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Projecte 1 - Taller de coets   

L’encàrrec extern: (context) 

 

“Preparar  un taller sobre coets elaborats amb productes quotidians 
per a alumnes de 5è de primària que visitaran l’institut” 

 

- Interacció amb la comunitat: escoles de primària 

- Producte final: taller experimental: guió, substàncies i material 

- Competència PISA: Dissenyar i avaluar indagacions científiques 

- Continguts clau: reaccions àcid-base, llei de la conservacio de la 
massa, llei de les proporcions definides, pH, control variables  

 



Projecte 1 - Taller de coets   



Projecte 2 – Campanya prevenció 
accidents domèstics   

L’encàrrec extern: (context) 

 

“Fer una activitat de prevenció d’accidents domèstics deguts a la 
barreja de productes químics de neteja (notícia)” 

 

- Interacció amb la comunitat: revista, web i porta de l’institut 

- Producte final: article, infografia (facebook, insta), tríptic... 

- Competència PISA: Explicar fenòmens científicament 

- Continguts clau: canvis químics: interpretació i representació, 
formulació inorgànica, interpretació d’etiquetes 

 

https://youtu.be/7DGMqdgZhP4?t=30s
http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2014/05/22/trabajadoras-intoxicadas-mezclar-lejia-salfuman/934364.html


Projecte 2 – Campanya prevenció 
accidents domèstics   



Projecte 3 – Vídeo de prevenció del 
consum de tabac   

L’encàrrec extern: (context) 

 

“Elaborar un vídeo per al concurs “Aquí hay química” del 2015 
organitzat per l’IQS” 

 

- Interacció amb la comunitat: altres INS participants i universitat 

- Producte final: vídeo de l’experiment d’extracció de quitrà del tabac 

- Competència PISA: Interpretar dades i evidències científicament 

- Continguts clau: derivats del petroli, química orgànica, solubilitat, 
mètodes de separació de mescles, fases mètode científic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LbL731QeLG8


Contextualitzar, modelitzar, indagar 

Concret 

Abstracte 

Contextos 
d’aprenentatge 

Contextos 
d’aplicació 

Idees clau 

Models teòrics  
o  

naturalesa de la ciència 

Altres models teòrics 

C1-CONTEXTUALITZAR 
explorar idees prèvies 

2-DESCONTEXTUALIZAR 
introduir noves idees 
que són necessàries 

CS3- SINTETITZAR 
estructurar el nou 
coneixement 

5- RECONTEXTUALITZAR 
= Aplicar el coneixement 

a nous contextos 

CS4- RELACIONAR  models de la 
mateixa i altres disciplines 

REGULAR  
L’aprenentatge 

= METACOGNICIÓ 



Queda pendent...   
1- L’avaluació: P4 + R 

- Procés: treball en equip,tasques individuals 

- Producte: grau d’assoliment de l’encàrrec 

- Presentació pública: competència lingüística 

- Prova competencial individual = EXAMEN 

- Regulació = carpeta d’aprenentatge 

“saber què fa l’alumne –quins problemes té–, entendre’ls –per què els té,  

què falla en els seus hàbits, raonaments, habilitats…–  

i prendre decisions –què puc fer per ajudar-lo a millorar“ 

 

2- També projectes interdisciplinars: 

- Geografia: aigua al planeta, cicle aigua, trams riu 

- Química: aigua, mescla homogènia, partícules 

- Biologia: biodiversitat, observació cèl·lules 

- Tecnologia: construcció maquetes, ús de les TIC 

 

 


