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ABSTRACT 

 

El projecte Biocapitalisme és una proposta educativa per l’alumnat de 4t d’ESO de 

Maristes Anna Ravell, basada en la metodologia de l’Aprenentatge Basat en Projectes 

Globalitzats. Consisteix en un procés de recerca científica en grup sobre algun aspecte en 

que el capitalisme condiciona la vida, i en la consegüent expressió de la descoberta a 

través del llenguatge de l’art contemporani. És un treball que fem a l’escola amb la 

col·laboració d’entitats de l’entorn (Caixaforum Barcelona, Fundació Miró i Centre Cívic El 

Sortidor). En aquest document expliquem com s’ha dut a terme durant el curs 2020-21, és 

a dir, en un context de pandèmia que impedia la barreja de grups i que ha suposat un 

impuls de l’ús de tecnologies digitals. 

 

The Biocapitalism project is based on the Globalized Projects-Based Learning methodology 

adressed to 4th ESO students of Marist Anna Ravell. It consists of a process of scientific 

research in small groups that focus on some aspect in which capitalism conditions life. The 

students are invited to express their discoveries through the language of contemporary art. 

It is a work that we do at the school with the collaboration of local entities (Caixaforum 

Barcelona, Fundació Miró and El Sortidor Civic Center). In this paper we explain how it was 

carried out during the 2020-21 academic year, that is, in a pandemic context that has 

prevented the mixing of groups and has boosted the use of digital technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓ 

 

El capitalisme, en la seva fase actual (neoliberal, global i salvatge), és una amenaça per a 

la Vida, per a totes les formes de vida del nostre planeta. Ho diu Francesc a la seva encíclica 

Fratelli tutti, en el número 17 per exemple: “Cuidar el món que ens envolta i que ens conté 

és cuidar-nos a nosaltres mateixos. Però necessitem constituir-nos en un “nosaltres” que 

habita la casa comuna. Aquesta cura no interessa als poders econòmics que necessiten un 

rèdit ràpid”. Òbviament el capitalisme ha aportat uns nivells de benestar a una part de la 

humanitat que cal reconèixer, però alhora ha suposat un increment de les desigualtats i una 

explotació de la Terra que tindrà conseqüències en la vida de les generacions futures. 

Despertar el sentit crític dels nostres alumnes és una de les tasques que com a escola 

volem assumir. Quan definim la missió de les escoles maristes diem que volem acompanyar 

l’alumnat “cercant que esdevinguin persones compromeses amb la construcció d’una 

societat justa i solidària”. Per això, quan vam començar a dissenyar el treball per projectes 

globalitzats a 4t d’ESO, vam pensar que reflexionar sobre l’impacte del capitalisme en la 

vida (de les persones, del planeta, de qualsevol ésser viu) era un tema de recerca prou 

adient per al nostre alumnat. 

 

A l’escola Maristes Anna Ravell estem introduint el treball per projectes des de fa uns anys. 

Inicialment es van començar a dur a terme a l’etapa de Primària i el curs 2018-2019 es va 

fer una primera experiència d’un trimestre des de 1r a 3r d’ESO. El següent curs, 2019-

2020 havíem d’expandir-ho també a 4t d’ESO i va ser així com vam començar a dissenyar 

aquest projecte. Com que volíem dur-lo a terme en una de les franges horàries en la que 

els alumnes de 4t trien entre diferents matèries optatives, el tema que buscàvem havia 

d’estar relacionat amb la Biologia, l’Economia, l’Art i la Informàtica. I així va ser com se’ns 

va acudir la idea de crear una exposició d’art contemporani anomenada “Biocapitalisme” en 

la que un museu convidava els nostres alumnes a plasmar amb obres graficoplàstiques o 

audiovisuals les seves reflexions sobre els efectes de l’economia sobre la vida.  

Per què reflectir-ho en una forma visual/artística? Un dels reptes evidents de la metodologia 

del treball per projectes és quina forma o mitjà se li vol donar al producte final que recull el 

resultat del treball. Vam optar per proposar una creació visual per diferents motius: 

• L’art també s’ha convertit en una peça integrada i una mercaderia més del 

capitalisme. Els capitalistes veuen l’art com veuen tota la resta: com una 

mercaderia. Coneixen el preu d’una obra d’art però no el seu valor –artístic, social, 



històric, revolucionari...-. Per a ells, l’art i els artistes son per a comprar i vendre como 

qualsevol altre producte. 

Quan el gran artista holandès Vermeer va morir, la seva esposa va haver de vendre-

li al forner les poques pintures que el seu marit havia deixat per pagar els deutes. De 

la mateixa manera, Van Gogh només va vendre una sola pintura en tota la seva vida. 

Un contemporani seu, Amadeo Modigliani, va morir pobre de solemnitat —havent fet 

només una exposició en solitari i havent hagut de bescanviar els seus quadres per 

dinars en restaurants-. Avui, les grans pintures – i, fins i tot, les no tan grans- es 

venen per immenses sumes de diners a les sales de subhastes de Londres i Nova 

York. Igual que passa amb la majoria d’àmbits del món modern –des dels recursos 

naturals, fins a la mateixa vida humana- l’art ha esdevingut un simple objecte més 

d’especulació. Un camp d’inversió altament rentable i segura. 

En aquest punt el debat que es pot generar és força ampli i suggerent. Entre d’altres, 

ens podem plantejar qüestions tals com: si l’art pot existir a banda d’un sistema 

econòmic –l’artista ha de viure econòmicament del seu treball-, si pot l’art contravenir, 

criticar, subvertir el sistema que el permet viure, i , en aquest punt, si aquests 

condicionants poden, o no, coartar la llibertat expressiva i creadora de l’artista... 

• L’art com a reflex del context. L’art no s’ha d’entendre només com a una disciplina 

humana que troba el seu sentit únic en el plaer estètic, ni com a la pura execució de 

la tècnica artística. En el món i en la societat d’avui, afectada per reptes i canvis 

profunds que demanen una presa de posició clara, l’art no solament s’hi veu afectat, 

també, sinó que hi pot tenir molt a dir. 

Des de sempre, l’artista que ha pogut i volgut, quan ha tingut ocasió, ha sabut trobar 

maneres d’expressar la crítica al poder, la reivindicació social, o de qualsevol altre 

tipus. En aquest sentit, l’art esdevé un mitjà per expressar les diferents 

realitats/aspectes del moment històric present que li ha tocat viure a l’artista. I és per 

això que no en pot quedar al marge. La capacitat de suggestió i evocació que pot 

tenir una obra d’art, en qualsevol de les seves expressions, no té cap equivalent tret 

de la realitat mateixa. 

• L’art com a mitjà per a desenvolupar la creativitat en l’educació. A l’escola, 

entenem que l’art i el procés creatiu que se’n deriva, és una eina més que 

complementa el conjunt de capacitats i competències de l’alumnat. És per aquesta 

raó que molts projectes que s’han anat dissenyant en els darrers anys han integrat, 

des de diferents perspectives i maneres de treballar, elements de creació artística. 



No en  va la creativitat és una gran lliçó per als educadors i aquesta lliçó va ser escrita 

pel professor Elliot Eisner: “What do the arts have to teach us about education?”. 

Segons el professor Eisner, l’Art ens ensenya:  

• A usar el propi judici en comptes de les regles. Ens ensenya a crear un judici i 

mantenir-lo en construcció, confrontar-lo amb el que som, o amb el que hem deixat 

de ser, perquè el canvi és l’única cosa que perdura. Ens ensenya a ser flexibles amb 

nosaltres mateixos i amb els altres.  

• Que els problemes poden tenir més d’una solució, múltiples perspectives; això és, 

a tenir una mentalitat oberta i un pensament flexible per trobar solucions que no 

havíem anticipat i que a la vegada poden redefinir el problema.  

• Que cal saber tractar amb l’imprevist, deixar-se sorprendre, perseguir la sorpresa. 

• Que els límits del nostre llenguatge no són els límits del nostre pensament.  

• A dir el que no pot ser dit amb paraules.  

• Que petits canvis poden tenir grans efectes. Cada part afecta el conjunt (i cada 

individu, a la seva comunitat).  

• A pensar a través i dins d’un material, perquè cadascun té les seves possibilitats i 

les seves limitacions.  

• A tenir experiències que no podem tenir d’una altra font. 

 

El que fa diferent aquest projecte de 4t d’ESO és que el resultat final és una obra artística. 

No es tracta d’un element més del treball sinó que esdevé el centre, l’objectiu i resultat 

darrer. Per això, el primer que vam fer va ser contactar amb dos museus que tenim molt a 

prop del nostre centre, el CaixaForum Barcelona i la Fundació Miró. Al mail que els vam 

enviar els explicàvem la idea i els demanàvem una reunió per parlar-ne. Acabàvem dient-

los: “La veritat és que estem molt il·lusionats organitzant el projecte i veiem que pot tenir 

conseqüències molt positives en l’aprenentatge dels nostres alumnes. A més, som tres 

institucions molt properes i podria ser el germen d’una futura col·laboració més estreta. Per 

això, us proposem fer un primer contacte per explicar-vos amb més detall la nostra proposta 

i, si és del vostre interès, poder concretar de quina manera ho podem dur a terme”. I, 

sorprenentment, van dir que sí.  

Així que el curs 2019-2020 vam estar treballant els professors de les quatre matèries 

implicades i les responsables de l’àrea educativa dels dos museus (Sara Martín de 

CaixaForum Barcelona i Mercè Jarque de Fundació Miró) en la programació d’aquest 

projecte. El dilluns 16 de març havíem de fer la presentació a la sala d’actes de l’escola, 



amb tot l’alumnat de 4t d’ESO reunit i ja organitzat en grups i amb la presència de les 

representats dels museus. Teníem tot el material preparat, fins i tot una obra que nosaltres 

mateixos havíem creat com a exemple. Però just el dijous 12 de març anterior, el conseller 

d’Educació va donar l’ordre de tancar les escoles per la pandèmia de la Covid-19 i el 

projecte va haver d’ajornar-se fins el curs següent. 

 

Tanmateix, el curs 2020-2021 no ha estat un curs escolar habitual. Com la resta de la 

societat, les escoles hem hagut d’introduir canvis en el nostre funcionament ordinari per tal 

de garantir les mesures d’higiene i seguretat que redueixen el riscos de contagi del 

coronavirus. I alguns d’aquests canvis han exigit un gir substancial en certes metodologies 

de treball de l’aula i en els propis objectius d’aprenentatge. Girs que, com qualsevol situació 

de canvi en la vida, generen dificultats alhora que reptes i nous aprenentatges.  

En el nostre cas concret, el context de la pandèmia va suposar un primer canvi: la Fundació 

Miró es va retirar del projecte de col·laboració. Encara que molt coneguda, es tracta d'un 

museu relativament petit i familiar. La crisi de la Covid-19 i la reducció de les seves visites 

ha dificultat el seu sosteniment econòmic i la situació laboral dels treballadors/es ha 

impossibilitat la seva participació amb nosaltres. 

Junt amb això, la necessitat de no barrejar els grups estables de convivència per indicacions 

del Departament d’Educació impedien una de les claus del projecte: el treball cooperatiu 

entre especialistes de les diferents matèries: economistes, biòlegs, artistes i informàtics. 

Vam debatre la possibilitat de no dur a terme el projecte aquest curs però finalment vam 

apostar per seguir endavant. Un dels reptes d’aquesta situació de pandèmia en molts dels 

àmbits de la nostra societat ha estat com seguir treballant col·laborativament malgrat la 

distància social. Per tant, calia buscar maneres de dur a terme el projecte que incloguessin 

respostes a aquest repte. I les hem trobat en les eines digitals. 

El treball que ara presentem, per tant, és el desenvolupament didàctic de la proposta de 

treball per projectes “"Biocapitalisme” però contextualitzat en un curs de pandèmia. 

 

 

 

 

 

 

 



OBJECTIUS DEL PROJECTE 

 

• Conèixer el mètode científic i les fases d’investigació del treball científic. 

• Elaborar un pla de treball basat en els models propis del treball i de l’informe científic.  

• Analitzar com es poden relacionar els problemes mediambientals amb el sistema 

econòmic capitalista actual i extreure’n conclusions crítiques. 

• Prendre consciència de la interdependència dels factors econòmics i reflexionar sobre 

les conseqüències del propi comportament com a agent econòmic.  

• Utilitzar diferents eines informàtiques tant per a l’elaboració de la investigació com la 

creació artística final: tractament d’imatges, edició d’àudio, vídeo, creació de 

pàgines/blogs  web, programació, presentacions, connexions telemàtiques...  

• Conèixer i entendre l’art com a mitjà de reflexió de les problemàtiques socials.    

• Tractar i interpretar diferents fonts estadístiques: bases de dades, gràfics, mapes...  

• Treballar de forma cooperativa, amb els rols establerts.  

• Expressar les conclusions de la recerca amb el llenguatge de l’art contemporani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETÈNCIES A DESENVOLUPAR 

 

ÀMBIT CIENTÍFIC  

• 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 .   

• Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.   

• Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del coneixement 

científic.   

  

ÀMBIT DIGITAL  

• Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament de 

dades numèriques per a la producció de documents.  

• Utilitzar les aplicacions bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment per a 

produccions de documents digitals.  

• Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a realitzar, tot 

considerant diverses fonts i mitjans digitals   

  

ÀMBIT SOCIAL  

• Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció 

en la construcció de subjectes històrics.  

• Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar un 

pensament crític.  

  

ÀMBIT ARTÍSTIC  

• Experimentar i/o improvisar amb instruments i tècniques dels llenguatges artístics.  

• Desenvolupar projectes artístics transdisciplinaris tant personals com col·lectius.  

• Valorar amb respecte i sentit crític les produccions artístiques en els seus contextos i 

funcions.  

 

ÀMBIT SOCIAL I PERSONAL 

• Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable 

 



METODOLOGIA DE TREBALL 

 

Projecte globalitzat 

La metodologia del treball per projectes globalitzats es focalitza en la millora de les 

competències de caràcter transversal així com l’adquisició de coneixements significatius 

d’acord amb les següents característiques: 

• Parteix d’un tema, problema o proposta que permet múltiples solucions vàlides i que 

requereix la creació d’un producte final. 

• Promou la planificació i organització per part dels propis alumnes 

• Dona gran rellevància al treball cooperatiu i a l’execució de rols per part dels 

membres del grup. 

• Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar 

informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i 

establir relacions amb altres problemes. 

• S’aplica l’avaluació formadora: coavaluació i autoavaluació 

• Es prioritza la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir 

coneixement de forma compartida. 

 

Treball cooperatiu (especialistes) 

Les mesures Covid no ens han permès barrejar els grups estables de convivència, això ens 

ha obligat que el treball cooperatiu entre els grups d’especialistes l’hem hagut de fer de 

forma telemàtica. El plantejament va ser el següent:  

1. Inici del projecte: Connexió amb CaixaForum, explicació de la metodologia de treball 

i elecció del tema.  

2. Treball per especialistes (biòlegs i economistes). Els biòlegs i els economistes 

elaboren un informe sobre el tema escollit de cada grup amb moments de treball per 

grups-classe i moments de treball telemàtic entre els dos grups d’especialistes.  

3. Posada en comú de l’informe i propostes d’obres d’art. Els biòlegs i els economistes 

expliquen l’informe que han elaborat sobre el tema de treball del grup. Després de 

l'explicació han treballat sobre les propostes d’obra d’art que han d’elaborar els 

artistes i la publicació web que han d'elaborar els informàtics.  



4. Treball per especialistes (artistes i informàtics). A partir de l’informe elaborat pels 

biòlegs i economistes i de la proposta d'obra d'art i de publicació web els artistes i 

informàtics es posen a treballar conjuntament.  

5. Final del treball i avaluació per grups. 

 

Eines digitals 

La nostra escola va introduir el projecte 1x1 fa uns 10 anys, de manera que tots l’alumnat i 

professorat de Secundària disposa i treballa diàriament amb un ordinador portàtil personal. 

Això ha estat una gran avantatge en l’arribada de la pandèmia perquè ja disposàvem de la 

majoria d’eines digitals que necessitàvem per adaptar-nos a la falta de presencialitat. 

Tanmateix, la situació actual ens ha obligat a perfeccionar el seu ús i a buscar més eines 

que ens permetin treballar col·laborativament malgrat no compartir un espai comú. 

A l’hora de dur a terme el nostre projecte hem fet servir bàsicament les eines digitals que 

ens ofereix l’Office (del que disposem 

a totes les escoles maristes de 

Catalunya). A través del Teams els 

grups d’alumnes es feien les 

videotrucades. Al Onedrive tenien un 

document compartit amb tot el grup i 

amb els professors implicats en el que 

anaven fent la seva recerca. A través 

del Forms hem recollit valoracions i 

informacions bàsiques per coordinar 

la feina de tots els grups.  

Una altra de les eines digitals que hem fet servir és l’Alexia Classroom. Es tracta d’un entorn 

d’aprenentatge digital basat en moodle de la companyia Educaria. Al Classroom tot 

l’alumnat disposava de la informació necessària (exemples, rúbriques, calendari...) per dur 

a terme el projecte adequadament. 

Per a la divulgació del projecte, cada grup ha creat una pàgina web (amb l’eina weebly) on 

es recull la informació de les investigacions, de l’obra d’art i del membres del grup, usant 

imatges, padlet, àudios, i textos. 

 

 

 



SEQÜENCIACIÓ DEL PROJECTE 

 

Primera trobada: 8 de març 

La tarda del 8 de març vam organitzar una trobada telemàtica entre els quatre grups de 4t 

d’ESO i la Sara Martín, responsables dels projectes educatius de CaixaForum Barcelona. 

En aquesta trobada, el professorat va introduir l’inici del treball per projectes entre les quatre 

matèries implicades (Economia, Biologia, Informàtica i Educació Visual i Plàstica. Però la 

motivació del projecte la va presentar la Sara Martín, encarregant a l’alumnat la creació 

d’una exposició d’art contemporani sota el títol de Biocapitalisme. No es tractava només 

d’un treball de classe, doncs, sinó d’una proposta real d’una entitat externa a l’escola que 

havia de convertir-se en una exposició real fora de l’escola (en aquell moment encara no 

estava clar però finalment vam aconseguir que fos al Centre Cívic El Sortidor). 

L’itinerari que es proposava a l’alumnat era l’estudi d’una situació on el capitalisme afecta 

a la vida que al grup li interessés especialment i, a partir de les conclusions extretes, la 

creació d’una obra d’art. També calia crear un espai digital on cada grup es presentava i 

presentava el seu procés de recerca. Per fer tot això, es va facilitar a l’alumnat els següents 

recursos: 

• Un llistat comentat d’obres d’artistes contemporanis que han tractat aquesta qüestió: 

1. Tim Noble i Sue Webster: “Dirty White Trash (With Gulls” (1998). Instal·lació amb 

canó de llum i brossa.  

2. Carlos Amorales: “Useless Wonder” (2006). Videoprojecció de 2 canals sobre 

pantalla suspesa. 7' 51" (blanc i negre, sense so). Pantalla: 244 x 320 cm: vídeos 

sobre les dues cares d’una pantalla.  

3. Mandy Barker: “Sopa de plàstic” (2018). Composició amb 500 peces de plàstic 

recollides a la platja.  

4. Bleda&Rosa: “Voltants de Waterloo, 18 de juny de 1815” (de la sèrie: “Camps de 

Batalla.Europa”). Impressió d’injecció de tinta sobre paper de cotó muntada sobre 

Dibond (2010-2012). 

5. Marcel van Es: “Break free from plastic’” Dibuix a la platja Novo Sancti Petri, 

Cádiz (2018). 

6. Carmen Calvo: “Sèrie Paisatges” (1979). Fang cuit sobre tela. 150x190 cm. 

7. Christian Rebecchi & Pablo Togni (Nevercrew): “Encumbering Machine” (2017).  

8. Sophie Ristelhueber: “Every One #14” (1994). 

9. Olafur Eliasson: “The weather project” (2013). Instal·lació a la Tate Modern. 



• Un llistat de possibles temes en els que es podien inspirar a l’hora de triar una 

temàtica d’estudi: 

1. Activitat industrial, emissions de gasos, pluja àcida, desforestació 

2. Ús del plàstic, reciclatge del plàstic, illes de plàstic, el plàstic dins el cos humà  

3. Transports, combustibles fòssils, desforestació, efecte hivernacle  

4. Control dels recursos per grans empreses, dictadures, guerres, drets humans  

5. Productes barats, països productors, medi ambient, drets humans  

6. Capitalisme, crèdit bancari, obsolescència programada, creixement econòmic  

1. Menjar industrial, ingredients, processos de producció, efectes sobre les 

persones  

2. Ramaderia industrial, epidèmies, medicació animal, efectes sobre les 

persones  

3. Ramaderia industrial/piscicultura, pinso industrial, efectes sobre els 

animals  

4. Espècies cotitzades al mercat, consum,  pèrdua de la biodiversitat  

5. Aliments transgènics, efectes sobre la biodiversitat, efectes sobre les 

persones  

6. Fabricació d’armament, països productors, països compradors, drets 

humans  

7. Capitalisme, benefici individual, interès col·lectiu, 4t món, drets humans  

8. La persona com a mercaderia, prostitució, venda d’òrgans, lloguer de 

ventres, compra d’infants, compra de dones, esclavitud, drets humans  

9. Sostenibilitat del model capitalista  

10. Relació entre l’escalfament global i l’aparició de la Covid-19 

• Els recursos digitals necessaris per poder treballar col·laborativament malgrat la 

distància física 

• Un calendari de treball  

• Les rúbriques d’avaluació 

 

Després de la presentació, la Sara Martín va convidar als nois i noies a visitar una exposició 

al seu museu i es va acomiadar. Els grups es van connectar per Teams i van començar a 

treballar en la seva recerca, triant un tema d’estudi i començant a planificar i organitzar la 

feina. 

 



Treball per grups 

Durant les següents setmanes, els membres dels grups que cursen les matèries 

d’Economia i Biologia van iniciar el procés de recerca. En alguns moments per parelles 

d’especialistes i en altres connectant-se entre parelles per prendre decisions en comú i 

coordinar el procés de recerca. De tota aquesta feina en va resultar un informe científic en 

el que l’alumnat va estudiar els següents temes: 

• La necessitat de legalitzar o no la prostitució per protegir les treballadores sexuals 

• Les formes actuals d’esclavitud 

• La relació entre venta d’òrgans i pobresa 

• La sobreproducció industrial i el consumisme 

• La presència de plàstics a l’aigua 

• Les desigualtats socials 

 

Visita a l’exposició “So Lazy. Elogi del malbaratament” 

Mentre tot això passava, els grups van anar visitant l’exposició a la que el CaixaForum els 

havia convidat. Val a dir que des del museu van organitzar una activitat específica per 

nosaltres a partir de l’exposició de temporada que hi havia en aquell moment: “So Lazy. 

Elogi del malbaratament” en la que diversos artistes reflexionen sobre la sobreproducció 

capitalista i les conseqüències sobre la vida de les persones (formes de treball, formes d’oci, 

formes de consum...). 

L’exposició era molt apropiada pel nostre projecte perquè tocava a fons temes 

“biocapitalistes” i perquè va possibilitar a l’alumnat entrar en contacte amb el llenguatge de 

l’art contemporani més actual. A més, la proposta didàctica dels guies va permetre un gran 

nivell de reflexió i va ajudar l’alumnat a prendre consciència de que més enllà d’aspectes 

teòrics, la seva vida estava realment determinada, per bé o per mal, pel capitalisme. 



Segona trobada: 22 de març 

La tarda del 22 de març vam tornar a fer una trobada telemàtica, en aquest cas només entre 

l’alumnat, per tal de que els grups compartissin la feina feta fins el moment i les parelles 

d’artistes i informàtics poguessin començar a treballar en la seva part del projecte. Els 

economistes i biòlegs els van explicar en quin punt estava la seva recerca i a partir d’aquí 

van fer una proposta d’obra d’art que els artistes havien de produir. Amb tota aquesta 

informació, els informàtics creaven els espais digitals. 

 

Tercera trobada: 12 d’abril 

Amb tot el procés de treball en marxa, la tarda del 12 d’abril vam fer una connexió de nou 

amb els quatre grups de 4t i alguns membres de CaixaForum Barcelona. A part de la Sara 

Martín (que repetia), amb l’Òscar Pina, responsable de la gestió i conservació de la 

col·lecció d’Art Contemporani de La Caixa, i amb Beatriz Escudero, comissari de l’exposició 

que vam visitar al museu. Ells ens van explicar alguns aspectes més sobre els llenguatges 

de l’art contemporani i sobre el muntatge d’una exposició.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposició del projecte 

Els grups han seguit treballant fins assolir cadascun el seu objectiu segons el rol que 

ocupaven. Un cop el treball estava més avançat es va poder preparar un dossier d’exposició 

per fer la proposta concreta al Centre Cívic El Sortidor. El seu director, l’Aleix Porta, ens va 

rebre i junt amb ell vam veure quins serien els espais i dates més convenients per muntar 

la nostra exposició. La inauguració d’aquesta serà el dimecres 2 de juny i les obres estaran 

exposades fins el 9 de juny. En el moment d’entregar aquest document això encara no s’ha 

donat però afegim com a annex el dossier d’exposició. 



AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

 

Per dur a terme l’avaluació de l’aprenentatge i el treball fet per l’alumnat, partirem de quatre 

evidències d’avaluació: les valoracions dels dos productes a entregar (l’informe científic 

conclusiu de la recerca feta i l’obra d’art de tècnica lliure) a partir de les seves respectives 

rúbriques d’avaluació; la coavaluació feta pel grup sobre la implicació, participació i 

rendiment dels membres del grup recollida durant el procés de treball, també a partir d’una 

rúbrica; i l’observació qualitativa i el seguiment dels grups fet pel professorat. 

Aquestes són les rúbriques d’avaluació: 

 

Rúbrica de la coavaluació del grup 

 

TREBALL DE 
GRUP 

És responsable de 
la part del projecte 
que se li ha donat 
per treballar. 

Sí, ha realitzat tot 
el que havia de 
fer.  Sempre ha 
tingut la feina 
acabada en el 
termini que s’havia 
marcat. 

 

Ha fet gairebé tot 
el que havia de 
fer. Sempre ha 
tingut la feina 
acabada en el 
termini que 
s’havia marcat. 

Ha fet molt menys 
del que havia de 
fer. Se li ha hagut 
d’estar a sobre 
perquè acabés i/o 
entregués la feina 
en el termini  que 
s’havia marcat. 

No ha treballat 
gens. 

 4 3 2 1 

PARTICIPACIÓ EN 
EL GRUP 

Participa en les 
discussions del grup 
aportant, idees,  
nous enfocs, 
alternatives... 

Ha participat 
totalment. Aportant 
moltes idees i 
dinamisme en el 
grup. 

Ha participat 
bastant, tot i que, 
de manera 
irregular. 

Gairebé no ha 
participat i/o sovint 
s’ha limitat a seguir 
el que es 
proposava sense 
aportar gaire. 

No ha participat 
gens. 

 3 3 2 1 

DINÀMICA DE 
GRUP 

Accepta les opinions 
o suggerències  dels 
altres membres del 
grup. És respectuós 
i no obstaculitza el 
treball del grup. Com 
es treballa amb 
ell/ella. 

Ha escoltat i 
respectat les 
opinions. També 
ha acceptat el que 
se li ha comenta al 
llarg del temps de 
projecte. S’ha 
pogut treballar 
molt bé amb 
ell/ella. 

Ha escolta a la 
resta però a 
vegades a volgut 
imposar el seu 
criteri. Ha 
acceptat el que se 
li ha dit però 
posant excuses. 
En general s’ha 
treballat bé amb 
ell/ella. 

Ha tendit a 
interrompre als 
companys/-es 
alhora de parlar 
del projecte. A 
vegades ha 
acceptat opinions 
però d'altres no. 
En general, a 
vegades, costa 
treballar bé amb 
ell/ella. 

En general, no ha 
deixat escoltar als 
altres. Ha tendit a 
no  acceptar les 
opinions dels 
altres. En general 
no es treballa bé 
amb ell/ella. 

 3 2 1 1 



Rúbrica de l’informe científic 

 ASSOLIMENT EXCEL·LENT  

(2p) 

ASSOLIMENT NOTABLE       

(1,5 p) 

ASSOLIMENT SUFICIENT  

(1 p) 

NO ASSOLIMENT  

(0 p) 

CONTINGUT: Quin tipus 

d‘informació heu aportat?  

La informació obtinguda és 

molt rellevant i adequada al 

tema triat. A partir d’ella es 

dona una resposta molt 

completa a la hipòtesi 

plantejada.  

La informació obtinguda és 

correcta i adequada al tema 

triat. A partir d’ella es dona 

una resposta completa a la 

hipòtesi plantejada. 

La informació obtinguda és 

suficient. No va més enllà de 

donar una resposta 

esquemàtica i justa a la 

hipòtesi plantejada. 

La informació obtinguda és 

insuficient i/o molt 

esquemàtica   al tema triat. A 

partir d’ella es dona una 

resposta molt simple a la 

hipòtesi plantejada. 

CONCLUSIONS: A quines 

conclusions heu arribat? 

Les reflexions i/o conclusions 

que s’aporten són originals i 

derivades del supòsit inicial. 

Algunes de les reflexions i/o 

conclusions aportades són 

originals i derivades del 

supòsit inicial. 

Les reflexions i/o conclusions 

que s’aporten són massa 

esquemàtiques i simples. 

L’informe gairebé no té, o no 

té, conclusions. 

LLENGUATGE: Heu utilitzat 

un llenguatge adequat per a 

una investigació científica? 

El llenguatge i el vocabulari 

utilitzats s’adeqüen molt bé al 

tema exposat i tenen un 

caràcter científic. 

El llenguatge i el vocabulari 

utilitzats s’adeqüen bé al 

tema exposat i tenen un 

caràcter científic. 

No sempre el llenguatge i el 

vocabulari utilitzats 

s’adeqüen bé al tema 

exposat i/o tenen un caràcter 

científic. 

El llenguatge i el vocabulari 

utilitzats no s’adeqüen bé al 

tema exposat i els manca 

caràcter científic. 

FONTS: Quins recursos 

heu utilitzat en l’elaboració 

de la vostra investigació? 

S’utilitza una gran quantitat 

de recursos (gràfiques, 

taules, imatges...), ben 

referenciats i molt adequats 

al tema exposat. 

S’utilitza una gran quantitat 

de recursos (gràfiques, 

taules, imatges...) però 

alguns no estan ben 

referenciats o no són prou 

adequats. 

Els recursos utilitzats són 

massa limitats i insuficients. A 

vegades, fins i tot, 

inadequats. 

L’informe no conté cap  mena 

de recurs adequat al tema. 

MÈTODE: Heu seguit 

ordenadament la pauta 

donada? 

Tots els apartats del guió 

apareixen ben ordenats en 

l’informe de la investigació. 

Els apartats del treball són 

els establerts però no estan 

ordenats 

Falten apartats de la pauta 

donada. 

Falten apartats de la pauta 

donada i els que hi ha, a 

més, estan desordenats. 



Rúbrica de l’obra d’art 

 

 

 ASSOLIMENT EXCEL·LENT  

(2p) 

ASSOLIMENT NOTABLE       

(1,5 p) 

ASSOLIMENT SUFICIENT (1 

p) 

NO ASSOLIMENT  

(0 p) 

CONTINGUT: El missatge 

del producte final respon a 

l’objectiu de l’exposició 

“Biocapitalisme” i està 

vinculat a la recerca feta? 

El missatge de l’obra és clar, 

està vinculat a la recerca feta 

i aborda la complexitat del 

tema. 

Un dels següents ítems no 

està assolit: 

• Claredat del missatge 

• Vinculació a la recerca  

• Complexitat del tema 

Dos dels següents ítems no 

estan assolits: 

• Claredat del missatge 

• Vinculació a la recerca 

• Complexitat del tema 

Cap dels tres ítems ha estat 

assolit. 

TÈCNICA: Les tècniques 

utilitzades han estat 

emprades amb correcció? 

 

Les tècniques que s’han 

emprat estan molt ben 

aplicades. 

Les tècniques que s’han 

emprat estan ben aplicades. 

Les tècniques que s’han 

utilitzat s’haurien hagut 

d’aplicar millor. 

Les tècniques que s’han 

emprat estan mal aplicades. 

PRESENTACIÓ: La 

presentació del producte 

final correspon a la 

presentació d’una obra 

d’art en un museu? 

El producte s’ha presentat 

acabat puntualment, ben 

presentat (net, no arrugat, 

amb acabats ben perfilats, 

etc.) i amb una proposta per 

a la seva exposició. 

Un dels següents ítems no 

s’ha assolit: 

• Acabat puntual 

• Bona presentació 

• Proposta per a la seva 

exposició 

Dos dels següents ítems no 

s’han assolit: 

• Acabat puntual 

• Bona presentació 

Proposta per a la seva 

exposició 

Cap dels següents ítems no 

s’ha assolit: 

• Acabat puntual 

• Bona presentació 

• Proposta per a la seva 

exposició 

ORIGINALITAT: El producte 

artístic expressa el seu 

missatge amb un 

llenguatge propi? 

El títol de l’obra és suggeridor 

i la manera de representació 

de l’obra és única en tota 

l’exposició. 

El títol de l’obra és suggeridor 

i la manera de representar 

l’obra destaca perquè és poc 

habitual. 

O el títol de l’obra no és 

suggeridor o la manera de 

representar l’obra no destaca 

per la seva originalitat. 

El títol no és suggeridor i la 

manera de representar l’obra 

és ordinària. 



Avaluació pàgina web 

Un cop destinades 4 sessions a elaborar la pàgina web van dedicar una sessió de posada 

en comú i feedback. 

L’eina utilitzada és una adaptació d’una eina anomenada Projecte tunning. 

Les indicacions donades són les següents: 

• Sigues exigent amb el contingut i comprensiu amb la persona 

• <<Que corri l’aire>> Participa i deixa espai per tal de que els altres també parlin i 

escoltin. 

• Sigues amable, específic i constructiu 

 

Presentació del projecte 

• Títol del projecte 

• Quina pregunta/ hipòtesi us heu plantejat resoldre 

• Mostra el padlet i explica les investigacions 

• Mostra la web i explica què hi podrem trobar 

• Planteja una pregunta als participants sobre algun aspecte concret en 

què t’agradaria rebre ajuda o idees 

 

 

 

5’ 

Preguntes clarificadores 

Els amics crítics fan preguntes simples que ajuden o asseguren una major 

comprensió d’allò exposat, potser sobre aspectes poc definits. Aquestes 

preguntes tenen respostes curtes  o si/no. 

Exemples: 

• Has obtingut tota la informació necessària? 

•  

 

 

3’ 

Discussió 

• El presentador torna a plantejar pregunta inicial sobre el què necessita 

ajuda 

• El presentador no parla i pren apunts dels comentaris i observacions 

• Cal intentar començar donant feedback positiu. Es poden utilitzar 

expressions del tipus 

o En el meu parer esta bé/m’agrada/em sorprèn és ......... 

o Una cosa que trobo útil... 

o Has tingut una gran idea amb ..... 

o  ...... crida l’atenció / és encertat perquè ........... 

• Després pots continuar amb un feedback més centrat en la millora del 

projecte. Per exemple: 

o Has pensat en ...? 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 



o I si afegeixes ....? 

o Què tal si ....? 

Resposta 

• El presentador es fa ressò dels comentaris 

• Es poden utilitzar expressions del tipus: 

o Aquesta idea de .... m’ha fet pensar en .... 

o M’he adonat de ..... pel què fa a la teva recomanació 

 

 

3’ 

 

 

Per part del professorat, també volem fer l’avaluació del projecte que hem dut a terme de 

cara a millorar els aspectes que calgui de cara al curs vinent. A més, cal que aquesta 

avaluació inclogui també les opinions i consideracions de les entitats amb les que hem 

treballat, CaixaForum i Centre Cívic. Per això, hem elaborat aquesta rúbrica que ens servirà 

de guia quan acabi tot el procés: 

 4 3 2 1 

S'han complert els 

objectius? 

S’han complert amb 

tots els objectius 

fixats. 

S’ha complert amb 

bona part dels 

objectius fixats. 

S’ha complert amb 

uns quants dels 

objectius fixats. 

S’ha complert 

només amb alguns 

dels objectius fixats. 

La temporització ha 

estat l'adequada? 

La temporització 

s’ha ajustat a la 

planificació inicial 

La temporització 

s’ha ajustat en bona 

part a la 

planificació. 

Hi ha hagut algun 

desajust en la 

temporització que 

ha requerit 

d’ampliar/tallar 

alguna sessió 

Han faltat/sobrat 

sessions clarament, 

sent 

excessiva/insuficien

t la temporització 

planificada. 

Implicació, 

Motivació i 

Participació 

Hi ha clares 

evidències de que 

els alumnes han 

mostrat implicació, 

motivació i 

participació al llarg 

del projecte 

Els alumnes han 

mostrat implicació, 

motivació i 

participació al llarg 

del projecte però no 

en tinc evidències 

Els alumnes no 

sempre han mostrat 

implicació, 

motivació i 

participació al llarg 

del projecte 

Ha costat que els 

alumnes mostressin 

implicació, 

motivació i 

participació al llarg 

del projecte 

Ús d’estratègies S’han aplicat 

estratègies de 

cooperatiu, rutines i 

S’han aplicat 

estratègies de 

cooperatiu, rutines i 

S’han aplicat 

estratègies de 

cooperatiu, rutines i 

S’han aplicat 

estratègies de 

cooperatiu, rutines i 



destreses de 

pensament en totes 

les activitats 

destreses de 

pensament en 

algunes de les 

activitats 

destreses de 

pensament en 

alguns casos 

destreses de 

pensament de 

manera esporàdica 

Atenció a la 

diversitat. 

S’ha preparat 

material i s’ha 

adequat el nivell als 

alumnes amb 

dificultats. 

S’han tingut en 

compte els alumnes 

amb dificultats però 

no s’ha preparat 

material 

S’han tingut en 

compte els alumnes 

amb dificultats però 

només quan sorgia 

la necessitat 

No s’han tingut en 

compte els alumnes 

amb dificultats. 

Avaluació del 

projecte (tipus 

d'avaluació) 

S’han utilitzat els 3 

tipus d’avaluació 

(autoavaluació, 

coavaluació i 

heteroavaluació) al 

llarg de totes les 

activitats del 

projecte i fent ús del 

màxim de recursos 

possible 

S’han utilitzat els 3 

tipus d’avaluació 

(autoavaluació, 

coavaluació i 

heteroavaluació) 

però no de forma 

continuada. 

S’han utilitzat dos 

tipus d’avaluació i 

només en algunes 

activitats. 

 

Només s’ha utilitzat 

un tipus d’avaluació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX: DOSSIER D’EXPOSICIÓ 

 

1. LA PROSTITUCIÓ CARA A CARA 

Vídeoinstal·lació (114x114x160 cm) 

3 palets formant un cub sense una cara perquè en el costat sense paret posarem una cortina 

negra. Dins hi haurà un ordinador ensenyant una vídeo d’una prostituta guapa, provocativa, 

seductora... Per darrere hi haurà un palet amb uns forats per on es veurà un altre ordinador 

amb un vídeo de la mateixa prostituta però diferent: se la veurà per dintre, com destrossada, 

trista, plorant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DESIGUALTAT SOCIAL 

Maqueta de plastilina, paper maché, fusta, terra, silicona... (50x50 cm) 

Sobre un suport, hi haurà un tronc que representa un arbre i a dalt de les fulles de l’arbre 

una piscina amb un home aparentment ric i a baix de l’arbre un nen de pocs recursos 

assenyalant l’home. 

Amb aquesta obra volem transmetre la 

crueltat i les desigualtats socials. L’home 

ric a dalt de l’arbre representa la seva vida 

fàcil i amb poques preocupacions. En 

canvi, el nen pobre està a baix intentant 

arribar al ric però se li fa molt difícil. 

 

 



3. VENTA D’ÒRGANS 

Palet i paper (114x114x160 cm) 

Un palet disposat verticalment de color negre i vermell. Un mapamundi fet de paper de diari  

al mig. Als costats del palet hi haurà dibuixos d’òrgans amb flors i a sota de cadascun una 

etiqueta amb preu, ISBN i logo d’alguna botiga/empresa. 

Volem comunicar/criticar el tema de la venta d’òrgans posant elements característics 

(preu/ISBN/logo) per fer veure clarament el mecanisme d’aquest negoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CICLE DEL PLÀSTIC 

Plàstic, cartró, cartolina, pintura, fang... (200x200x50 cm) 

1. Maqueta de fàbrica de plàstic  

2. Paperera on desborda la brossa i plàstic  

3. Coca-cola emportada pel vent 

4. Onada de fang pintada com una onada 

5. Tros de cartró amb un pop fet de taps de 

plàstic 

L’objectiu d’aquesta obra és conscienciar a la 

gent de la problemàtica del plàstic per a que 

canviïn els seus hàbits i perquè s’adonin de 

com una simple Coca-cola pot arribar al mar. 

 

 

 



5. WORLD WIDE MARKET 

Prestatgeria, plastilina, fang, envasos de benzina, bombones de gas, miniatures de 

cotxes, cartolines i pintura (230x 92x30cm) 

Recrear l’obra com si fossin prestatgeries d’un supermercat i ambientar-ho amb ofertes i 

preus.  

Intentem transmetre que el món s’ha tornat tant consumista, fins al punt de vendre’s a ell 

mateix. I la normalitat amb la que nosaltres ens ho em pres.  

 

6. PRODUCCIÓ MASSIVA  

Ampolles de plàstic reutilitzades, i materials reutilitzats (250x250 cm) 

Un munt d'ampolles i en algunes dintre hi haurà materials i coses reutilitzades  

Volem parlar sobre la producció en massa i com ens afecta en tots els sentits, socialment i 

mediambientalment  

 

 

 

 

 



7. DARRERE DEL TABÚ 

Penja-robes, penjador, roba interior, tint, paper, plàstic (200x150 cm) 

En un penjador posarem un parell o tres de penja-robes amb roba interior femenina 

tacada de tint que aportarem, imprimirem una imatge editada i diners falsos. 

Amb aquesta obra volem representar la realitat que viuen moltes de les dones que es 

prostitueixen perquè no veuen un altre sortida diferent. 

 

 

8. PLÀSTICS A LA TERRA 

Vídeo de 47 segons en loop 

És una taronja que representa la terra que quan l’exprimeix una mà humana el líquid que 

surt és plàstic.   

El missatge de la obra és la representació del maltractament de la terra per part de l’humà 

en el qual es veu que al continuar el maltractament només queden les restes que es: 

plàstics, contaminació i un mon adolorit. 

 



9. DARRERA DE CADA VIDA 

Suport de fusta, pintura, cartolina rosa i imatges impreses (115x190 cm) 

Dona embarassada trista , que dins de la panxa té gent de diferents edats esposades i 

amb un preu i de fons una muntanya de bitllets de 500 euros. 

El que volem expressar és que darrera de cada vida hi ha més del que pensem, que cada 

persona té una història, uns familiars i gent estimada i que les persones tenim un valor per 

sobre del físic i això no es pot comprar. 

 


