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RESUM 

 
 
L’atenció a les altes capacitats presenta un important repte en el món de l'ensenyament 

contemporani, emergit essencialment en la darrera dècada. Al centre Maristes Igualada s'han 

evolucionat les tècniques i recursos emprats per a atendre a aquest alumnat, passant per 

diferents fases que ofereixen diferents graus d’atenció i on cadascuna procura millorar 

l’anterior resolent les necessitats sorgides. És en aquest punt on neix el Projecte Atenea, una 

proposta pedagògica per desenvolupar-se essencialment en un entorn digital i de manera 

grupal, podent-se treballar asíncronament i que està dissenyada per procurar resoldre el 

major nombre possible de necessitats detectades. I ho fa potenciant el pensament crític, el 

raonament, la col·laboració i el domini del llenguatge. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

Attention to high abilities presents a significant challenge in contemporary education, which 

has emerged essentially in the last decade. At the Maristes Igualada center, the techniques 

and resources used to attend to these students have evolved, going through different phases 

that offer different degrees of attention. Each one tries to improve the previous one by solving 

the newly emerging needs. Atenea Project was born for this reason; it is a pedagogical 

proposal to be developed essentially in a digital environment and in a group way, being able 

to work asynchronously and which is designed to try to solve as many detected needs as 

possible. Furthermore, it enhances critical thinking, reasoning, collaboration, and language 

proficiency. 
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“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a 
descobrir.”  

 
Mark Van Doren 
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INTRODUCCIÓ 

 

L’atenció a les altes capacitats presenta un important repte en el món de l'ensenyament 

contemporani, emergit essencialment en la darrera dècada. Malgrat haver existit sempre, no 

ha estat fins als darrers anys que s’ha convingut que era d’especial importància realitzar una 

atenció específica per a aquest perfil d’alumnat. Es partia de l’anterior creença que els obviava 

per entendre que precisament per tenir altes capacitats, aquest alumnat no requeria cap 

atenció específica. 

 

Amb l’evolució de l’ensenyament, els canvis de tendències pedagògiques i amb l'augment de 

l’atenció individualitzada s’ha fet palesa aquesta necessitat. Al centre Maristes Igualada s'han 

evolucionat les tècniques i recursos emprats per a atendre a aquest alumnat, passant per 

diferents fases que ofereixen diferents graus d’atenció i on cadascuna procura millorar 

l’anterior resolent les necessitats sorgides. Precedit en conjunt per una formació específica al 

cos docent. 

 

Tanmateix, malgrat tractar-se de bones solucions, s’han detectat encara més necessitats i 

possibilitats de millora que permeten, per una banda, oferir al professorat més recursos 

disponibles per atendre les altes capacitats; i, per altra banda, oferir a l’alumnat una solució 

que els resulti motivadora i que cerqui despertar en ells l’esperit de descobrir. 

 

És en aquest punt on neix el Projecte Atenea, una proposta pedagògica per desenvolupar-se 

essencialment en un entorn digital i de manera grupal, podent-se treballar asíncronament i 

que està dissenyada per procurar resoldre el major nombre possible de necessitats 

detectades. I ho fa potenciant el pensament crític, el raonament, la col·laboració i el domini 

del llenguatge. 

 

En aquest document s’exposa l’experiència educativa del projecte, presentant-ne els 

objectius, la proposta pedagògica i un exemple d’execució valorant-ne els resultats i obtenint-

ne propostes de millora. 
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1. ÀMBIT 

▪ Context 

Històricament, s’ha tendit a destinar un major nombre d’esforços a l’atenció individualitzada 

centrada en l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge; creant l’espai necessari per fer-ho -dins 

de la pròpia aula o bé amb grups de suport-, generant el material específic i creant proves 

avaluatives especials com a principals actuacions. 

Tanmateix, aquest focus no feia, fins fa un temps, mirada ampla cap a altres tipus de 

característiques de l’alumnat que podia requerir una atenció especialitzada, com és el cas en 

qüestió de l’alumnat descrit amb bones o altes capacitats. 

Aquests alumnes, tot i representar entre un 4 i un 6% del total1, acostumaven generalment a 

no rebre cap atenció específica als centres docents, més enllà de la proposta de realització 

d’un major nombre d’activitats, i en el millor dels casos, activitats diferents.  

Des de fa uns anys, com a part de l’onada d’innovació pedagògica viscuda, -avaluable per via 

dels informes que procuren mesurar la innovació en l’educació de l’OCDE2-, i impulsat també 

per la inclusió de la possibilitat de realitzar adaptacions curriculars a l’alumnat amb altes 

capacitats intel·lectuals en el Decret 142/2007 de 26 de juny, així com pel Decret 143/2007 

de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’Educació Primària i 

Secundària Obligatòria, es comença a dibuixar un canvi de tendència que facilitava l’extensió, 

alhora que formalitzava legalment aquest tipus d’atenció específica. 

En paraules similars s’expressa la Generalitat de Catalunya constatant la manca d’atenció per 

a aquest col·lectiu respecte d’altres, i fruit d’això, la manca de detecció d’alumnes amb aquest 

perfil: “[...] formen un grup heterogeni que comparteix trets comuns, de manera semblant al 

col·lectiu d’alumnes amb dificultats per aprendre. Cal detectar-los com a primer pas per poder 

atendre les seves necessitats. Durant els darrers anys hi ha hagut un buit important en la seva 

detecció i en l’actuació dels professors, segurament a causa de la falsa creença que els 

alumnes amb altes capacitats no necessiten cap tipus d’intervenció ni recursos diferents, 

perquè tenint unes capacitats superiors ja no cal fer-hi cap treball específic.”3  

 
1 Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. (2013). Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit 

educatiu 
2 OECD. (2019, març). Measuring innovation in education 2019: What Has Changed in the Classroom? 
https://www.oecd.org/education/ceri/measuring-innovation-in-education-2019-9789264311671-en.htm 
3 Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament. (2013). Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit 

educatiu 

https://www.oecd.org/education/ceri/measuring-innovation-in-education-2019-9789264311671-en.htm
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En aquesta mateixa publicació s’estableixen guies per a mestres i professors a fi de presentar 

les característiques de l’alumnat amb altes capacitats, ajudar en la seva detecció per diferents 

vies i establir pautes d’actuació. 

▪ Detecció de la necessitat 

Partint d’un model d’atenció a les altes capacitats basat fonamentalment en la no atenció 

específica (alumnat que generalment comprèn amb agilitat les classes i que finalitza 

ràpidament les activitats encarregades) es tendia, com s’ha esmentat, a proposar més 

activitats a aquests alumnes.  

Sovint aquestes tasques eren del mateix temari o similar, de tal manera que s’acabava 

esdevenint la paradoxa que aquelles persones qui més ràpid havien entès i resolt certs 

exercicis, i que generalment menys dificultats tenien per fer-ho, eren aquelles qui més 

activitats de caràcter repetitiu acabaven fent d’un mateix concepte. Dit d’una altra manera: els 

qui menys necessitaven practicar eren els que més ho feien. 

Per descomptat aquesta dinàmica no aporta sinó que resta. Aquest alumnat percep frustració: 

treballa més per arribar al mateix lloc. O alternativament està aturat a l’aula esperant noves 

indicacions o que la classe avanci. Aquesta frustració condueix a desmotivació, situació greu 

quan a més a més es tracta d’un col·lectiu amb risc real de desmotivació4 i de desadaptació 

social5. 

Posteriorment, en una segona fase a nivell d’escola s’oferí a aquests alumnes participar en 

un projecte d’investigació a realitzar en una hora fixada durant la setmana, sortint de l’aula 

ordinària i deixant la matèria que en aquell moment estés fent el grup classe. Aquesta solució 

els permetia investigar sobre un tema concret conjuntament en grups d’afinitat.  

Es facilitava així l’aparició d’interès en ser temes escollits a voluntat, i, per tant, generant més 

fàcilment motivació que amb la primera proposta d’atenció per la via d’ampliació del nombre 

d’activitats.  

Malgrat ser un bon programa i conceptualment adequat, és una proposta que generava 

diferents handicaps: l’alumnat perdia una hora d’una matèria, que no  tenia per què estar 

estrictament vinculada amb la seva investigació. Això els requeria recuperar el contingut 

 
4 Pomar Tojo, C. M., & Díaz Fernández, O. (1998). Desmotivación académica del alumno superdotado. Faisca: 
revista de altas capacidades. 
5 Álvarez González, B. (1999). Factores de riesgo de desadaptación social en alumnos de altas capacidades. 
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explicat / activitats dutes a terme en aquella hora, en qualsevol altre moment (generant 

novament possibles frustracions).  

Per altra banda, l’heterogeneïtat del grup d’altes capacitats i els diferents graus de maduresa 

i edat existents, feien que la realització d’un projecte d’investigació autònom no resultés a 

efectes pràctics tan idíl·lic com ho és sobre paper, segurament pel fet que la tutorització era 

d’acompanyament i no un guiatge concret. 

Finalment, aquest projecte no solucionava la casuística tan repetida d’omplir els temps 

sobrers a aquests alumnes de manera constant al llarg de totes les assignatures. 

És davant d’aquesta situació on es detecta una necessitat clara: atendre especifícament el 

col·lectiu, fer-ho de manera global i a poder ser, inclusivament i amb atenció individualitzada. 

Quant al vessant operatiu d’aula i idealment de necessitat, tot això ha de poder esdevenir-se 

també en aquests moments concrets dins l’aula (no definits prèviament) on l’alumnat es troba 

amb aquestes situacions anteriorment descrites. Per tant, cal pensar en solucions híbrides, 

vives, i que s’adaptin a la realitat de l’alumnat i al seguiment de les programacions de les 

unitats didàctiques de totes les matèries. 

Cal començar a modular unes pautes d’actuació que permetin afrontar a diferents nivells 

aquesta atenció, i cal fer-ho d’acord amb les principals necessitats esmentades, però també 

segons el coneixement de les característiques de l’alumnat amb altes capacitats.  

En aquest sentit, la Queensland Association for Gifted and Talented Children (QAGTC) 

d’Austràlia destaca “la precocitat en les fites evolutives [dels alumnes amb altes capacitats] i 

l’assumpció amb gran facilitat de l’aprenentatge. La seva memòria els permet gran absorció 

de qualsevol tipus d’informació: àrees d’interès concretes sobre temes socials, de la natura, 

sobre l’univers o d’altres. Necessiten aprofundir en els diferents aprenentatges del seu interès. 

Actuen com ho faria un filòsof o un científic intentant esbrinar i donar una explicació lògica a 

allò que els interessa”6.  

Aquest darrer punt (actuen com un filòsof o científic intentant esbrinar i donar explicacions 

lògiques) fa entreveure pistes de cara a la creació d’una proposta pedagògica que pugui 

complir el doble objectiu docent: el pedagògic, per una banda, i el de creixement i satisfacció 

de l’alumnat per l’altra. 

 
6 Characteristics of Young Gifted Children | Queensland Association for Gifted and Talented Children 
Inc. (2022). QAGTC. https://www.qagtc.org.au/characteristics-young-gifted-children 

https://www.qagtc.org.au/characteristics-young-gifted-children
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2. OBJECTIUS 

Es defineixen els objectius amb els quals s’impulsa el Projecte Atenea, diferenciant 

entre els objectius des de la capa més genèrica (propòsit) fins a la capa més concreta 

(objectiu específic). 

▪ Propòsits 

El Projecte Atenea té el propòsit de vehicular una atenció específica per l’alumnat 

d’altes capacitats, a fi d’estimular les seves habilitats i aprofitar els seus alts nivells de 

capacitat en les àrees cognitives, creatives i/o artístiques; facilitant el 

desenvolupament del talent i l’excel·lència. 

Idealment, el projecte comptarà amb un format híbrid de realització que faciliti la 

pràctica del projecte per part dels alumnes en qualsevol moment i mitjà, a fi de reduir 

la fricció a l’hora de posar-lo en marxa i facilitar-ne la voluntat de participació. 

 

▪ Objectius generals 

En finalitzar el Projecte l’alumnat ha d’haver posat en pràctica i millorat la seva 

capacitat de raonament, haver realitzat un entrenament metacognitiu, avançat 

posicions quant al treball en equip i col·laboratiu, i haver desenvolupat sentit crític.  

Conseqüentment es volen treballar les següents competències bàsiques de l’àmbit 

personal, social7 i digital8 segons la guia d’identificació i desplegament editades pel 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

Dimensió autoconeixement 

Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de 

creixement personal 

Contingut clau: raonament, comunicació, indagació, imaginació, creativitat, etc. 

Actitud de superació personal. 

 
7 Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament. (2018, juliol). Competències bàsiques de 
l’àmbit personal i social  
8 Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament. (2015. novembre). Competències bàsiques 
de l’àmbit digital 
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 Dimensió aprendre a aprendre 

Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que 

intervenen en el propi  aprenentatge. 

Contingut clau: curiositat, motivació, reconeixement i esmena d’errors, 

perseverança, relacions i associacions, cerca d’informació, anàlisi, 

generalització, destreses i habilitats de pensament, pensament crític, 

pensament creatiu, etc. 

Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els 

reptes de l’aprenentatge  al llarg de la vida 

Continguts clau: globalització,  evolució cientificotècnica, obsolescència del 

coneixement, curiositat intel·lectual, efectivitat, puntualitat, assumpció de rol, 

assertivitat, empatia, escolta activa, responsabilitat, grups de discussió, jocs de 

rol, paquets ofimàtics en  línia, fòrums, xats, etc.  

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i d’aprenentatge 

Competència 4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per 

al treball a realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans. 

Continguts clau: cerca bàsica, avançada, dinàmica, fonts d’informació digital 

(pàgines webs temàtiques, premsa, bases de dades, espais web 2.0, xarxes 

socials, etc.), credibilitat, contrast i actualització de les fonts, etc. 

Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 

Competència 7. Participar en entorns de comunicació interpersonal i 

publicacions virtuals per compartir informació. 

Continguts clau: Entorn personal d’aprenentatge (EPA), aplicacions, fonts 

d’informació, recursos, estratègies de gestió del temps i eines de comunicació, 

portafolis digital, etc. 

Competència 8. Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals 

de treball col·laboratiu 
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Continguts clau: Sistemes de comunicació: correus, programaris diversos de 

missatgeria instantània, etc; aplicacions síncrones i asíncrones, canals: de 

comunicació oral, escrita i multimèdia; comunitats virtuals, les xarxes socials... 

Tractament de la informació,  construcció de coneixement: tècniques i 

instruments. 

Per altra banda, es considera també objectiu general que l’alumne hagi assolit un alt 

nivell de satisfacció personal participant d’aquest projecte. 

 

▪ Objectius específics 

Concretament s’espera que l’alumne una vegada hagi completat el projecte: 

- Demostri capacitat d’organització individual i de manera col·lectiva. 

- Es desenvolupi audaçment davant de plantejaments i reptes que van més enllà 

de la seva zona de confort. 

- Desplegui el seu talent en les àrees on ja en destaca. 

- Rebi una ampliació curricular interdisciplinària. 

- Mostri una participació activa i un alt grau d’interès en els reptes proposats. 

- Millori la seva capacitat de raonament i d’adquisició de coneixements 

mitjançant la resolució de problemes (i no mitjançant temari). 
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3. PROPOSTA PEDAGÒGICA 

▪ Projecte Atenea 

Per tal de definir com és i com es desenvolupa el projecte, es tenen en compte com 

a marc de referència els diferents programes possibles a aplicar segons la publicació 

“Alumnat excepcionalment dotat intel·lectualment”9. S’observen les diferents 

tècniques que poden ser incorporades per tal d’assolir un major èxit, i se cerca si hi 

ha la possibilitat d’incorporar diferents tipus d’estratègies combinades en un únic 

projecte. 

En aquest punt neix el “Projecte Atenea”, i ho fa amb un plantejament de base en 

format híbrid digital i físic. El projecte es resumeix en una plataforma de participació 

grupal per a alumnes d’altes capacitats, que proposa reptes i situacions a resoldre 

que desbloquegen el següent pas de la història que vehicula la trama. 

S’anomena Projecte Atenea en homenatge a la deessa grega de la saviesa, les 

ciències i l’habilitat (entre altres atribucions). 

De manera més concreta s’exposen els següents punts que desenvolupen el projecte: 

• La participació dels alumnes es realitza mitjançant un grup (configurat 

prèviament pels docents) format per alumnes d’altes capacitats de diferents 

cursos, limitant la participació d’entrada exclusiva a alumnes del 1r i 2n curs 

d’ESO. No representa una activitat avaluable per als participants. 

• Es crea una plataforma online específica per al projecte en format web (Figura 

1), on cada alumne disposa d’un usuari i contrasenya de manera personal que 

li permet accedir a una àrea privada, i identificar-se com a membre d’un grup 

concret. 

 
9 Castelló Tarrida, A. & Martínez Torres. M. (1999). Alumnat excepcionalment dotat intel.lectualment: 
identificació i intervenció educativa. Departament d'Ensenyament, Servei de Difusió i Publicacions  



PROJECTE ATENEA: Un enfocament digital per a les altes capacitats a l’Educació Secundària Obligatòria 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Es generen grups específics a Microsoft Teams per a facilitar la comunicació 

intra-equips (Figura 2). En cadascun d’aquests grups també hi forma part el 

docent responsable del projecte, amb l’objectiu de fer un seguiment directe de 

la participació individual i col·lectiva, analitzar les dinàmiques conductuals, tenir 

la possibilitat de mantenir desperta la motivació, resoldre dubtes, introduint 

pistes quan sigui necessari i modificant reptes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Captura de pantalla de la pàgina d’inici de la web del Projecte Atenea, 
accessible sota el domini projecteatenea.cat 

Figura 2. Captura de pantalla de Microsoft Team amb grups participants al projecte. 
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• L’onboarding al projecte es realitza mitjançant una trobada conjunta de tots els 

participants, explicant els detalls del mateix i resolent tots els dubtes sorgits. 

• Tot el projecte s’articula a partir d’un storytelling, a raó de la influència de certs 

apunts del llibre de Janice Hardy “Understanding Show, Don't Tell”10 i de la 

teoria “learning by doing”11 proposada per John Dewey. En aquests s’interpreta 

que la vivència d'aprenentatge és superior fent i experimentant, que no pas 

només explicant.  

És per això que es crea una història narrativa que serveix de fil conductor de 

tots els reptes que es proposen, i que dóna context i justificació a la realització 

de cadascun d’aquests. En aquest cas es comunica als alumnes que han estat 

seleccionats per formar part d’uns serveis secrets d’intel·ligència per a portar a 

terme una investigació per atrapar uns delinqüents que posen en joc l’estabilitat 

mundial (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Els diferents equips, que treballen en paral·lel, van desbloquejant 

progressivament diferents reptes numerats correlativament (Figura 4). Cada 

repte conté diferents missions. Una vegada completades amb èxit totes les 

missions d’un repte es dóna per superat i es desbloqueja el següent repte. Els 

 
10 Hardy, J. (2016). Understanding Show, Don’t Tell: And Really Getting It. Janice Hardy. 
11 John Dewey. (2022). John Dewey. Pedagogy4Change. 
https://www.pedagogy4change.org/john-dewey/ 

Figura 3. Pàgina web del projecte amb el context narratiu. 
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grups poden avançar de manera paral·lela trobant-se a diferents nivells de 

progrés. 

 

 

• La tipologia, format, activitats derivades, mètodes de resolució i plantejament 

de cada missió són diferents entre elles. Podent encabir o no contingut didàctic 

comprès de manera directa en el temari realitzat durant el curs de qualsevol de 

les assignatures. Tanmateix, les missions tenen un plantejament més deductiu 

i de recerca que d’activitat convencional (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Els participants poden investigar, cercar informació, resoldre exercicis, etc. 

únicament en horari lectiu quan hagin acabat la feina proposada pel docent de 

la matèria que es trobi a l’aula, demanant prèviament el consentiment d’aquest. 

El conjunt del claustre ja està informat de la proposta pedagògica del projecte, 

així com del llistat d’alumnes participants. 

Figura 4. Pàgina web del projecte amb la proposta de reptes. 

Figura 5. Captura d’una de les Missions del Repte 2. Exemple de tasca deductiva no 
vinculada directament al contingut d’una matèria. 



PROJECTE ATENEA: Un enfocament digital per a les altes capacitats a l’Educació Secundària Obligatòria 

12 
 

• Certes missions es realitzen de manera presencial en una trobada conjunta 

dels diferents equips. Aquestes trobades són puntuals i programades amb 

antelació, i representen reptes diferents dels presentats per la via de la 

plataforma web. 

• Dins de la plataforma web existeix un rànquing de classificació del progrés de 

cadascun dels equips, dins d’un sistema gamificat de lleugera competència. 

• Es compta amb un sistema d’avisos temporals, anomenat “Rings”, que simula 

la recepció de trucades telefòniques de manera espontània (Figura 6). Aquestes 

trucades donen missions paral·leles a poder realitzar, opcionalment, de 

manera individual. La realització de les mateixes dóna la possibilitat d’obtenir 

puntuació extra pel seu equip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Impacte educatiu 

Es pretén que l'experiència de participació en el Projecte Atenea per part de l'alumnat 

pugui acabar esdevenint una peça important, pel que fa a la repercussió que això 

arribi a generar en ells en cursos vinents o bé en futures fases de la seva vida com a 

estudiant. 

 

 

 

Figura 6. Captura de panalla d’un dels repes individuals proposats. 
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En aquest sentit, la cerca d’aquesta transcendència es vehicula en 4 punts claus: 

Pensament crític 

- Com a pas previ al raonament, cerca despertar motivació als alumnes 

que els faci tenir curiositat, fer-se preguntes, investigar. 

Raonament 

- De la curiositat s’arriba al raonament, a la lògica i al pragmatisme. A la 

comprensió de les coses per la via de l’adquisició de coneixement. 

Col·laboració 

- És essencial el treball en equip per tal de coordinar-se en els reptes, 

organitzar-se en el repartiment de tasques, consensuar la presa de 

decisions per concretar quin serà el proper pas com a equip. Cal 

reconèixer les qualitats i habilitats pròpies i valorar les dels companys, 

a fi d’aportar el millor de cadascú a l’equip. 

Domini del llenguatge 

- Clau per posar de manifest el coneixement, per argumentar, per debatre 

amb companys i defensar arguments. Necessari també per comprendre 

allò que es planteja. 

 

I conjuntament es basa en els principis de l’aprenentatge per descobriment, plantejat 

per Jerome S. Bruner12, on destaca el rol de l’activitat com a part essencial de tot el 

procés, arribant a afirmar que la condició indispensable per a aprendre una informació 

de manera significativa és tenir l’experiència personal de descobrir-la. 

 

És per a aquest motiu que els reptes i missions del Projecte Atenea plantegen un 

guiatge cap a uns objectius, però que obren tots els camins possibles per a arribar-hi; 

camins i recursos que queden en mans de cada equip utilitzar d’una manera o d’una 

altra, guiats per les seves intuïcions, recerca i consens. 

 

A fi de reforçar l’experiència, tot el guiatge es realitza a partir de l'storytelling, que de 

la mateixa manera que els principis d’aprenentatge per descobriment, considera que 

 
12 Weibell, C. J. (2011). Principles of learning: 7 principles to guide personalized, student-centered 
learning in the technology-enhanced, blended learning environment. 
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aprendre qualsevol cosa a través d’una narrativa fa augmentar el grau d’implicació 

individual d’un mateix, així com ampliar la transcendència futura d’allò viscut.  

 

En aquest cas concret es trasllada a l’alumnat el discurs que són un grup 

d’investigadors d’elit internacional que treballa arreu del món resolent misteris i trobant 

a vàndals de tot tipus. Així com se’ls avisa que altres grups que es dediquen al mateix, 

recentment han treballat en els mateixos casos i els estan prenent posicions de 

lideratge internacional com a experts investigadors [introducció i posicionament dels 

diferents equips dins del projecte]. 

 

Es procura vertebrar el projecte seguint aquestes premisses, entre altres coses, per 

fomentar el pensament elàstic13, que és aquell que ens ajuda a resoldre situacions i 

problemes davant dels quals mai ens hem trobat. Aptitud perfecta en termes 

capacitatius dels alumnes en el seu futur. 

 

▪ Recursos i Eines 

En tractar-se d’un projecte híbrid, tot i que eminentment digital, s’empren recursos 

físics i online (essent aquests darreres els de més presència i rellevància en el 

projecte). A continuació s’esmenten els principals recursos i eines emprats: 

 

- Web del projecte: Pàgina web (projecteatenea.cat) desenvolupada 

específicament per al projecte que vertebra la base d’operacions i la 

plataforma sobre la qual es plantegen nous projectes, arriben 

notificacions “Ring”, es té accés al rànquing, instruccions del projecte i 

al perfil individual de participant. 

- Microsoft Teams: Eina de comunicació entre membres d’un mateix 

equip, a utilitzar de manera asíncrona segons necessitats de cada 

moment. Es realitza mitjançant aquesta plataforma ja emprada 

habitualment a l’escola, aprofitant per potenciar-ne l’ús. 

 

 
13 Mlodinow, L. (2018). Elastic: Flexible Thinking in a Time of Change. Pantheon Books. 
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- Correu electrònic: En determinades missions és necessari enviar i 

rebre correus per comunicar-se amb algun organisme que forma part de 

la trama. Recurs ja utilitzat al centre. 

- Ordinadors portàtils: Ús dels ordinadors portàtils personals de 

l’alumnat, aprofitant que el centre forma part del Programa EduCAT 1x1. 

- Genially: S’utilitza el recurs per crear interactius navegables que formen 

part d’alguna missió. 

- Documents digitals: Documents en diferents formats (imatge, vídeo, 

pdf, …) que pot representar informació de tipologia diversa, tal com un 

informe policial, una fotografia, trobada, una pista… 

- Documents físics: Material divers que forma part de la narrativa 

d’alguna de les missions: cartes, proves, fotografies, claus, etc. 

- Sessions presencials: Ús de trobades puntuals per a realitzar missions 

concretes amb caràcter offline, o bé trobades de seguiment conjunt. 
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4. EXECUCIÓ DEL PROJECTE 

▪ Criteris de valoració 

S’estableixen els següents criteris de valoració del projecte, que procuren fixar els 

paràmetres amb els quals s’avaluarà l’èxit d’aquest. 

 

- Implicació dels alumnes: Avaluable a partir de la seva participació en el 

canal de Teams i al nivell d’involucració en les sessions presencials. 

- Cadència de desenvolupament: Velocitat i ritme en la que avancen els 

grups en la resolució de reptes i missions. 

- Índex d’idoneïtat d’espai: Valorar per via d’alumnes i professors si el 

projecte ha resolt la necessitat d’aprofitar els temps morts generats 

periòdicament en certes classes. 

- Satisfacció personal de l’alumnat: Per la via del seguiment individual i 

l’entrevista personal. 

- Valoració global des del punt de vista docent: D’acord amb el criteri 

professional de la docent gestora del projecte i la psicopedagoga del 

centre. 

 

▪ Experiència 

Es posa en pràctica el Projecte Atenea per primera vegada durant el curs 2020-2021 

a l’escola Maristes Igualada. Se selecciona l’alumnat amb altes i molt bones 

capacitats dels cursos de 1r i 2n d’ESO, amb diagnòstic i prediagnòstic, tenint en 

compte també el rendiment acadèmic i l'actitud global. Feta aquesta selecció, es 

proposa a aquest col·lectiu i a les seves respectives famílies participar en aquest 

projecte. La participació es condiciona també a mantenir uns bons nivells d’actitud i 

rendiment, factors supeditants per seguir dins del projecte. 

Es creen tres equips amb mixtura de cursos, i tenint en compte la normativa referent 

a la pandèmia de la COVID-19 que obliga a respectar grups bombolla, la interacció 

telemàtica entre els membres del grup esdevé l’elecció més adequada a fi d’apropar 

l’alumnat d’altes capacitats de diferents franges d’edat.  
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Els grups s’elaboren parlant amb els tutors de cada classe i la coordinadora 

d’orientació (qui en fa un seguiment específic), barrejant els quatre grups (1r A, 1r B, 

2n A i 2n B) existents al centre. 

El Projecte Atena s’inicia amb una explicació presencial de caràcter introductori a 

l’alumnat participant de cada grup classe. Seguidament, es creen els grups a l’entorn 

de Microsoft Teams i els diferents membres de cada grup es presenten entre ells. 

A partir d’aquest moment cada grup comença a treballar de forma col·laborativa, 

mantenint comunicació permanent mitjançant el xat de Teams. En desbloquejar un 

repte l’alumnat pot accedir a una breu explicació de la situació.  

A fi de mostrar millor la tipologia de reptes i la metodologia de treball que pot significar, 

s’exposa amb caràcter exemplificant el primer dels reptes. Cal tenir present que cada 

repte, i les diferents missions del mateix, poden requerir un diferent procedir (a nivell 

d’activitat, recerca, recursos, …) per tal de superar-lo. 

Així doncs, el primer repte és “El robatori” (Figura 7). L’alumnat pot accedir a la primera 

missió del repte on és informat des de la comissaria de la gendarmeria francesa, que 

sol·licita la seva participació en un cas policial (Figura 8). 

 

Figura 7. Vista previa del repte abans d’accedir-hi. En aquest cas l’indicador “repte actiu” ens assenyala que està 
desbloquejat, en cas contrari indicaria “repte inactiu” i l’accés estaria restringit. 
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Tota la narrativa que vehicula la trama argumental a partir de la qual es presenten les 

diferents propostes de missió, està elaborada sota les línies bàsiques de la realitat 

alternativa14, és a dir, la història compta amb el món real com a suport i presenta una 

sèrie de recursos reals que es barregen amb part de ficció i la intervenció dins la trama 

de l’alumnat participant. 

En la primera missió del repte “El robatori” es busca específicament fomentar el 

pensament deductiu, la cerca avançada utilitzant fonts d’informació digital (pàgines 

webs temàtiques) i la capacitat de relacionar dades i informacions aparentment 

alienes entre si. Per altra banda, pretén despertar la curiositat per una obra d’art 

concreta, tot descobrint el context històric de la mateixa i conèixer característiques del 

museu del Louvre.  

A partir únicament d’unes inicials i uns nombres, cada grup ha de descobrir en quin 

pis i sala del museu del Louvre hi ha l’obra d’art robada (Figura 9). 

 
14 Contribuïdors Wikipedia. (2022). Alternate reality game. Wikipedia. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternate_reality_game 

Figura 8. Part inicial de la primera de les missions del repte, amb una fitxa de context de la trama narrativa. 

Figura 9. Explicació de la missió 1 del repte 1 “El robatori”. 
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A través de Teams es pot veure el procés de cerca i deducció de cada membre actiu, 

així com els rols individuals dins el grup i la coordinació autònoma entre els 

participants (Figura 10). 

 

 

 

 

Figura 10. Exemples reals de tesis compartides entre diferents membres d’un mateix equip, que conjuntament, els 

apropa a la solució de l’enigma. 

 

Després de resoldre la primera missió, i introduir les dades obtingudes com a 

contrasenya en la vista web que apareix en fer clic al botó de continuar, cada grup 

desbloqueja automàticament la següent proposta: la missió 2.  

 

En aquest cas es vol potenciar l’observació atenta, la curiositat i perspicàcia, així com 

la discussió i argumentació entre els mateixos membres del grup per a arribar a un 

consens. Finalment, es demana a l’alumnat que demostri el seu domini de la llengua 

francesa o, en el cas de no conèixer-la suficient, que cerqui la manera de comunicar-

se adequadament per a aconseguir establir contacte directe. 
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La gendarmeria els confirma l’indret exacte del robatori i permet l’accés a la sala de 

control de videovigilància, que s’obre amb un enllaç a un Genially interactiu (Figura 11).  

 

Figura 11. Text introductori a la missió 2 del primer repte. 

Des d’allà cal anar accedint a les diferents càmeres de seguretat del museu (Figura 12) 

per tal de fer un inventari dels objectes que s’hi poden veure i seleccionar aquell indici 

que es considera oportú de portar al laboratori científic per obtenir-ne l’informe 

forense, tot enviant un correu electrònic a gendermariafrancesa@gmail.com. 

 

 

 

   

Figura 12. Captures de pantalla de l’interactiu generat amb Genially. 
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De cada indici seleccionat l’alumnat obté un informe forense provinent del laboratori, 

en el qual es detallen les característiques de l’objecte, les empremtes dactilars, etc. 

(Veure annex 1). En un informe concret s’identifiquen restes d’ADN provinents d’un 

dels lladres d’obres d’art més buscats de la història. A partir d’aquesta dada, la 

gendarmeria és capaç de resoldre el cas policial.   

Quan un grup arriba en aquest punt, assoleix una puntuació extra i se li activa el 

següent repte, amb noves missions i propostes totalment diferents, que pretenen 

potenciar i fomentar nous ítems. 

 

Per altra banda, i com a projecte eminentment digital, però també híbrid, s’exposa a 

nivell d’exemple una de les sessions presencials realitzades. Es tracta d’una de les 

missions del repte 2 “L’assassinat”.  

 

Després d’aconseguir pistes suficients per resoldre un assassinat misteriós, l’alumnat 

es reuneix personalment per posar en pràctica les seves capacitats deductives i 

col·laboratives en una activitat en format contrarellotge.  

Seguint una estructura similar a la d’un joc de taula de l’estil escape room, però 

utilitzant eines digitals com ara un xatbot, cercant i seleccionant informació en xarxes 

socials reals, visionant vídeos, utilitzant el telèfon mòbil…, cada grup ha de descobrir 

el culpable (Figures 13, 14 i 15).  

 

Figura 13. Sessió presencial del repte 2. 
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Figura 14. Sessió presencial del repte 2. 

 

Figura 15. Sessió presencial del repte 2. 

 

La interacció en persona, sobretot després de treballar telemàticament, fomenta la 

cohesió de grup. La competitivitat en treballar simultàniament els diferents grups a 

contrarellotge, augmenta significativament la motivació i interès pel projecte. Sortir de 

forma molt puntual de l’aula tradicional per fer una activitat amb uns objectius 

pedagògics clars, però desvinculats al currículum, enforteix el sentiment d’atenció 

personalitzada i millora la implicació en el projecte. 
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CONCLUSIONS 

▪ Anàlisis d’execució i resultats 

Una comunitat educativa que pretengui ser acollidora, inclusiva i atendre a totes les 

persones en la seva diversitat, ha de posar esforços en atendre a aquell alumnat que 

posseeixi altes capacitats. 

El Projecte Atenea s’ha fixat com a principal objectiu donar resposta a les necessitats 

reals del dia a dia d’aquest tipus d’alumnat, vehiculant un tipus d’atenció directa que 

sigui compatible i complementària amb el desenvolupament de les unitats didàctiques 

de les diferents matèries. 

En aquest sentit, i fixant-nos també en els criteris de valoració establerts, cal destacar 

l’alt grau de satisfacció personal obtingut per part de l’alumnat, així com el de les 

seves famílies que celebren que es duguin a terme projectes per atendre les 

necessitats específiques dels seus fills. 

La implicació dels alumnes ha estat molt alta, i de manera encara més notòria al 

principi del projecte marcant una cadència de desenvolupament molt ràpida, que s’ha 

anat regulant amb la intervenció docent. És gratament interessant veure com 

s’estableixen dinàmiques organitzatives entre l’alumnat, com és la seva interacció i 

com s'esdevenen processos deductius que d’altra manera són difícils de tangibilizar 

en el dia a dia a l’aula. Fins i tot, malgrat estar fora de la intenció del projecte, s’ha 

pogut veure a l’alumnat treballant en ell en horari no lectiu. 

Punts que ens demostren que el plantejament d'aprenentatge per descobriment, 

procurant promoure el raonament, l’esperit crític, la col·laboració i el domini del 

llenguatge han estat, si més no, potenciats d’una manera o altra. 

Altrament, des del punt de vista docent, el Projecte Atenea planteja un model que ha 

permès que el professorat s’hi senti còmode i pugui adoptar-lo fàcilment com un recurs 

més per atendre a l’alumnat en moments puntuals dins l’aula.  

Es tracta a més a més d’un projecte versàtil, que permet anar-lo adaptant a temps 

real en funció de l’evolució i ritme dels diferents equips, així com allargar-ne més o  
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menys extensió temporal. 

La implantació d’aquesta experiència educativa ha resultat ser positiva en diferents 

vessants, i s’emplaça a generar-ne noves edicions en cursos posteriors a fi de fer-la 

seguir creixent i millorant per a futures generacions d’alumnat amb altes capacitats 

intel·lectuals. 

▪ Propostes de millora 

En l’aprenentatge docent de la posada en marxa d’aquest projecte educatiu, s’han 

adquirit coneixements i visualitzat possibles punts per millorar el projecte de cara a la 

implementació d’aquest en futurs cursos. 

- Ha esdevingut clau l’aprenentatge quant a la gestió del ritme i velocitat 

adoptada per l’alumnat. Una bona regulació de la cadència i de com els grups 

avancen per la narrativa facilita la gestió i procura mantenir desperta la 

motivació de l'alumnat al llarg del projecte. 

- El nivell d’atenció i seguiment que requereix per part del docent que guia el 

projecte pot esdevenir relativament alt, de tal manera que és important preparar 

bé les propostes de reptes i missions, així com gestionar l’alumnat per conduir-

lo en el transcurs del projecte. 

- Malgrat ja haver adoptat suports molt diversos, tant de material com d’entorn 

de recerca, és interessant continuar treballant per ampliar-ne la varietat i 

adaptar-lo a les realitats de l’alumnat, així com a noves eines sorgides. 

- La creació d’un eix d’interès narratiu totalment diferent, amb la intenció de 

comptar amb dos storytellings amb propostes de reptes i missions diverses, 

propiciaria poder executar el projecte alternant entre una història i l’altra de 

manera cíclica sense que hi hagi possibilitat que l’alumnat repeteixi la proposta 

al llarg de les seves etapes de 1r i 2n curs d’ESO. 

En una societat canviant les necessitats de l’alumnat estan en constant evolució, per 

tant, la innovació pedagògica esdevé un pilar fonamental per avançar i seguir-nos 

preparant per als reptes de futur.  

Un d’aquests reptes és treballar l’acció educativa vers l’alumnat d’altes capacitats i 

progressar conjuntament cap a una educació inclusiva plena en el sistema educatiu.
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1.- FOND 

Sur ordonnance de l’article deux de la Chambre criminelle de l’audience à la demande du 

Groupe de recherche B, le Laboratoire chimique du Commissariat général de police a été 

scientifique, à l’analyse chimique d’un drone trouvé dans la salle numéro 4 du musée du 

Louvre, résumé 20/2004. 

Ce rapport est publié pour se conformer aux chambre, consistant à rendre dûment compte du 

directeur scientifique et de la d’autres experts agissant sur les résultats analytiques obtenus. 

 

2.- MODÈLE  

SAMPLE: Parrot Mambo Fly 

Poids et dimensions 

Largeur: 180 mm 

Profondeur: 180 mm 

Poids: 63g 

Caméra 

Taux d’image maximum: 60 pps 

Contenu de l’emballage 

Câbles inclus: USB 

Chargeur: Oui 

Manuel de l’utilisateur: Oui 

Batterie 

Technologie de batterie : Polymère de lithium 

Capacité de la batterie: 550mAh 

Temps de chargement: 30 min 

Conception 

Type: Quadcopter 

Couleur du produit: Noir, Blanc 

fonctionnalités 

Nombre de rotors : 4 rotors 

Distance d’exploitation maximale : 100 m 

Durée maximale du vol: 9 min 

Nombre d’essieux: 6 

Bluetooth: Oui 

Gyroscope: Oui 

Nombre de haches gyroscope: 3 

Accéléromètre: Oui 

Nombre d’essieux accéléromètres: 3 

Capteur de pression: Oui 

Capteur ultrasonique: Oui



 3.- EXPERTS INTÉRIMAIRES 

• Officiel facultatif de la C.N.P. avec licence professionnelle no 47, 

diplôme en CC. Chimie et pharmacie. 

• Baccalauréat avec D.N.I. No. 09278365-G, Diplôme en CC. 

Chimique. 

• Garde Z-43731-T, Baccalauréat en pharmacie. 

• Garde F-37053-V, titulaire d’une licence en CC. Chimique. 

• Diplôme en CC. Chimie avec D.N.I. N. n° 1457157-S. 

• Diplôme en CC. Chimie avec D.N.I. n° 12151358-K. 

• Diplôme en CC. Chimie avec D.N.I. N. n° 26722108-H. 

• Docteur en CC. Chimie avec D.N.I. n° 22411749-C. 

 

Procédures de préparation de l’échantillon : 

- Chromatographie gazeuse avec détection de spectrométrie de masse 

(GC/MS), piège à ion et quadripole. Ionisation chimique et d’impact 

Électronique. Colonne de 5% phényléthylpolisiloxane. 

- Chromatographie liquide haute résolution avec détecteur de diodes 

(HPLC/DAD). Colonnes: PRONTOSIL Hypersorb ODS, ACE 3 CN, ACE 3 

Phenyl et TRACER Extrasil ODS2. 

- Diffraction aux rayons X (XRD). 

- Électrophoresis capillaire (CE). 

- Microscopie optique (MO) 

 

4. RÉSULTATS: 

La surface de l’appareil montre une substance poudreuse liée à la crème au chocolat, en 

particulier Nocilla. Des empreintes digitales non identifiées ont été détectées qui, par leur 

taille, correspondent à une petite personne, la plus susceptible d’avoir un enfant de moins de 

15 ans. Il n’y a plus d’échantillons à analyser.  

 

 

 


