ja se, podem fer, saps el dibuix aquest del document de: Contacte entre plaques?  
Podriem preguntar sobre el dibuix, o sigui, que pasa quan hi ha una fusió… 

Però això seria una pregunta no una idea de grup. Una idea de grup es que tots posem en comú les idees individuals, i 
treiem una conclusió.

Vale vale, jo estava pensant en preguntes jajaja

Vale, però que et sembla la meva proposta? Vols afegir alguna cosa?

Em sembla bé, m’agrada

Vale, però crec que per a que estigui més complerta hi hauria que afegir alguna cosa més.

Si, aixo si. Podriam posar: Ell era l’unic en la seva epoca que creia aixo, però fins als anys 60  
no es va poder dir que era cert. Wegener ho va descobrir gracies a que s’havia adonat  
que hi havia restes d’animals o pedres en distintes parts del planeta.

Vale, em sembla bé. Ho poso?

Si, posa-ho

Així esta bé?
Jo crec que amb dues preguntes més, i una idea de grup més acabem, no?

Si, esta be

D’acord, quina pregunta més podem fer?

La que vaig posar abans?

La del dibuix?

No, la del contacte entre plaques



Institut l’Estatut. Rubí

http://www.youtube.com/watch?v=HsuRrpCJhys

Interacció i debat entre els alumnes del grup

Aprenentatge cooperatiu

http://www.youtube.com/watch?v=HsuRrpCJhys


Observacions dins del grup. 

Carla i Joan: Jo dic que si és en grup s'ha de fer tots els que 
formen part; però en aquest cas hi ha un membre del grup que 
no ha fet gairebé res, només ha fet algunes coses i gastat 
menys ja que les altres membres han posat mes que ella. 
Després que nosaltres hàgim quedat tots els dies que vam 
decidir per fer la casa i ella només hagi anat dues vegades 
però va fer molt poca cosa i l'últim dia que vam quedar per 
acabar la casa i ella no va poder per segons problemes 
personals i ella ens va dir que ens ajudaria a la web i nosaltres 
vam acceptar però quan entri a la web només estava el que 
vaig posar jo l'altre dia i ella no va fer res del web, després ens 
van dir que li havien vist pel carrer i doncs no sabem que 
pensar. La persona és la Rocio.  

Rosa: Penso que les coses es poden parlar i no fer fora a un 
component del grup sense dir res. El internet a casa em va 
fallar i no podia connectar-me, i després, vaig fer el que vaig 
poder, i el dia que vaig dir que no podia quedar era per 
problemes familiars, que són necessaris, a més, penso que es 
una manera molt rastrera de fer fora a una persona, vaig anar 
les vegades que vaig poder, i vaig gastar els diners que vaig 
poder.  



PRESA DE DECISIONS



Debats argumentatius
S’ha d’introduir el llop? 

Espècies invasores

Reflexions i Valoracions
Individuals, grupals 

Sobre la propia tasca,  
Activitats experimentals 

PENSAMENT CRÍTIC

Preguntes, Interrogants
Efectes terratremols



VALORACIÓ ACTIVITAT MUNTANYA RUSSA 
Quina valoració feu de l'activitat: 

Què m'ha semblat? M'ha agradat? 

M'ha semblat una activitat molt interessant i m'ha agradat perquè a més 
d'aprendre, m'ho he passat bé experimentant amb diversos models i formes 
de muntanyes russes. 
M'ho he passat bé? 

Sí, perquè vam experimentar amb diferents tipus de muntanyes russes i de 
"motors" com els imants, un ascensor simulat amb una cadira o algú bufant 
per tornar la bala cap a fora. 
Per què l'hem fet? Quin és el seu objectiu? 

Crec que l'hem fet per poder veure la força de la gravetat i la velocitat que es 
pot generar amb diverses condicions. Crec que l'objectiu era que 
nosaltres poguéssim relacionar la les diferents forces amb els fets de la vida a 
la Terra, com per exemple que quan llences una cosa cap a dalt degut a la 
força de la gravetat. 
Què he après? 

Que la força de la gravetat atrau els diferents cossos cap avall generant fent 
accelerar alguns cossos en una pendent inclinada.  

Altres comentaris 



Valoración de l'activitat amb la Wii 

M'ha agradat l'activitat amb la Wii? Per què? 
Sí, perquè era una activitat diferent amb la què hem après a més de 
passar-ho bé. 
Quins continguts de ciències creus que hem treballat jugant amb 
la Wii? 
Sobretot els vectors, els segments orientats i la representació gràfica 
de les forces. 
Creus que a la classe de ciències, hauriem de proposar més 
activitats com la de la Wii? 
Sí, perquè fomenta la participació a classe i incita als alumnes a 
treballar amb més ganes. 
Què he après? 
He après a representar millor i de manera gràfica les forces. 
M'ha ajudat a aclarir idees? 
Sí, per exemple comprendre del tot això de dues forces concurrents 
en un determinat angle. 



Què hem après? 
Quins són per vosaltres, els continguts claus d'aquesta unitat, els més 
importants i aquells imprescindibles per entendre el que hem treballat i 
ens han de permetre anar avançant. 
 
Energia cinètica i energia potencial, força de la gravetat, tipus d'energia, 
quantificar l'energia i càlculs i fórmules energètiques. 

Feu una lectura de les activitats, documents i apunts per seleccionar 
aquest continguts, indicant en quina activitat s'han treballat  i els anoteu 
a continuació 

Seguint el camí dels canvis, act exp construcció d'una muntanya russa, ampliació 
càlculs d'energia.



PRODUCTES FINALS

INFORMES / TALLERS

CREATIVITAT





AVALUACIÓ I 
SEGUIMENT



GESTIÓ ACTIVITATS  Què hem fet? Hem acabat la feina? Què ens queda per fer? Quines 
preguntes ens quededen per fer? Com ho farem? Quins continguts no acabem d’entendre?

OBSERVACIONS: Què hem aprés? Com ho hem fet? Què hem de millorar?Com hem superat les dificultats? 
Hem gaudit de la feina? Quines han estat les actituds personals i participatives de cada un de nosaltres en el 
treball de grup?Amb quina idea ens quedem dels continguts que hem treballat avui

DIARI DE CLASSE



SI NO OBSERVACIONS
He fet  la meva feina individual, 
l’he aportat al grup quan 
tocava i en el temps previst?

He participat, col.laborat en les 
discussions i he ajudat als 
companys?

He preguntat o demanat ajut 
als companys i companyes del 
grup, quan no he entés alguna 
explicació , activitat, etc.

He fet la feina del grup que em 
pertocava, tant a classe com a 
casa?

M’he planifiacat el treball 

Quines són les dificultats o 
problemes més importants en 
què m’he trobat?

Com he resolt aquests 
problemes?

En quins aspectes he de 
millorar?

VALORACIÓ DEL TREBALL INDIVIDUAL 
CURS:                                   NOM:                                                                                                               DATA: 

ACTIVITAT:







AVALUACIÓ MÚTUA

Institut l’Estatut. Rubí



PRESENTACIÓ ORAL / VALORACIÓ ALUMNAT





AUTOAVALUACIÓ GRUP

https://docs.google.com/a/insestatut.cat/forms/d/1dJm56_u0YfpjyhAZKRpBnh4KqyTdfJYaQ0BplzTVroA/edit


FORMULARI VALORACIÓ MURAL

https://docs.google.com/a/insestatut.cat/forms/d/1iH2mUmM3NAhJ19Wo7_0pZyGZ8Ft1eIutAJOULoJOAE0/edit


Muntanyes russes


Alejandra 

Yasmina 

Elvira 

Xènia

Què vé el llop 

Alejandra

Yasmina

Elvira

Xènia

https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c4-muntanyes-russes_2n_alejandra-navarro_/
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c4-muntanyes-russes-2n-yasmina-asselmane/home
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c4_muntanyes-russes_2n_elvira-guillen/home
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c4_muntanyes-russes_2n_xenia-bonifacio/
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c6-que-ve-el-llop-16-17_alejandra-navarro/
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c6-que-ve-el-llop-_yasmina-asselmane/?pli=1
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c6_que-ve-el-llop-_elvira-guillen_2nl/
https://sites.google.com/a/insestatut.cat/c6_que-ve-el-llop-_xenia-bonifacio/home

