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M’agrada disposar dels últims gadgets 

tecnològics i no em preocupo gaire del què 

passa amb els aparells vells.  



Les persones haurien de disposar de la 

tecnologia necessària tot i què no s’ho puguin 

permetre 



No em molesta l’impacte que pot tenir la 

tecnologia que jo utilitzo en les persones que 

la produeixen 



Els científics i els enginyers haurien de sentir-

se lliures de desenvolupar les tecnologies 

quan i com vulguin, sense preocupar-se 

d’altres implicacions 



El repte d’educar per una ciutadania global i transformadora des de l’àrea de ciències i tecnologia 

a educació secundària 

 

ciències per 

qüestionar i 

millorar el món  

 

Podem fer-ho des de les 

classes de ciències i 

tecnologia? 

 



Objectius de la 

sessió 
Conèixer i valorar el marge 

que ens dóna el currículum per 

ensenyar les competències 

científico-tècniques i alhora 

educar per la transformació 

social. 

 

 

Conèixer experiències 

concretes des de diferents 

possibilitats que ofereix el 

currículum 

 

A partir d’alguns exemples aprofundirem en el marge que dóna el 

currículum per treballar educació pel desenvolupament 
 



CURRICULUM ? 

fem una ullada …  



Evolució històrica cooperació 
 

- Anys 50 Assistencialisme  

- Anys 60 Dependència 

- anys 70 Reformulació 

- anys 80 Neoliberalisme  

- anys 2000 Transformadora 



anys 50. Assistencialisme  



anys 70. reformulació de la cooperació  



2000-  Cooperació TRANSFORMADORA 



Convenció drets dels infants 

L’article 29.1 diu que els “estats part acorden 

que l’educació de l’infant, entre d’altres,  ha 

d’estar encaminada a”: 

... 

c.- Preparar l’infant perquè assumeixi una 

vida responsable en una societat lliure, amb 

esperit de comprensió, pau, tolerància, igualtat 

entre sexes i amistat entre tots els pobles, 

grups ètnics nacionals i religiosos i persones 

d’origen indígena.  



Educació pel desenvolupament 

(EPD) 

UNICEF 2001, defineix la Educació pel desenvolupament com un procés que “fomenta el 

desenvolupament, en joves i infants, d’actituds i valors com ara la solidaritat d’àmbit mundial, la pau, la 

tolerància, la justícia social i la consciència respecte a qüestions ambientals i que dota de coneixements 

i aptituds que els permeten promoure aquests valors i fer canvis, tant personals com en la comunitat 

on viu, a escala local i global”.  



Educació pel desenvolupament  
eixos vertebradors, segons UNICEF 

 interdependència,  

canvis i visió de futur,  

justícia social,  

imatges/percepcions  que es tenen de la realitat  

solució de conflictes 

 



 

 

 

        Cooperació 

        Conflicte 

        Global 

        Aprenentatge diversificat 

        Mínima directivitat 

        Compromís personal 

        Optimisme  

 

    Atractiu 

    Autèntic 

    Controvertides 

    Curriculars 

    SOCIALS 

     Indagatives 

 

EPD  Curriculum  



PROPOSTA  primera  

- treball document fumes 

- tabac 

- càncer 

- sistema respiratori 

 

- Proposta campanya   

FUM: proposta aparell respiratori  

PROPOSTA DEIXAR DE 

FUMAR 

- Coneixement persona 

fumadora, qüestionari.  

- planificació 

- Diari de treball  

- Evidències  

- Reflexió final doble  



Fum: proposta aparell 

respiratori  

QUE HE APRÈS JO? 

En aquest treball la veritat pensava que no aprofundiria tant. 

He après bastants coses. Des de la teoria, sabent que porta 

un cigarret i les seves conseqüències. He aprofundit més en 

temes que afecten a la societat avui en dia però que sempre 

passen desapercebuts. He passat més temps amb la meva 

mare i ajudant-la a que se n’adoni de les coses .He après a 

saber-me organitzar i portar un projecte jo sola des de el 

principi fins al final escrivint aquí la resolució de les meves 

setmanes de projecte. En definitiva que a part de saber més 

termes del tabac,l’aparell respiratori i d’altres, m’ha servit 

per donar-me conte de les coses a mi, a la meva mare i 

poder veure que sóc capaç de fer un treball d’aquestes 

mesures sense cap tipus de pautes. 

QUE LI HA SEMBLAT A LA MEVA MARE? 

“La veritat és que m’ha semblat un treball bastant complexa 

i bastant natural,sense la necessitat d’estar sempre 

molestant-me, crec que m’he adonat i he prestat més 

atenció a una cosa que normalment veus i sap que existeix 

però no li dones molta importància, com les conseqüències 

que té fumar,m’ha ajudat a tenir més consciencia, i ha estat 

una iniciativa per intentar reduir el seu ús i tenir més 

consciencia. Gran treball.” 



Fum: proposta aparell 

respiratori  

 

4 anys projecte 

 
Interès Departament de Salut  

8/90 

 



VACUNES: proposta salut 
Origen de la intuïció.  

CMC 1r BTL, social humanístic 

Treball Salut material Xplorehealth  

 

 

 

Projecte: Crear video estil RSA animated videos.  

http://youtube.com/v/px2xbQDq0cQ


COLTAN: Proposta de recursos naturals   

- WEBQUEST 1r BTL 

- Tecnologia 

- Sostenibilitat 

- explotació laboral 

- ciberactivisme 

Quin és millor? Per a què? 

- electronicwatch 

- fairphone  

RESPOSTA CAMPANYA  

 

 

Iphone vs  SamsungGalaxy 

http://electronicswatch.org/es
http://electronicswatch.org/es
https://www.fairphone.com/


https://www.thunderclap.it/es/projects/12234-tu-diversi-n-es-tu-decisi-n 
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TEXANS Aparell respiratori / Recursos Naturals       

http://everga89.wix.com/wqaixotetela  

 

#aixòtétela 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://everga89.wix.com/wqaixotetela


 

OPTIMISME  

ACCIÓ 

…  

 

http://youtube.com/v/WNKbsARrnSY


Què és això? 



Ciència ciutadana a 

les escoles 

“Citizen Science refers to the general public engagement in  

scientific research activities when citizens actively contribute to science either with their intellectual 

effort or surrounding knowledge or with their tools and resources.” 

Green Boook, Socientize FP7 Project. 

La ciència ciutadana es refereix al compromís del públic en general en activitats de recerca 

científica, quan els ciutadans contribueixen activament a la ciència amb el seu esforç intel·lectual,  

coneixement o amb les seves eines i recursos. 

Ciència ciutadana a les escoles  

https://cciutadana.wordpress.com
https://cciutadana.wordpress.com
https://cciutadana.wordpress.com
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https://cciutadana.wordpress.com
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Observadors del mar  

Punt de trobada entre ciutadans i científics per estudiar l’estat de la mar.  

- Canvis en la biodiversitat. 

- Invasió espècies exòtiques 

- Contaminació al mar                                     PLÀSTIC ZERO  

- Escalfament global 

 

 

 

http://www.observadoresdelmar.es/projecte-8-que-fem.php  
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Foto de observaciones 



Foto playa 





Acció i celebració 

Activitat al propi entorn 

Celebració al cosmocaixa 

Foto poster 

 

 



Organització aula 

Tres grups de ESO3 

10 sessions de treball + matí jornada celebració 

Avaluació per rúbriques (procés i producte final)  

Projecte autònom, amb feedback del docent continu  

 



Avaluació projecte: Competències 

científiques 

Dades facilitades per Open Systems Research Group UB. Projecte Recercaixa  



Avaluació projecte: Competències 

TAC 

Dades facilitades per Open Systems Research Group UB. Projecte Recercaixa  



Avaluació projecte: Competències 

comunicatives 

Dades facilitades per Open Systems Research Group UB. Projecte Recercaixa  



Motivació i 

participació 

Dades facilitades per Open Systems Research Group UB. Projecte Recercaixa  



Avaluació general  (enquestes) 

Avaluació experiència pels estudiants: 

Avaluació professors: 9 

Avaluació investigadors: 8 

Dades facilitades per Open Systems Research Group UB. Projecte Recercaixa  



Canvis en la percepció (enquesta) 

Qui pot ser científic? 

Tothom pot fer ciència ciutadana  

          Abans                                             Després                               

Dades facilitades per Open Systems Research Group UB. Projecte Recercaixa  



Conclusions 
Les activitats s’han portat a terme amb èxit i bones valoracions. 

Els objectius d’educació en ciència s’assoleixen en el mateix grau 

S’aconsegueix la introducció de conceptes claus en EPD. Augmenta el 

compromís i motivació dels alumnes  

Millor en equip docent, aprenentatge en el procés. 

Estabilitat dels projectes? Continuitat?   



No és que existeixi un món desenvolupat i un 

món subdesenvolupat; 

tenim només un sol món mal desenvolupat. 

 

Pere Casaldàliga 

 

 



Competències i educació 

pel desenvolupament  
 

http://competenciesiepd.edualter.org/ca  

http://competenciesiepd.edualter.org/ca
http://competenciesiepd.edualter.org/ca


moltes gràcies 
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