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DECRET 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 
secundària obligatòria.

Article 2

● La finalitat de l’educació secundària obligatòria és l’assoliment de les 
competències clau que permeti a tots els alumnes ... assegurar un 
desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia 
personal, la interdependència amb altres persones...



  

Projecte constructiu "Fem un caixó flamenc"

Etapa i nivell: 1r d'ESO
Context: col·laboració  DiP - Projecte Batukada
Descripció: Projecte constructiu "tancat", "pautat", 
d'ensenyament d'aprenentatges procedimentals, 
preparatori d'un projecte posterior. Treball en grups de 2-3 
alumnes.
Metodologia: presentació inicial amb material i eines, 
treball cooperatiu semi-autònom incidint en l'ambient de 
treball a l'aula

Àlbum de fotos
https://goo.gl/photos/53wGq2xuLivxrEmM7

https://goo.gl/photos/53wGq2xuLivxrEmM7


  



  



  

Reflexions sobre...
● Els projectes constructius
● Els projectes constructius dins dels projectes 

STEM - ABP



  

l. Reflexions sobre els projectes constructius:
● Preparació de la pràctica
● Ambient de treball a l'aula i conducció de la pràctica 
● Objectius curriculars



  

FES-HO TU PRIMER!



  

● Coneixements previs dels i de les alumnes
● Eines i materials necessaris 
● Seqüenciació de les operacions bàsiques
● Moviment de persones i materials a l'aula
● Durada de la pràctica
● Previssió de dificultats (avançar-se a)
● Necessitat d'assessorament
● Creació de material de suport audiovisual
● Pressupost
● (in)comoditats



  

Eines i operacions bàsiques "Fem un caixò flamenc"
(des del meu portàtil)

● Claus i martells

● Tornavís i tirafons 

● Clavar

● Encolar

● Cargolar i descargolar



  

Llistat d'eines ampliat 
(després de preparar la pràctica)

● Regle, escaire, llapis, goma i 
maquineta

● Paper de vidre

● Claus, martell i tenalles

● Barrines

● Tornavís i tirafons (PZ1 i PZ2)

● Serjants

● Serra

● Cola blanca 

● Draps



  

Llistat d'operacions bàsiques ampliat

● Presentar les peces

● Polir

● Mesurar i marcar

● Encolar 

● Clavar (preclavar i clavar)

● Foradar

● Cargolar

● Comprovar escaires

● Serrar

● Llimar



  

crea un ambient de 
treball... 

ENGRESCADOR!



  



  

 

● Respirar
● Posar límits i aclarir normes
● Preguntar  i escoltar
● Dominar la tècnica, treballar de forma polida,...
● Exigir, alhora que empatitzar, valorar en positiu, animar...
● "vendre el producte"
● Emmarcar, contextualitzar, explicar,...
● Confiar, delegar, donar responsabilitat,...



  

SEQÜENCIA



  

CONSTRUCCIÓ AMB CARTRÓ

CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA 1

CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA 2

SCRATCH 1

SCRATCH 2

CIRCUITS ELÈCTRICS 1

CIRCUITS ELÈCTRICS 2

CONSTRUCCIÓ D'UNA MAQUETA AMB CIRCUITS ELÈCTRICS 1

CASA DOMÒTICA AMB ARDUINO I S4A



  

ll. Sobre els projectes constructius dins els projectes 
STEM-ABP. Reflexions entorn a 3 aspectes:

● Preparació
● Conducció a l'aula
● Objectius



  

Si ho veiem clar per projectes més senzills...

a) Fes-ho tu primer (nosaltres)
● Fases del procés creatiu i fases del procés tecnològic

b) Crea un ambient de treball engrescador (nosaltres) 

● Equip docent, horaris i gestió de l'aula

c) Seqüència (de projectes)
● Paper de l'especialista, "metodologia" ABP, renunciables i 

irrenunciables (polidesa, rigor, criteri tècnic,...), aprenc o aplico?, 
perspectiva d'etapa i currículum,...



  

"S'ha de pensar en els nens com persones 
autònomes i amb ganes d'aprendre" 

(Gever Tulley). 



  

Moltes gràcies per la vostra atenció!
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