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Abstrac 

In the field of education, the methodology of Project-Based Learning (PBL) is widely 

spoken of. There is an abundance of documentation and articles that talk about this 

subject. However, it is not easy to find examples of fully developed projects that can 

be used as a reference to build on one's research. 

Valldemia Marist Brothers and its educational community have created this 

assignment to share their experience by designing and deploying a project that a team 

of teachers has carried out. Here, the decision-making process and the organization 

of the pedagogical team, the teaching team, and the participating students can be 

found. Finally, the completed project will be presented, and some student teams' final 

products will be shown. 

 

Dins de l’àmbit docent es fàcil sentir parla de la metodologia de l’Aprenentatge Basat 

en Projectes (ABP). Hi ha força documentació, articles que en parlen, però costa 

trobar exemples de projectes totalment desenvolupats que puguin servir com a 

referents per  dissenyar-ne de nous. 

Aquest treball s'ha creat amb l’objectiu de compartir l'experiència de dissenyar i 

desplegar un projecte fet per un equip de docents de Maristes Valldemia amb la 

comunitat educativa Marista. En aquest treball torbareu la pressa de decisions i 

l’organització de l’equip pedagògic, l’equip docent i els alumnes participants. Es 

mostrarà el projecte acabat que ha presentat l’equip docent i els productes finals 

d’alguns equips d’alumnes. 

  



Introducció 

De la llista de fites importants a assolir per un educador és troba la de conèixer i 

aplicar la metodologia educativa de l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), i com 

treballar amb metodologies que organitzen el continguts de forma globalitzada i no 

fragmentada. 

Previ al inici del disseny d’un projecte, és convenient que l’equip docent encarregat 

de crear-lo fes una bona recerca sobre l’Aprenentatge Basat en Projectes. I a 

continuació, és interesant treballar en la idea de compartir i posar en comú les 

indagacions i experiències personals sobre a l’ABP, amb l’objectiu d’arribar a una 

definició consensuada de “treball per projectes”. 

En aquest cas, les fonts utilitzades per a la documentació han estat els materials 

recollits en la Comunitat de pràctica d’Aprenentatge Basat en Projectes de les obres 

educatives Maristes Catalunya i de la Xarxa Competències Bàsiques del Departament 

d’Ensenyament, així com articles especialitzats de Neus Sanmarti i Nati Bergadar. 

L’objectiu del disseny i desplegament d’aquest projecte no és un altre que la pràctica 

de noves metodologies educatives impulsades per Maristes Xarxa Innovació i en 

resposta a fer créixer l’acció educativa del centre Maristes Valldemia. 

Per un altre costat, aquest treball no pretén definir què és l’Aprenentatge Basat en 

Projectes, però a partir de la experiència obtinguda si que aspira a que pugui servir 

de guia per dissenyar i desplegar altres projectes. 

Els aspectes tractats en aquest treball es troben recollits en la següent figura: 

 

Figura 1 - Aspectes del projecte d'aprenentatge 



El projecte es va desplegar el 25 d’abril de 2022 a l’escola Maristes Valldemia, i va 

finalitzar els procés de desplegament el 3 de maig de 2022. El disseny del projecte 

es pot visitar a la següent adreça: 

https://maristes.sharepoint.com/sites/VAL-ESO-2-ABP-QUE_PASSARIA_SI 

 

Els primers passos 

Dins de la cultura de cada centre es troba un nombre significatiu d’experiències 

educatives interdisciplinàries (projectes de recerca, treballs de recerca, treballs de 

síntesi, serveis comunitaris, pràctiques, ...) que poden ser el punt de partida d’un 

projecte, fins i tot la revisió d’un projecte fet en cursos anteriors. 

Però la idea inicial d’aquest projecte en concret sorgeix d’un procés participatiu de tot 

el claustre de professors de l’etapa de l’ESO en el curs 2021-2022.  

Tot comença quan l’equip pedagògic es proposa desenvolupar un projecte 

interdisciplinari en el curs 2020-2021.  

Les primeres reunions on es creu que s’ha de començar a parla de dissenyar d’un 

projecte interdisciplinari són les amb els departaments. Els departaments han de 

treballar i definir temes o idees que es poden convertir en els primers embrions d’un 

projecte. Cada departament prepararà una idea de projecte per ser exposada davant 

del claustre. Totes aquestes primeres idees seran candidates a convertir-se en 

projecte. El claustre escoltarà l’exposició de cada departament i tot seguit s’escollirà 

una de les candidatures a través d’un formulari. D’una forma democràtica i fent 

participar a tot el professorat s’acaba decidint la idea que es convertirà en el projecte. 

La idea de projecte més valorada va ser: “fer un viatge en el temps i poder observar 

com eren alguns personatges, la societat, l’art, la ciència, la tecnologia... i valorar com 

hem evolucionat” (Idea exposada per Gustavo Legido professor de Música) 

D’aquesta manera neix el projecte que més endavant tindrà com títol: 

“Què passaria si...?” 



Planifiquem 

Organització d’equips 

Cal dotar d’una estructura, d’uns continguts curriculars que vertebrin el projecte 

interdisciplinari. Però de quina manera es pot fer? 

Després d’obtenir els resultats de la consulta mencionada anteriorment i fer-los 

públics per a tot el claustre, s’han de reunir i organitzar novament els departaments. 

Ara que ja se sap quina és la idea del projecte embrionari, se’ls hi demana que dotin 

o que facin concessions de continguts curriculars en favor del projecte, amb el 

condicionant obvi de que els continguts han de mantenir una relació amb el projecte 

escollit. El resultat final d’aquestes reunions de departaments ha de ser una llista ben 

definida de continguts curriculars que es podran treballar en el projecte i que rebrà el 

Cap d’Estudis. Finalment, serà l’equip docent assignat al disseny del projecte qui 

acabarà concretant quins continguts curriculars de la llista es treballaran i de quina 

manera. 

Quin paper realitza l’equip pedagògic durant aquets primers passos? L’equip 

pedagògic és l’encarregat de motivar i impulsar la metodologia al claustre. També 

coordinar totes les activitats inicials que es realitzen als departaments i al claustre per 

tal d’obtenir la idea embrionària de projecte interdisciplinari. Com també ha organitzat 

la tasca dels departaments per assignar continguts curricular al projecte. Amb 

aquestes primeres actuacions, l’equip pedagògic ha valorat positivament la implicació 

de tot el claustre en el projecte, com també ha valorat positivament els beneficis que 

aporta aquestes primeres actuacions a la cultura de centre. Més endavant haurà de 

determinar el temps, les dates, espais i recursos destinat al projecte. Una altre tasca 

realitzada per l’equip pedagògic ha estat escollir el professorat que conformarà l’equip 

docent encarregat del disseny i desplegament del projecte interdisciplinari. Per fer 

l’assignació del professat, prèviament s’ha establert el següent criteri:  

▪ A l’equip hi ha d’haver la figura del coordinador del projecte que en aquest cas 

serà un dels coordinadors d’etapa que forma part de l’equip pedagògic. 

L’objectiu d’aquest criteri és establir un bon enllaç de comunicació entre tots 

dos equips.  



▪ Ha d’haver un professor representant de cada departament, que tenen com 

objectiu vetllar per que es treballin el màxim de continguts curriculars que s’han 

concedit al projecte; 

▪ Un d’aquests professor esdevindrà secretari;  

▪ Que els professors assignats també siguin tutors del curs. Ja que seran els qui 

presentaran el projecte als alumnes i s’encarregaran de fer els equips 

cooperatius. També perquè la figura del tutor suma en la motivació. 

▪ Per últim, és convenient que hi hagi com a mínim un professor amb bones 

capacitats TAC. 

Finalment l’equip constituït per aquest projecte han estat Maite Muriel com a 

representant del departament de llengües estrangeres; Laura Estevan com 

representant del departament de Ciències Naturals, Física i Química; Antoni Llamas 

com representant de Ciències Socials, Filosofia i ERE; Gustavo Legido com 

representant de Música i de Visual i Plàtica; Gerard Cusachs com representant del 

departament d’Educació Física; José Manuel Bernal com representant del 

departament de Matemàtiques i tutor; Lorena López com secretaria, representant del 

departament de llengües i tutora; i finalment l’Alexis Martín com coordinador del 

projecte, expert TAC, representant del departament de Tecnologia, coordinador de 

cicle i tutor; 

L’equip de tutors del curs juga un paper rellevant, sobretot a l’inici del desplegament. 

Les primeres formes de donar suport al projecte serà a través d’unes sessions de 

tutoria programades previ al desplegament del projecte. Aquestes sessions de tutoria 

han d’estar orientades en tres àmbits: 

▪ Fer pedagogia de l’aprenentatge basat en projectes. En una de les sessions 

de tutoria s’explica a l’alumnat què és un projecte interdisciplinari i quins són 

els objectius d’aprenentatge que ofereix aquesta metodologia 

▪ L’acció tutorial  

o Treball en equips cooperatius. Es presenta els equips de treball que han 

creat els tutors del curs. En principi estan formats per tres alumnes. I es 

recorda com s’han d’organitzar un equip de treball cooperatiu. 

o Activitats de cohesió d’equips. 



o I paral·lelament al desplegament del projecte, el seguiment dels 

alumnes. 

▪ Presentació del repte i el producte final. 

En acabat, tornem a l’equip docent recent constituït. La primera decisió que pren és 

sobre la seva pròpia organització, que es vehicularà a través d’un equip de Microsoft 

Teams. Aquesta aplicació facilita la coordinació, la participació i permet compartir 

totes les decisions, actuacions i documentació que apareixeran durant el disseny del 

projecte. 

Organització de les evidencies de l’aprenentatge 

L’objectiu d’aprenentatge lligat amb el tema principal del projecte és saber identificar 

un moment històric transcendent per la humanitat i valorar la seva influencia en 

l’actualitat. L’altre objectiu d’aprenentatge significatiu es saber organitzar el procés 

l’aprenentatge i les evidencies de l’aprenentatge. Això portarà a l’alumnat a un context 

real, des d’on s’haurà d’enfrontar a l’elecció de fonts d’informació fiables que incidiran 

més endavant en el resultat del producte final. 

El següent que es planteja està relacionat amb el fil conductor. La idea inicial és que 

els alumnes puguin decidir fer un viatge en el temps i després poder observar com 

eren alguns personatges, la societat, l’art, la ciència, la tecnologia...  

El tema escollit però, s’ha de posar a prova per veure si contempla dos interessos: el 

primer, ha de tenir en compte els interessos dels alumnes. I segon, a la vegada ha de 

contemplar els interessos de les disciplines del centre. El fet que l’alumnat pugui 

escollir el seu viatge permet que s’inclogui els interessos dels alumnes. Per l’altre 

costat la idea del projecte permet també que la majoria de les disciplines puguin ser 

presents. En aquest cas es detecta ràpidament que les disciplines que podran aportar 

continguts curriculars al projecte seran totes les llengües (Català, Català, Anglès), 

Ciències Naturals, Tecnologia, Matemàtiques, Educació Física, Música i per 

descomptat Ciències Socials. A través d’aquestes disciplines podrem vehicular els 

continguts curriculars i enllaçar-los amb els interessos dels alumnes.  

El simbolisme de fer un viatge en el temps i observar què passa en una època 

determinada ha de portar als alumnes a enregistrar el que observen i el que passa 



durant el seu viatge. Tot això es convertiran en les evidències del seus aprenentatges, 

i que s’hauran de trobaran enregistrades a dins d’un portafolis digitals per poder-les 

avaluar. Tots aquests portafolis digitals es creen amb l’aplicació Microsoft SharePoint.  

Per tant el projecte comença a tenir un eix vertebrador que ens el dona la disciplina 

de Ciències Socials que determina els següents temes:  

▪ El moment històric 

▪ Moments culturals relacionats: 

o Moment científic-tecnològic 

o Moment musical i artístic 

o Moment literari 

▪ Influències del moment històric en l’actualitat. 

Per un altre costat, haver de deixar constància de les evidències de l’aprenentatge en 

un portafolis digital determina els següents temes: 

▪ Parts d’un portafolis 

▪ Justificació de les evidències de l’aprenentatge 

I per últim, uns altres temes relacionats amb competència digital ens porten als temes: 

▪ Creació i gestió de continguts en un espai SharePoint 

▪ Cercar fonts d’informació fiables a Internet 

Organització horària i de recursos 

En primer lloc l’equip docent disposarà d’una hora a la setmana des del moment en 

que els departaments determinin els continguts curriculars fins la data final de 

desplegament del projecte. 

Respecte al temps necessari per desplegar el projecte, s’acaba assignant una 

setmana i dos dies. S’arriba aquesta mesura fruit de la coordinació entre l’equip 

docent i l’equip pedagògic. Aquest últim és qui acabarà de fixar les dates del projecte 

al calendari escolar. L’equip pedagògic també ha decidit que durant aquelles dates 

els horaris habituals de classe de 2n ESO queden substituïts per les activitats 

d’aprenentatge del projecte. Això genera la necessitat d’establir un nou horari per 

aquelles dies. (Veure horari) 

https://maristes.sharepoint.com/:b:/s/VAL-ESO-2-ABP-QUE_PASSARIA_SI/EevNdoCC2ilGiQfy4Zu7SNgBZKWcQUGb7i1_2A9DBdEMJw?e=WMIZoK


Concretant, el desplegament del projecte durarà 47h. Aquestes hores queden 

distribuïdes de la següent manera: 

▪ dues hores de tutoria de suport d’ABP;  

▪ dues hores per la motivació i la presentació del projecte; 

▪ sis hores per les activitats inicials del projecte; 

▪ vint-i-cinc hores pel cos del projecte;  

▪ sis hores per les activitats finals,  

▪ sis hores per la presentació dels resultats dels equips i pel tancament del 

projecte. 

És el torn d’espais i recursos. Els espais destinats són les pròpies aules assignades 

al nivell de 2n d’ESO i també alguns espais de l’escola a l’aire lliure.  

En aquest projecte, les competències digitals tenen un protagonisme destacat. Per 

aquest motiu cal dotar de portàtils que tinguin accés a la xarxa Wi Fi de l’escola als 

equips d’alumnes, així com recursos de Microsoft Office 365 ben definits. I per últim, 

el recurs intrínsec imprescindible, accés a Internet. 

Implementació del projecte 

Punt de partida.  

En el moment que se sap el tema principal del projecte, s’ha constituït l’equip docent 

de treball, se l’hi fa entregat de la llista de continguts curriculars mencionada 

anteriorment, i finalitzada la planificació, l’equip docent ja pot posar fil a l’agulla al 

projecte. 

 

 

Els objectius d’aprenentatge 

A partir de tots els elements vists fins el moment, la primera tasca que ha d’enfrontar 

l’equip docent és la definició dels objectius d’aprenentatge. El resultat d’aquesta tasca 

s’exposa en la següent taula: 



   OBJECTIUS D’APRENENTATGE  ÀMBIT O ÀMBITS 
CURRICULARS AMB ELS QUE 
ES RELACIONA  

1  Localitzar i valorar els recursos fiables d’informació 
sobre un esdeveniment passat i diferenciar falsos mites 
existents.  

digital, coneixement del medi, 
educació en valors, aprendre a 
aprendre, autonomia i iniciativa 
personal 

2 Dissenyar un objecte o invent que es podria trobar en 
una època determinada de la història 

Coneixement del medi, matemàtic  

3  Dramatitzar un moment històric (en català, castellà o en 
qualsevol llengua estrangera estudiada). Saber 
Identificar, explicar i reproduir diferents fets ocorreguts 
en l’època seleccionada.  

Artístic, lingüístic, educació física, 
coneixement del medi, autonomia i 
iniciativa personal  

4  Valorar en diferents àmbits de la importància dels 
objectes històrics que salvaran i de la influencia que 
tenen en els nostres temps.  

Coneixement del medi, lingüístic, 
educació en valors,   

5  Demostrar coneixements i utilitzar estratègies 
matemàtiques a fi de resoldre problemes i enigmes.  

Matemàtic, autonomia i incitativa 
personal.  

6 Visualitzar els procés de aprenentatge en un e-portafolis Digital, lingüístic, autonomia i 
incitativa personal 

La concreció final d’indicadors d’avaluació es troben publicats al SharePoint en cada 

una de les activitats d’aprenentatge del projecte. (Veure Projecte) 

Contextualització, motivació i el plantejament de la problemàtica 

A partir de la sentencia popular que diu: “Aquells que no aprenen de la història està 

condemnats a repetir-la” presenta un context rellevant que pot ser útil per al projecte 

i per plantejar la problemàtica.  

Aparcat de moment el context anterior, es continua amb una contextualització més 

actual; estem en un moment de la història altament digitalitzada amb l’objectiu de 

facilitar l’accés a molta informació. Tot plegat obtenim com a benefici més agilitat a 

l’accés de la informació i un estalvi de l’espai d’emmagatzemament de documents. 

Això provoca un abandonament dels suports físics en favor dels digitals. La 

proliferació d’ordinadors servidors a Internet ens permeten accedir a gran quantitat de 

dades d’una forma àgil i ràpida.  

https://maristes.sharepoint.com/sites/VAL-ESO-2-ABP-QUE_PASSARIA_SI/SitePages/Ministeri-del-Temps---Informa.aspx


El detonant de tot i el motor de la motivació vindrà donat per una situació hipotètica; 

un virus informàtic dissenyat per uns “crackers” que tenen com a únic objectiu atacar 

a tots els servidors del món i fer desaparèixer sobretot les dades de la nostra història 

per tal de desestabilitzar a la humanitat i poder arribar a sembrar el caos entre 

nosaltres.  

La problemàtica es mostrarà en forma de missió. La missió de l’alumnat consistirà en 

viatjar cap al passat a través d’una màquina del temps a un moment històric escollit 

per ells i hauran de salvar dades, informació, musica, obres literaris, art, 

descobriments, invents... que siguin transcendentals per la humanitat. Quan tornin del 

viatge en el temps, hauran de posar totes les dades en el simulador per avaluar si allò 

que han salvat resulta transcendent per la humanitat. 

Una vegada ben delimitada la idea d’aquest projecte, es necessita escollir un títol de 

projecte. El títol final resulta ser una pregunta d’indagació molt potent, que serà 

generadora de més preguntes d’indagació. El títol/pregunta del projecte és:  

“Què passaria si...?”. 

El títol sintetitza i al mateix temps inocula la idea motivadora del projecte. També 

s’evidencia de forma clara la relació que hi ha entre el títol i els continguts del projecte. 

Finalment, el fil conductor es concreta amb una problemàtica i s’enuncia de la següent 

manera:  

“Vivim en una societat altament digitalitzada. Si la nostra dependència fos total i un 

virus informàtica acabés amb tota la informació de la història recopilada per la 

humanitat, quines conseqüències tindria per nosaltres?  

Per combatre el caos informàtic que genera el virus i poder rescatar la informació 

transcendental perduda hem creat una màquina del temps. Si la teva missió és 

rescatar aquesta informació, en quin moment de la història viatjaries?” 

El detonant inicial d’aqueta motivació vindrà donat per un vídeo que ha fet l’equip 

docent del projecte i que es mostra en la presentació del projecte a tot l’alumnat. El 

vídeo contextualitza la problemàtica del projecte i la presenta com una missió. Aquest 

vídeo es pot veure al SharePoint del projecte. (Veure vídeo) 

https://maristes.sharepoint.com/sites/VAL-ESO-2-ABP-QUE_PASSARIA_SI/SitePages/Ministeri-del-Temps---Informa.aspx


Els interessos dels alumnes 

La problemàtica inicial es presenta a l’alumnat com una missió. Aquesta missió 

s’organitza en set fases i cada fase te diferents objectius de la missió per completar. 

D’aquesta manera es vol dividir la problemàtica inicial en d’altres més assequibles, 

presentant petits reptes assequibles per l’alumnat. Aquests “objectius de la missió” 

són en realitat les activitats d’aprenentatge.  

Tots aquests petits reptes segueixen el fil conductor de la motivació inicial. Cada 

vegada que l’alumnat resol un “objectiu de la missió” estan resolent una activitat 

d’aprenentatge que acosta als grups cooperatius a consolidar un estadi. És a dir, 

completar els objectius de la missió implicarà completar de mica en mica el producte 

final.  

Com ja s’ha dit abans, el projecte ha de tenir espai per els interessos dels alumnes. 

Començant per el compromís inicial d’aprenentatge enregistrat en un contracte (Veure 

contracte), passant per les activitats inicials fins al final del projecte. En cada activitat 

es pretén provocar que els alumnes comencin un procés d’indagació i que aquest 

parteixi dels seus propis interessos i acabi en la presentació de les evidències del seu 

aprenentatge. També hauran de saber argumentar i exposar als seus companys 

d’equip les seves eleccions i hauran d’enregistrar tot el procés d’indagació i 

aprenentatge en el portafolis digital. L’objectiu és crear una consciència del procés 

d’aprenentatge (Veure Motxiles) (Veure quadern de bitàcola). 

Definició del repte o producte final.  

La problemàtica presentada en l’apartat anterior automàticament genera una 

necessitat. I és que en tot viatja cal una maleta o una motxilla. La motxilla de viatja on 

els alumnes guardaran allò que simbòlicament volen salvar. La motxilla serà un 

portafolis digital (Veure Motxilla). El producte final s’anunciarà com: 

“Construeix un portafolis digital amb tot el que salvaràs del moment històric on 

viatjaràs” 
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La construcció del portafolis digital representa un repta real i un aprenentatge 

significatiu, exportable en altres situacions on calgui demostrar el procés metacognitiu 

dels alumnes. 

L’estructura del portafolis digital s’ha creat amb l’aplicació SharePoint. L’estructura de 

portafolis és la mateixa per tots els equips. Però l’execució final i la personalització fa 

que sigui un producte únic per a cada equip al final del procés, i permetent recollir tant 

els aprenentatges individuals com els col·lectius. Dins de Microsoft SharePoint permet 

que els alumnes pugin presentar resultats en diversos formats digitals en funció també 

de les seves habilitats TAC. Un altre aspecta que farà que el producte final sigui únic. 

En aquest cas, degut a les circumstàncies pandèmiques viscudes fins la data i tenint 

present les capacitats en general del grup d’alumnes de d’aquest curs de 2n ESO, 

l’equip docent ha cregut convenient crear una estructura inicial de portafolis digital 

comuna per cada grup. Abandonat la idea que siguis els grups d’alumnes els qui 

organitzin el seus portafolis des de zero. 

L’accés al portafolis digital de cada grup es pot fer des de dos vies diferents. Una és 

un enllaç al SharePoint principal del projecte (SharePoint Què Passaria si...?). Des 

d’allà es troba els enllaços a les diferents SharePoint d’equip sota el nom de Motxilles 

dels equips. L’altre enllaç es troba en l’equip de Microsoft Teams que s’ha creat per 

al projecte i per cada grup classe. Aquests equips de Microsoft Teams tenen un canal 

privat per cada grup cooperatiu d’alumnes. Els alumnes quan entren en el seu canal 

d’equip de Microsoft Teams tenen una pestanya que els permet accedir directament 

al seu portafolis, a la seva Motxilla d’equip. 

Durant el temps de desplegament del projecte s’ha cregut adient no compartir els 

portafolis digitals entre equips d’alumnes. Òbviament si entre els mateixos membres 

de l’equip.  

En acabar el projecte el producte final és el resultat de la recopilació dels 

aprenentatges que han fet els equips d’alumnes durant aquest període 

d’aprenentatge. 
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Gestió de l’aula i metodologia.  

Les activitats 

La majoria d’activitats d’aprenentatge són de resolució en grups cooperatius, bo i que 

hi ha alguna de resolució individual. 

S’inclouen activitats multinivell, i es tenen en compte les habilitats de pensament des 

de les més bàsiques (recordar, anomenar…) fins a les més complexes (planificar, 

elaborar, crear).  

S’han organitzat les activitats d’aprenentatge en activitats inicials, de cos i de 

preparació del final. A les activitats inicials es recull les primeres decisions dels equips 

i les evidències dels primers aprenentatges. Les activitats del cos del projecte recullen 

les cerques i continguts que permetran argumentar un pensament crític. I per últim, 

les activitats de preparació del final, que guien als alumnes com exposar per mostrar 

els aprenentatges fets durant el projecte. Des de la primera fins l’última activitat 

segueixen el fil conductor de la motivació inicial i a més segueixen un ordre lògic per 

acabar construint  el portafolis digital. (Veure annex llistat activitats) 

L’autonomia dels alumnes 

El rol de l’aprenent ha de ser el d’una persona responsable del seu propi 

aprenentatge. El grau d’autonomia en aquest projecte és absoluta, tot dependrà dels 

coneixements previs, del seu grau d’implicació i del les decisions que prenguin com 

individus i com a equip de treball.  

Els grups també s’autogestionen: hi ha una assignació de rols dins del mateix grup 

(Veure contracte); entre tots els components del grup d’alumnes han de planificar les 

activitats a realitzar.  

La gestió del temps 

Sobre la programació del temps, l’equip docent ha fet una proposta que servirà de 

guia per els equips d’alumnes. Aquesta programació de temps es mostra en forma de 

línia de temps i en forma de graella d’horari, compartits amb tots els professors i tots 

els equips que participen (Veure SharePoint Què Passaria si...?) 
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Figura 2 - Línia de temps del projecte Que passaria si...? 

La cerca d’informació i l’estructura de les activitats 

La cerca d’informació és sostinguda durant pràcticament tot el projecte. Aquesta 

apareix en moltes activitats. A partir de preguntes de pensament bàsic i d’altres amb 

preguntes d’indagació més elevades, es genera la necessitat de cercar i després es 

genera la situació de decidir o escollir. I ho faran en funció dels seus interessos.   

Totes les activitats estan estructurades de la següent manera: 

▪ Motivació: Manté de forma sostinguda la motivació inicial; és la continuació del 

fil conductor i contextualitza l’activitat dins del projecte. 

▪ Que s’ha de fer? Descriu que es demana en l’activitat. 

▪ Què s’ha de presentar? Descriu on s’ha de presentar l’activitat i en alguns 

casos amb quin format s’ha de presentar.  

▪ Rúbrica, eines i recursos: Es descriu els indicadors d’avaluació per nivells 

perquè l’alumne pugui regular el seu aprenentatge i en algunes activitats 

s’acompanyen d’eines i recursos de suport que puguin ser necessaris per a 

l’execució de l’activitat. 

Bo i que a simple vista el projecte sembla força pautat, cada activitat presenta les 

indicacions necessàries perquè l’alumnat pugui ser autònom; tant sols fent una lectura 

comprensiva a l’activitat, l’alumnat ha de saber orientar la seva recerca i trobar les 

seves motivacions, fins a arribar a resoldre els petits reptes. Per la programació del 

temps i el volum d’activitats sembla difícil que hi hagi derivacions no previstes. Però 

si hi fossin, es preveu que hi tindrien cabuda en el projecte. 



Espais per compartir els sabers 

Per aquest projecte hi ha dos aplicacions informàtiques que donen solució a questa 

qüestió. Són Microsoft SharePoint i Microsoft Teams. 

Microsoft Sharepoint ha estat l’aplicació que ha permès fer públic el projecte entre 

l’equip docent del projecte, la resta de professorat i alumnat (SharePoint Què Passaria 

si...?). Aquest espai te una doble funció; compartir els continguts del projecte amb el 

professorat i l’alumnat; i per un altre costat allotjar els portafolis digitals i recollir les 

evidències de l’aprenentatge dels alumnes. Són molt interesants també les eines de 

disseny que ofereix aquesta aplicació. 

Per una altre costat, hi ha la capacitat d’organització de Microsoft Teams. Amb 

aquesta aplicació s’ha creat l’estructura d’equips de projecte per grups classe, i també 

s’ha creat canals privats assignats a cada grup cooperatiu. Totes aquetes mesures 

permeten un espai de fàcil accés al projecte per alumnes i el professorat; permeten 

crear espais per compartir dubtes; permet compartir documents; permeten la 

comunicació entre iguals i entre el professorat; permet compartir idees; organitza 

“feedbacks” generats per l’avaluació; fa xarxa. 

En tots dos espais s’han publicat les rúbriques de les activitats d’aprenentatge, amb 

l’objectiu de facilitar la seva consulta per la regulació de l’aprenentatge dels alumnes. 

Però no seria just parlar només dels espais digitals. S’ha de parlar també de l’aula i 

dels espais exteriors. Les aules s’han organitzat en grups cooperatius, es a dir 

disposar el mobiliari per facilitar l’organització dels alumnes en grups cooperatius; per 

tal de fomentar el diàleg i el debat entre iguals; per facilitar l’accés del professorat de 

forma directa i presencial als  grups d’alumnes. 

I els espais a l’aire lliure s’han utilitzat perquè l’alumnat es pogués moure amb llibertat. 

Aquests espais han estat necessaris per preparar les activitats teatrals i els assajos.     

 

Mirada inclusiva.  

Es planifiquen les activitats, des de l’inici, vetllant perquè la totalitat dels alumnes hi 

puguin participar (Disseny Universal de l’Aprenentatge).  
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En l’actualitat, el suport digital està donant recursos per exemple a alumnes amb 

dificultats de comprensió lectora. És el cas dels motors de lectura de Microsoft Edge. 

Per tant contem amb aquesta eina per ser inclusius. 

Dins del projecte es presenten, també hi ha activitats d’aprenentatge amb diferents 

graus de dificultats. I a més a més cada activitats d’aprenentatge presenta indicadors 

de nivell. De manera que les activitats s’ajusten els processos d’ensenyament-

aprenentatge en relació als diferents ritmes i estils d’aprenentatge dels alumnes.  

Es facilita també l’accés a la informació distribuint ordinadors portàtils per a tots els 

grups especialment per aquells casos amb més necessitats.  

Implicació de l’alumne.  

Els alumnes han estat informats des de principi de curs que haurien de fer un projecte. 

Però no es va facilitar cap informació més concreta del projecte fins el dia de la 

presentació. Previ a la presentació, s’ha fet activitats a tutoria que han ajudat als 

alumnes a comprendre que és un projecte interdisciplinari; s’ha fet activitats de 

cohesió i algunes disciplines han treballat algun recurs del projecte. 

El dia de la presentació, la reacció dels alumnes va ser positiva i els va agradar força 

el vídeo inicial que mostra la problemàtica del projecte. També van valorar 

positivament el treball realitzat pels professors en adonar-se que allò s’havia dissenyat 

per a ells.   

Just després de les presentació del projecte es comença a desplegar. Durant tot el 

projecte s’ha generat un ambient de confiança on es potencia demanar ajuda i es 

promou el poder donar bones idees als altres. S’estableix vincles entre els alumnes i 

entre els alumnes i els professor. 

Els alumnes han mantingut l’interès durant tot el projecte. La seqüencia d’activitats i 

la programació del temps han permès que els alumnes anessin rebent píndoles de 

motivació, sostenint el seu interès després de desxifrar un nou petit repte.  Ells han 

estat els autèntics autors amb plenes capacitats per decidir i poder dirigir la seva 

indagació en tot moment. Han estant implicats en el seu aprenentatge. No han estat 

simples executors. 



Si que s’ha de reconèixer la dificultat de la participació equitativa i la iteració simultània 

en alguns casos. Quan es dissenya un projecte, una activitat d’aprenentatge,... en la 

ment de l’educador tot sembla funcionar, sembla ser tot fantàstic i genial. Però en el 

desplegament del projecte ràpidament suren les mancances. Bo i que la participació 

i la interacció ha de ser obligatori i a la vegada equitativa no sempre s’aconsegueix 

un equilibri just. És cert que la motivació dels companys de grup es contagia 

ràpidament i arrossega als altres. Però tot i així sempre hi ha algun cas on la 

participació equitativa i la iteració simultània els hi costa més. 

Treball en equip dels docents   

En primer lloc, és evident i indispensable establir un espai i un temps per a la 

coordinació. Ja se n’ha parlat anteriorment. 

La configuració dels membres de l’equip docent ha facilitat poder vetllar per els 

continguts procedents de cada àrea fins a fer-se presents en les diferents activitats 

d’aprenentatge. (Veure annex llistat activitats) 

Les eines de Microsoft Office 365 i Padlet han fet possible la documentació, 

col·laboració, desenvolupament i coordinació del projecte.  

També ha estat necessari la coordinació amb la resta del professorat. Però primer es 

vol recordar que les assignatures no s’imparteixen com a tal durant els dies de 

desplegament del projecte. Han quedat substituïdes per les activitats d’aprenentatge. 

El professorat seguirà el seu horari personal de centre. I quan hagi d’anar a l’aula on 

s’ha desplegat el projecte, haurà de tenir present quina activitat està prevista perquè 

facin els alumnes; el rol habitual del professor canvia per convertir-se en acompanyant 

i guia del procés d’aprenentatge. El professorat pot consultar en tot moment quin és 

el punt on es troba el desplegament del projecte a partir de la programació de temps 

que s’ha exposat anteriorment. (Veure línia de temps, i horari ABP)    

En el moment que s’ha completat la fase de disseny del projecte, tot seguit s’ha 

compartit amb tot el professorat que intervé en el nivell de 2n ESO. El professorat te 

accés al SharePoint del projecte i al Teams de cada classe.  

També s’ha explicat anteriorment la necessitat de fer petits canvis en l’organització 

escolar. Això ha implicat coordinar l’equip pedagògic, els departaments, l’equip de 
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tutors de nivell, a tots els professors donen alguna disciplina a 2n ESO, l’equip docent 

del projecte i en última instància a tot el claustre. 

Per últim, el professorat te les eines per fer una valoració de les activitats 

d’aprenentatge i del projecte. Però està en procés de fer les valoracions de professors. 

Degut a la proximitat entre les dues dates de termini del projecte i d’entrega d’aquest 

treball no ha estat possible fer la valoració a temps. Queda pendent aquesta tasca 

com també fer el buidat i extreure conclusions a partir de les valoracions. 

Procés d’implementació.  

El procés d’implementació comença amb la presentació del projecte i es posa en 

pràctica definitivament el 25 d’abril de 2022.  

El suport escollit per la presentació del tot el projecta tant per alumnat com per el 

professorat és el SharePoint titulat Què Passaria si...? . Cal mencionar un volum 

important d’hores en el disseny i producció destinades a la construcció del SharePoint 

que ha fet possible que el projecte sigui una realitat. També ha estat necessari 

implementar una jerarquia de permisos d’accés per grups d’usuaris així com crear 

aquests grups d’usuaris. També s’ha dedicat força temps en la configuració dels 

accessos al SharePoint. Tot això ha estat necessari per preservar els continguts del 

projecte d’accident i descuits, però al mateix temps fer-los visibles. 

Sobre la implementació de les activitats, moltes evoquen un procés de cerca personal 

o col·lectiva. Per una altre costat, es garanteix l’autonomia de l’alumnat i es posa a la 

seva disposició totes les eines i recursos relacionats amb cada activitat 

d’aprenentatge. Moltes de les eines i recursos implementats també per l’equip docent. 

En cap moment ni s’anul·la, ni s’impedeix que l’alumnat posi en pràctica d’altres 

coneixements previs per la resolució dels reptes. Al contrari, s’anima a posar-los en 

pràctica. 

Al final del projecte hi haurà múltiples solucions a la pregunta inicial. Tantes com 

destins diferents hi hagi en els viatges en el temps escollits per els grups d’alumnes.  

Els equips d’alumnes van rebent cada dia indicacions per part del professorat de les 

activitats presentades o bé a través del Teams, o bé en petites intervencions del 

professorat amb cada equip. A més a més recordem que les rúbriques d’avaluació de 
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les activitats estant publicades. Totes aquestes mesures han de facilitar 

l’autoregulació del l’aprenentatge de l’alumnat.  

Una altre aspecte important del projecte és el procés de metacognició que ha de fer 

l’alumnat. En la majoria d’activitats d’aprenentatge demanen la justificació dels 

documents que es presenten, o bé cal una argumentació per les eleccions o decisions 

que es fan. Un altre activitat del projecta que treballa la metacognició és el quadern 

de bitàcola. És un diari d’aprenentatge de l’alumnat on ha de fer constar quins han 

estat el aprenentatges de cada dia. D’aquesta manera l’alumnat pot documentar el 

seu procés d’aprenentatge així com reflexionar sobre el que ha fet. (Veure quadern 

de bitàcola) 

Finalment, en el tancament del projecte l’alumnat farà una sèrie de formularis per 

valorar el seu aprenentatge, la participació i la valoració del projecte. (Veure annex 

valoracions) 

Presentació del producte final.  

Els resultats finals es comuniquen de dues maneres. Una a través del portafolis digital 

i l’altre a través d’una exposició en forma de petit teatre (Veure Activitats de la Fase 7 

de la Missió - El Simulador). 

En l’exposició els alumnes han de mostrar al professorat i als companys de classe 

quin és el viatge que han fet en el temps, què és el que han observat i acaben amb 

una representació que explica què passaria si allò que han investigat de la història no 

hagés succeït. 

Els resultats de tot aquest projecta han de quedar enregistrats en els portafolis digitals 

dels grups. Però per tancar bé el projecte, s’ha d’enregistrar al portafolis les 

conclusions com activitat final. (Veure Conclusions) 

Les famílies a través dels comptes dels seus fills podran accedir i consultar tot el 

projecte. Ens agradaria poder fer servir un altre mètode però fins la data no s’ha pogut 

trobar una manera millor de fer-ho. 
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Avaluació.  

Per l’avaluació es farà servir l’aplicació Microsoft Teams. Aquesta aplicació permet 

enllaçar les evidencies dels aprenentatges amb tasques i aquetes amb rúbriques 

d’avaluació. D’aquesta manera facilitarem l’accés a l’avaluació de tot el professorat 

implicat d’una forma àgil. Per un altre costat, també facilitem l’accés als alumnes per 

consultar l’avaluació. En última instància, amb l’avaluació es vol crear un “feedback” 

entre l’alumnat i el professorat. Fet fonamental a l’hora de treballar en projectes. 

En el Teams quedarà enregistrat com s’ha avaluat la resolució dels petits reptes 

presentats en les activitats d’aprenentatge, com també es planteja una avaluació 

formativa on queda constància del progrés de l’alumnat.  

Els alumnes en les activitats de tancament del projecte fan diferents formularis. Un 

d’ells es una autoavaluació del seu aprenentatge, en aquest formulari es recorda el 

compromís d’aprenentatge fet a l’inici del projecte i es compara l’aprenentatge final. 

L’altre formulari és sobre la seva participació i la dels seus companys. I per últim fan 

un formulari de valoració del projecte. (Veure annex valoracions) 

Els portafolis és l’únic element objecte d’avaluació. Tots el professors de diferents 

disciplines poden d’observar les evidències d’aprenentatge que hi ha dins del 

portafolis relacionades amb les seves àrees. I a través de les rúbriques del Teams es 

fa l’avaluació de les activitats. 

El Teams ens permet organitzar tasques de forma individualitzades o per equips. 

Gràcies a aquesta eina al final del procés d’avaluació podrem obtenir una nota 

individualitzada que recollirà el detall de tot el procés. 

Cada activitat d’aprenentatge està relacionada amb unes disciplines. Aquestes notes 

formaran part de la nota de la matèria i quedarà reflectida en el informe d’avaluació 

de l’alumnat amb observacions específiques de treball per projectes. 

Més endavant en les activitats de Treball de Síntesi, es té previst plantejar noves 

activitats que requereixin dels aprenentatges que en teoria han assolit durant aquest 

projecte. D’aquesta manera es podrà valorar si els aprenentatges han estat 

significatius.  



Aspectes transversals.  

Un dels eixos transversals amb un protagonismes palès són les competències digitals. 

Tant és així que aquest projecte no es podria dur a terme sense l’accés a les 

tecnologies. 

Respecte a les competència de l’àmbit personal i socials els alumnes s’autoavaluen i 

coavaluen la participació i col·laboració des del formulari de participació. En alguns 

casos, el fet que els  alumnes siguin coneixedors d’aquestes eines indirectament fa 

que millori l’autoregulació i augmenti la motivació. Aquest últim aspecte, comentat 

anteriorment en l’apartat “Implicació de l’alumne” (Veure apartat)  és un altre recurs 

que podria ajudar a regular la motivació, la participació i col·laboració dels alumnes. 

Des del principi del desplegament del projecte es demana a l’alumnat que prenguin 

decisions, que facin eleccions i que les argumentin o justifiquin. En el contracta que 

fan els alumnes a l’inici del projecte ja es comença a treballar la iniciativa personal 

(Veure contracte).  

Un altre aspecte a tenir en compte és la creativitat. Hi és present en el portafolis 

digitals, passant per la presentació de cada una de les evidències de l’aprenentatge. 

En algunes activitats fins i tot hi ha una rúbrica que valora aquest aspecte. D’aquesta 

manera s’ha previst potenciar i valorar la creativitat, l’autonomia i la iniciativa personal. 

Un altre element transversal és l’autoregulació de l’aprenentatge. Com ja s’ha explicat 

en apartats anterior, les eines principals que disposen els alumnes per l’autoregulació 

són les rúbriques. Elles estan presents en tot el projecte. Una altra eina que facilita 

l’autoregulació és el “feedback” a partir de l’avaluació formativa. Sempre que aquest 

“feedback” es faci d’una forma afectiva, tindrà un efecte positiu en l’autoregulació. 

Rol de les famílies.  

Sobre les famílies l’únic que podem dir en aquest projecte es que s’han informat 

degudament sobre els projecte interdisciplinari que feien a l’escola, i poca cosa més. 

Fent autocrítica d’aquest aspecte del projecte, cal explorar més detingudament el 

recorregut de millora. 

https://maristes.sharepoint.com/sites/VAL-ESO-2-ABP-QUE_PASSARIA_SI/SitePages/Contracte-de-l'equip.aspx


Un de les dificultats però, a l’hora de compartir resultats, és que el nostre SharePoint 

no es pot fer visible fora de l’estructura Marista. I això no facilita la implicació de les 

famílies. S’ha de dir també però, que queda una porta oberta. Si les famílies tenen 

accés al compte de Microsoft Office 360 dels fills i filles, llavors sí que poden veure 

les evidències dels aprenentatges que han fet. 

De totes maneres, què es podria fer al respecte per millorar la presència de les 

famílies? 

▪ Compartir amb les famílies el perquè d’aquesta opció metodològica. 

▪ Valorar la possibilitat d’involucrar a les famílies en alguna de les fases del 

projecte.  

▪ Estudiar opcions per mostrar el procés i compartir els resultats dels projectes. 

▪ Facilitar que les famílies puguin valorar i/o donar un retorn del producte final.  

Incorporació de la perspectiva integrada de les arts 

En aquest cas s’ha pogut treballar de forma molt discreta en part al disseny del 

portafolis digital i amb més protagonisme a les últimes activitats de preparació de la 

petita representació teatral. 

Amb aquest tipus d’activitats s’observa que acostuma a afavorir la inclusió dels 

alumnes, i també afavoreix la motivació i la participació. 

A priori, el projecte “Què passaria si...” incorpora algunes activitats on l’aspecte artístic 

hi és present, però és un aspecte que es podria explorar una mica més.   

Conclusions 

▪ S’ha donat resposta a la proposta de projecte interdisciplinari de l’equip 

pedagògic i s’ha posat en pràctica les noves metodologies d’ensenyament. 

▪ S’ha creat una memòria que pot ajudar a desenvolupar nous projectes. 

▪ S’ha treballat pràcticament tots els aspectes del treball per projectes. 

▪ S’han identificat fortaleses i debilitats d’aquest procés.  

▪ S’han presentat possibles millores. 

▪ Queda pendent recollir la valoració del professorat i valorar en altres reptes els 

aprenentatges significatius assolits per els alumnes. 


