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1. PROJECTE DESTÍ
1.1.

PRESENTACIÓ

A la Salle Montcada, formant part de la Xarxa de centres La Salle Catalunya, treballem en
l’aplicació de programes propis que complementen l’oferta educativa. L’objectiu és estimular
l’alumnat a través de programes adaptats a les necessitats educatives i de l’entorn en qualsevol
etapa.

El Projecte DESTI representa el conjunt de Programes Innovadors de La Salle Catalunya, i pretén
el desenvolupament de les capacitats d’intel·ligència de la persona.

1.2.

INFANTIL
1.2.1. Ulisses

És el nom genèric dels sis programes pedagògics de l’etapa d’infantil. Pretén potenciar el
desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació per afavorir les connexions
cerebrals i el treball de l’eix de simetria corporal i l’agilitat “estímul-resposta”.

1.2.2. Xarxes neuronals (bits)
S’aplica a l’etapa de preescolar i fins a 2n d’educació primària. El seu objectiu és incrementar
les connexions neuronals a través de l’estimulació àudio-visual. El programa realitza repeticions
de sèries de bits, per a que no es produeixin “podes neuronals”, és a dir, per a reforçar-les i
aconseguir així que quedin fixades.

1.2.3. Sensor
S’aplica durant l’etapa d’educació infantil i pretén estimular les connexions neuronals per a
treballar la descodificació sensorial i reforçar la lecto-escriptura.

1.2.4. Circuits
S’aplica a P3 d’educació infantil i fins a 2n d’educació primària, preferentment dins les àrees de
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psicomotricitat i educació física. Pretén afavorir el desenvolupament de l’àrea neuromotora i
prevenir els possibles problemes de lateralitat.

1.2.5. Capacitats
S’inicia a l’educació infantil i continua a la primària sota el nom d’Òptimis. És un programa que
permet treballar la intel·ligència vertical amb l’objectiu de desenvolupar les funcions
intel·ligents en termes de capacitats cognitives. Treballa les capacitats i les destreses (del
conèixer al pensar), l’observació i la identificació (conèixer-integrar) i la capacitat per comparar,
relacionar, diferenciar, classificar, induir, deduir, definir i sintetitzar (pensar-processar).

1.2.6. Mapping
S’inicia a l’educació infantil i continua a la primària sota el nom d’Irati. És un programa que
permet treballar la gestió del coneixement amb l’objectiu d’aconseguir el processament
intel·ligent de la informació per a transformar-la en coneixement. Proporciona procediments
de forma estructurada que permeten desenvolupar la competència de processament de dades
per a convertir-les en informació i, aquesta, en coneixement per a ser compartit i comunicat.

1.2.7. Crea
S’inicia a P5 i continua durant tota l’etapa de primària. És un programa que permet treballar la
intel·ligència lateral, la creativitat, a través dels patrons emocionals i principis bàsics de la
tolerància, el respecte, el sentit crític, la perseverança i la cooperació.

1.3.

PRIMÀRIA

Pel que fa a l’Educació Primària, els projectes que apliquem són:
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1.3.1. Xarxes neuronals (bits)
S’aplica a l’etapa de preescolar i fins a 2n d’educació primària. El seu objectiu és incrementar
les connexions neuronals a través de l’estimulació àudio-visual. El programa realitza repeticions
de sèries de bits, per a que no es produeixin “podes neuronals”, és a dir, per a reforçar-les i
aconseguir així que quedin fixades.

1.3.2.

Circuits

S’aplica a P3 d’educació infantil i fins a 2n d’educació primària, preferentment dins les àrees de
psicomotricitat i educació física. Pretén afavorir el desenvolupament de l’àrea neuromotora i
prevenir els possibles problemes de lateralitat.

1..3.3. Optimis
S’inicia a educació infantil sota el nom de Capacitats i continua durant tota l’etapa d’educació
primària. És un programa que permet treballar la intel·ligència vertical amb l’objectiu de
desenvolupar les funcions intel·ligents en termes de capacitats cognitives. Treballa les
capacitats i les destreses (del conèixer al pensar), l’observació i la identificació (conèixerintegrar) i la capacitat per comparar, relacionar, diferenciar, classificar, induir, deduir, definir i
sintetitzar (pensar-processar).

1.3.4.

Irati

S’inicia a educació infantil sota el nom de Mapping i continua durant tota l’etapa d’educació
primària. És un programa que permet treballar la gestió del coneixement amb l’objectiu
d’aconseguir el processament intel·ligent de la informació per a transformar-la en coneixement.
Proporciona procediments de forma estructurada que permeten desenvolupar la competència
de processament de dades per a convertir-les en informació i, aquesta, en coneixement per a
ser compartit i comunicat.

1.3.5.

Crea

S’inicia a P5 i continua durant tota l’etapa de primària. És un programa que permet treballar la
intel·ligència lateral, la creativitat, a través dels patrons emocionals i principis bàsics de la
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tolerància, el respecte, el sentit crític, la perseverança i la cooperació.

1.4.

OBJECTIUS

xxxxxxxxxx

2.

PROJECTE FAIG
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2.1.

CONCEPTE

Quant a l’ESO, el programa FAIG continua tota la seqüència de programes iniciada a infantil i a
primària i té com a objectiu millorar el treball cooperatiu i el treball de les intel·ligències
múltiples. El programa FAIG està estructurat en 2 projectes (PIC) que hauran de desenvolupar
durant el curs tots els alumnes d’ESO. Un dels projectes tindrà un caire científic i l’altre projecte
tindrà un caire més humanístic i dintre d’aquests projectes es tractaran totes les matèries
relacionades.
Al finalitzar el PIC a 1r d’ESO es realitzarà una Fira de FAIG on a mode d’expositors cada grup
farà la presentació del seu treball de manera oberta a professorat, companys, famílies, així com
als tutors/es que en faran l’avaluació.
A 4t d’ESO es realitza una Mostra d’Entitats al mes de novembre i en finalitzar el curs els
alumnes an exposicions orals a la sala d’actes de l’escola per explicar la seva experiència en el
Servei Comunitari a final de curs. L’acte és obert a famílies, professorat, entitats i membres de
l’Ajuntament.

2.2.

CONTINGUTS
2.2.1.

1r d’ESO

PIC CIENTÍFIC: LES FORMES A LA NATURA. Al que s’havia fet fins ara s’hi ha afegit una dinàmica
d’Scape Room i les construccions d’estels de Nadal.
PIC HUMANÍSTIC: Al que s’havia fet fins (ROMA, GRÈCIA I EGIPTE) ara s’hi ha afegit les
construccions de Betlems.

2.2.2.

2n d’ESO

PIC CIENTÍFIC: MOVING (Transports i energies) – material a la plataforma.
PIC HUMANÍSTIC: CRÒNIQUES MEDIEVALS – material a la plataforma.

2.2.3.

3r d’ESO

PIC CIENTÍFIC: MENS SANA IN CORPORE SANO (material a la plataforma).
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PIC HUMANÍSTIC: TEMPS NOUS (material a la plataforma)

2.2.4.

4t d’ESO

DE SETEMBRE A DESEMBRE: Marc Teòric de l’Aprenentatge Servei (APS), també anomenat
Servei Comunitari.
A partir de GENER: APRENENTATGE I SERVEI – SERVEI A LA COMUNITAT

2.3.

TÈCNIQUES

Quant a les tècniques treballades a cada curs, es va acordar a la reunió del 21 de setembre de
2016, la distribució següent:
1 ESO

2 ESO

BOXES

GANTT

3 ESO

4 ESO

(amb PERT

DAFO

programa

BRAINSTORMING

ISHIKAWA

informàtic)
INFOGRAFIA

Graella de selecció
GRAELLA

SIX & SIX

SELECCIÓ

WORRYWILLIE

MINDMAP

Aproximació

DE

negativa

al

GANTT
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2.4.

ESQUEMA
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3. EMPRENEDORIA
3.1.

PRESENTACIÓ

La matèria d’EMPRENEDORIA que es cursa a 3r d’ESO té l’objectiu de donar als estudiants
l’espai i les eines per crear el seu propi projecte d’emprenedoria social.
Es vol que siguin capaços, a partir de l’observació del seu entorn, de detectar un problema
real, identificar oportunitats de millora i proposar un repte que busqui una solució creativa
i innovadora.
La matèria gira al voltant de l’Eduemprèn, un concurs organitzat amb la col·laboració de La Salle
Campus que pretén estimular les habilitats emprenedores dels joves i reforçar amb acció
social els valors que ens identifiquen dins la funció educativa de La Salle.
Modalitats de l’Eduemprèn:

Fases de l’Eduemprèn:
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3.2.

ESTRUCTURA

Els alumnes han de desenvolupar un projecte innovador que ajudi a construir un món
millor i que estigui relacionat amb un els Objectius de Desenvolupament Sostenible de
l’ONU, objectius dels àmbits social, mediambiental i econòmic.

Tots aquests objectius equilibren les tres dimensions del desenvolupament sostenible: social,
mediambiental i econòmica.

La major part de la feina dins d’aquesta matèria es desenvolupa en aprenentatge cooperatiu,
normalment seguint aquesta temporització que pot estar subjecte a canvis segons les
circumstàncies de cada curs:
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A continuació, es pot veure un resum del funcionament de la cloenda de l’Eduemprèn i dels materials
que s’hi presenten:
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A partir del desenvolupament d’aquest projecte, a més de treballar el concepte emprenedoria
social i els objectius del desenvolupament sostenible de l’ONU, els alumnes aprenen altres
conceptes associats com: el currículum vitae, el mercat labora, professions i llocs de treball,
itineraris formatius, el pla d’empresa, la planificació financera o el pla de carrera. A més, també
es reflexiona sobre totes les actituds i habilitats que són importants per emprendre amb èxit:
tenir un projecte, la innovació, el lideratge, la perseverança, la creativitat, la gestió de la
incertesa, la responsabilitat, la iniciativa o una bona planificació.
L’emprenedoria permet reflexionar sobre un mateix definint el perfil personal i professional al
mateix temps que s’identifiquen els interessos i les motivacions. A més, a través de
l’Emprenedoria l’alumnat pot conèixer les possibilitats formatives envers un futur professional.
D’altra banda, l’Emprenedoria permet que l’alumnat valori l’emprenedoria, reflexioni sobre la
seva capacitat emprenedora i sigui capaç de millorar les seves competències.
A través de l’Emprenedoria els alumnes coneixeran tots els elements que conformen el món
empresarial: estudi de mercat, tipus de negocis, el sistema financer, desenvolupament i gestió
d’un negoci, etc.

3.3.

OBJECTIUS

Com a objectius ens proposem:
1. Convertir la matèria d’Emprenedoria en una matèria amb pes significatiu dins del Projecte
Educatiu del centre.
2. Ampliar la participació a l’Eduemprèn amb projectes originals de qualitat considerable.
3. Donar a conèixer l’Emprenedoria entre les famílies de les diferents etapes del centre .

4. APRENENTATGE SERVEI (APS)

Annex 5: Innovació - 16

4.1.

APRENENTATGE I SERVEI – SERVEI A LA COMUNITAT QUÈ ÉS?

Tot i la pluralitat d'experiències del projecte Aprenentatge i Servei-Servei a la Comunitat (APS),
amb accents i sensibilitats diferents, hi ha un cert grau d'unanimitat en definir-lo com una
activitat complexa que integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts,
competències, habilitats o valors. En l'APS es fonen intencionalitat pedagògica i intencionalitat
solidària. És una proposta innovadora que parteix d'elements tan coneguts com el servei
voluntari a la comunitat i l'adquisició d'aprenentatges. L'aprenentatge servei és, doncs, un
projecte educatiu amb utilitat social.

4.2.

L’APS A LA SALLE MONTCADA

El projecte d’APS de La Salle Montcada té com a objectiu respondre a les necessitats i
problemàtiques reals de l’entorn. És per això que es mostra obert a col·laborar amb qualsevol
associació o entitat que dugui a terme la seva acció en el municipi sigui del camp que sigui:
cooperació, l’assistència social, la cultura, la formació, el lleure, el medi ambient... Així doncs,
hem col·laborat o col·laborem amb entitats tan diverses com Sin Teta hay Paraíso, la Fundació
Catalònia, el Menjador Social El Caliu, el Casal de la Gent Gran, la Penya Barcelonista, els
Castellers de Montcada i Reixac, els Contes d’en Sergi, l’AMPA de La Salle, Proide, la Fundació
Comtal, Can Tauler, La Pastanaga…

4.3.

JUSTIFICACIÓ

Actualment, el departament d’Ensenyament obliga incloure el Servei a la Comunitat dins del
currículum de l’ESO, però a les escoles de La Salle ja fa uns quants cursos, des del 2009, que
hem integrat aquest projecte perquè creiem fermament en els beneficis educatius que reporta
als nostres alumnes, a més de fer-los agents actius de la millora social del seu entorn.
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4.4.

METODOLOGIA

Durant el primer trimestre del curs, aproximadament de setembre a desembre, els alumnes de
4t d’ESO realitzen un APS teòric investigant exemples de voluntariat duts a terme per alumnes
d’altres cursos o centres i també endinsant-se en la realitat social i associativa pròpia de
Montcada i Reixac. A més, a l’escola realitzem una mostra d’entitats per tal que els joves puguin
conèixer algunes entitats de primera mà. A finals de desembre o ja tornant de les vacances de
Nadal els alumnes, en grups de 4, han d’haver decidit amb quina organització volen fer el seu
voluntariat i haver acordat una proposta amb aquesta que satisfaci les dues parts. Els alumnes
realitzaran el seu voluntariat entre els mesos de gener/febrer i juny. Un cop finalitzada la
col·laboració, cada grup d’estudiants haurà de presentar una memòria escrita del projecte i ferne una presentació a la Sala d’actes de l’escola, a la qual hi podran assistir els familiars,
representats de les entitats i també de l’Ajuntament.

4.5.

OBJECTIUS

Com a objectius ens proposem:
-

Convertir el Projecte APS en un projecte d’identitat singular de La Salle Montcada en el
municipi i la seva zona d’influència.

-

Estendre el coneixement i la participació / col·laboració entre les entitats, especialment
d’àmbit social, de Montcada i Reixac.

-

Conscienciar l’alumnat de la necessitat dels APS més enllà de formar part del currículum
escolar i aconseguir que alguns projectes APS s’estenguin en el temps més enllà de la
durabilitat del curs escolar, refermant el voluntariat.
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5. APRENENTATGE COOPERATIU (AC/CA)

5.1.

Introducció

L’aprenentatge Cooperatiu és:
- Un terme genèric utilitzat per a referir-se a un grup de procediments d’ensenyament que
parteixen de l’organització de la classe en petits grups heterogenis on els alumnes treballen
conjuntament de manera coordinada per a resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu
propi aprenentatge.
- Un sistema d’interaccions dissenyades de forma curosa que organitza i indueix l’influencia
recíproca entre els integrants del grup.
- Aquella situació d’aprenentatge en la que els objectius dels participants es troben vinculats, de
manera que cadascun d’ells “sols pots assolir els seus objectius si i sols els demés aconsegueixen
assolir els seus”.

L’aprenentatge Cooperatiu es distribueix en tres seccions que es detallen en la imatge 1.

Imatge 1.
Classificació dels tres àmbits de l’aprenentatge cooperatiu
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5.2.

Dinàmiques de grup (ÀMBIT A)

Per tal de fomentar el coneixement mutu, millorar les relacions entre els estudiants i prendre
decisions consensuades sobre aspectes que afecten a tot el grup classe, cal tenir diferents
dinàmiques de grup.
Aquestes dinàmiques de grup es poden treballar de diferent manera, com per exemple, en la
reflexió del dia a dia, en les convivències (Fem Xas! En el cas de 1r d’ESO), en les Festes de La
Salle, en activitats d’Educació Física, etc. Però a més a més, es treballaran en algunes sessions
de tutoria.

5.3.

Organització dels equips

Per tat d’organitzar els grups hem de tenir en compte alguns aspectes que es detallen a
continuació.

5.3.1.

Qui i quan es formaran els equips?

Els equips els formaran els tutors amb l’ajuda d’altres professors/es que passin per aquell grupclasse. Durant les primeres reunions de setembre, els tutors i la resta de professorat es reunirà
per a fer els grups cooperatius de 2n, 3r i 4t d’ESO. Els de 1r d’ESO es faran a partir de les notes
de l’avaluació inicial o si es considera oportú, a partir de les de la 1a avaluació.

5.3.2.

Quina és la durada dels equips base?

Els alumnes necessiten temps per a aprendre a treballar plegats i desenvolupar activitats i
destreses necessàries per a l’aprenentatge cooperatiu. Deixar que els grups treballin junts
durant el temps necessari per a que aconsegueixin un bon resultat dels objectius proposats. Per
tant, els equips base es canviaran, si es creu necessari, quan es faci el canvi de PIC en el FAIG
(voltants de febrer). Cal recordar però, que en cas de trobar-se un grup amb grans conflictes i
incompatibilitats, l’equip de professorat podrà fer els canvis que cregui oportuns.
Els equips esporàdics, podran durar des d’uns minuts a una sessió.
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5.3.3.

Quants membres han de tenir cada grup d’aprenentatge?

La quantitat de membres d’un equip pot dependre: dels objectius a aconseguir, edat dels
alumnes, experiència dels alumnes en treball d’equip, recursos, materials a utilitzar, temps
disponible,..
Proposem:
-

Els grups base seran de 4 alumnes. Amb aquest nombre garantim: suficient diversitat,
coordinació, si un alumne falta el grup queda cobert i hi ha prou membres per a distribuir
rols. (Pot ser que el nombre d’alumnes a l’aula i les seves característiques puguin
aconsellar, excepcionalment, fer algun grup de 3 alumnes).

-

Per activitats puntuals es poden fer servir els agrupaments per parelles.

5.3.4.

Com distribuïm els alumnes en els diferents equips?

Generalment formarem grups heterogenis. Els equips base seran sempre heterogenis. El que
ens interessa és aconseguir el màxim grau d’heterogeneïtat. Excepcionalment, podem formar
grups homogenis, sempre d’equips esporàdics, per a ensenyar determinades habilitats socials,
reforçar objectius no aconseguits, ensenyar continguts específics...
Aspectes a tenir en compte per tal de fer els equips base:
- Grups de 4 (excepció de 3 per quadrar amb el nombre d’alumnes).
- Valorar compatibilitat i incompatibilitat entre els alumnes.
- Barrejar nois i noies.
- Capacitat acadèmica.
- Nivell d’independència.
Tal com es mostra a la figura següent:
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5.3.5.

Com disposem l’aula?

Disposar l’aula de manera que permeti al docent tenir un accés fàcil a cada grup i supervisar
sense dificultats a tota la classe. Cada professor/a decidirà com distribuirà l’aula. Es mostren
dos exemples de plantilla per a poder distribuir els grups.

Parelles:
Tenir en compte que els membres de l’equip base estiguin a prop, i sigui més fàcil la col·locació
per equips quan sigui necessari.
Grups de 4 o 3:
Cal tenir presents aquests aspectes:
-

Els membres d’un grup han de seure junts, de manera que puguin mirar-se a la cara,
compartir materials, parlar sense molestar,...

-

Els membres dels equips han de veure al professor sense adoptar postures incòmodes. Es
aconsellable que no donin l’esquena a la pissarra.

-

Els grups han d’estar suficientment separats com per a que no interfereixin uns amb altres
i que el professor pugui tenir accés fàcil als grups.

-

Quan es treballin activitats individuals es seuran tal com indiqui el/la professor/a.
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5.3.6.

Quins són els rols i llurs funcions?

En la taula que hi ha a continuació, es recullen els diferents rols i cadascuna de les seves
funcions.

ROLS
COORDINADOR
SECRETARI + PORTAVEU

AJUDANT
INTENDENT (per grups de 3)

INTENDENT

5.3.7.

AC/CA
Garantir l’aplicació correcta de les estructures AC/CA.
Controla les activitats acabades i les pendents.
Controlar el to de veu i comunicar al professor o companys el
resultat del treball i les necessitats de l’equip de treball. Pren nota
i omple els fulls de l’equip (pla de treball i diari de sessions).
Ajudar qui ho necessiti. Exercir el càrrec del company absent.
Ajuda l’equip a respectar els torns de paraula. Assegurar que la
resta de l’equip està atent durant les posades en comú i es creï un
bon clima d’aula.
Tenir cura, organitzar i custodiar el material.
Gestionar correctament el temps de treball.
Implicar la resta del grup per a que deixin l’espai net i endreçat.
Controlar que no s’interaccioni amb els altres equips no se’ls
molesti.

Quan s’assignaran aquests rols?

Durant les primeres setmanes de curs, es presentà als alumnes el Treball Cooperatiu. Se’ls
assignaran els grups, i ells mateixos escolliran els rols.
Es penjarà a cada aula el pòster dels rols i es repartirà el diari de sessions a cada grup.

5.4. Estructures cooperatives (Àmbit B)
5.4.1. Introducció a les estructures cooperatives.
Les estructures cooperatives són actuacions encaminades a utilitzar el treball en equip per
ensenyar i aprendre. Entenem les estructures cooperatives com les diferents formes
d’organitzar l’activitat dels alumnes de manera que es produeixi una interdependència positiva
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de finalitats, al mateix temps que s’afavoreixi que tots participen de forma equitativa, que tots
aprenguin el màxim possible i que contribueixin a que els altres aprenguin al màxim possible.
És imprescindible que el/la professor/a conegui diferents estructures cooperatives, que li
permetin treballar els diferents continguts educatius de forma adequada, fomentant la
motivació i evitant la monotonia en el procés.
S’aconsella que moltes de les estructures es comencin a treballar en parelles i progressivament
treballar les estructures en el grup base.

5.4.2. Com estan distribuïdes aquestes tècniques al llarg de la ESO?
S’acorda aplicar unes tècniques per departaments, tot i que si es creu necessari es podrà fer
servir qualsevol altra tècnica que en aquell moment el professor cregui oportú.

DEPARTAMENT CIÈNCIES:
•

L’ordinador itinerant: cada dia només pot fer servir un alumne l’ordinador o calculadora
durant aquella sessió / activitat.

•

El grup de savis. Una part molt reduïda d’alumnes “rep” la informació directament del
professor i després ho transmet a la resta dels membres del grup.

•

El sac de dubtes.

•

1-2-4: per a la correcció d’activitats de matemàtiques.

•

Buscar informació d’un determinat tema, cada alumne busca una part, i després ho posen
en comú. En acabar la sessió/activitat s’ha d’entregar un únic full amb el contingut treballat
i hi fan constar quin alumne ha aportat cada part.

•

“Competició intragrups”: “Kahoot” de gràfics i altres.

DEPARTAMENT SOCIALS:
Primer cicle:

Segon cicle:

•

Lectura compartida

•

Els quatre savis

•

Llapis al mig

•

Cadena de preguntes

•

Mapa conceptual a quatre bandes

•

Millor entre tots

•

El sac de dubtes

•

La substància
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DEPARTAMENT DE LENGÜES
•

Mapes conceptuals a 4 bandes.

•

Llapis al mig.

•

Solucionari cooperatiu.

•

Brainstorming.

•

Full giratori.

5.5.

Descripció de les estructures cooperatives.

A continuació, hi ha una taula on es detallen les estructures cooperatives on s’especifica el
funcionament i la utilitat en els diferents moments d’una Unitat didàctica. Per a més informació
consultar el manual “El programa CA/AC (Cooperar per aprendre/Aprendre per Cooperar) per
ensenyar a aprendre en equip” (Pere Pujolàs i José Ramón Lago)
Estructura

Lectura compartida
L’alumne A llegeix, l’alumne B fa un
resum del què ha llegit l’alumne A. Els
altres diuen si hi estan d’acord.
Seguidament llegeix l’alumne B i
l’alumne A en fa un resum. Així
successivament.
1-2-4 / 4-2-1
Es resolt l’exercici individualment(1),
després en parelles(2) i seguidament
tot l’equip ho posa en comú.

Abans de la UD

A l’inici de la
UD

Durant la UD

Al final de la UD

“Refrescar” las
idees sobre el
tema a treballar a
partir d’un text.

Introduir un
tema a partir
d’un text.

Assegurar la
comprensió d’un text
a partir del qual
hauran de fer uns
exercicis.

Assegurar la
comprensió d’un text
que sintetitza els
continguts del tema
treballat.

Conèixer les idees
prèvies sobre el
tema que es
treballarà.

Comprovar la
comprensió
d’una
explicació.

Resoldre problemes,
respondre qüestions,
fer exercicis... sobre
el tema que s’està
treballant.

Respondre
qüestions, o
construir frases, que
resumeixin les idees
principals del tema
treballat.

Conèixer les idees
prèvies sobre el
tema que es
treballarà.

Comprovar la
comprensió
d’una
explicació,
d’un text...

Resoldre problemes,
respondre qüestions,
fer exercicis... sobre
el tema que s’està
treballant.

Respondre
qüestions, o
construir frases, que
resumeixin les idees
principals del tema
treballat.

La versió 4-2-1, és el mateix
procediment però a l’inrevés.
El Foli Giratori
S’ha de fer una tasca i cada membre de
l’equip escriu la seva part en un foli
giratori. Tots han d’escriure en el foli
que s’aniran passant.
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Parada de Tres Minuts
El professor interromp l’explicació i fa
una parada de tres minuts (o el temps
oportú). Cada equip de base pensa
sobre el que els ha explicat, fins el
moment. Per equips, formulen
dos/tres preguntes que no hagin
quedat clares i després hauran de
plantejar. Un cop passat el temps. El
portaveu de cada equip planteja un
dubte/ pregunta, una per cada equip a
cada ronda. Se salten les preguntes
semblants o que ja hagin estat
plantejades per un altre equip.
Estructura

Llapis al Mig
Cada alumne s’ha de fer càrrec d’un
exercici o pregunta. Ho han de discutir
entre tots i quan ho tenen clar agafen
el llapis del mig i escriuen la resposta.

El número
El professor treu un número a l’atzar
d’una bossa i el que surti serà
l’encarregat d’explicar l’activitat,
prèviament resolta en equip.

Recordar i exposar
idees relacionades
amb el tema que es
treballarà.

Plantejar
qüestions
que vulguin
conèixer del
tema que es
comença a
treballar.

Plantejar qüestions i
dubtes sobre el tema
que s’està treballant.

Abans de la UD

A l’inici de la
UD

Durant la UD

Al final de la UD

Fer exercicis per
conèixer les idees
prèvies sobre el
tema que es
treballarà.

Respondre
qüestions per
comprovar la
comprensió
d’una
explicació.

Resoldre problemes,
respondre qüestions,
fer exercicis... sobre
el tema que s’està
treballant.

Respondre
qüestions, o
construir frases, que
resumeixin les idees
principals del tema
treballat.

Conèixer les idees
prèvies sobre el
tema que es
treballarà.

Comprovar la
comprensió
d’una
explicació/
problema.

Explicar davant la
classe com es resolt
algun exercici.

Respondre les
possibles preguntes
que pugui fer el
professor sobre el
tema treballat

Plantejar qüestions i
dubtes sobre el tema
que s’està treballant.

Per poder resoldre
els dubtes del tema
treballat.

El sac de dubtes
Cada membre de l’equip escriu en un
paper els dubtes sobre el tema
treballat. Seguidament exposen els
dubtes a l’equip. Pot ser que algun
membre de l’equip sàpiga resoldre els
dubtes, si no ho saben, posen els
dubtes dins el sac i després el
professor els resolt tots.
El Joc de les Paraules
El professor escriu unes paraules clau
sobre el tema treballat. Els alumnes
han d’escriure una frase/explicació
referent amb aquestes paraules.
Seguidament ho comparteixen
ordenadament amb l’equip que ho pot
modificar, ampliar...

Conèixer les idees
prèvies sobre el
tema que es
treballarà a partir
del que els
suggereix una
paraula.

Comprovar la
comprensió
d’una
explicació
construint
una frase a
partir d’unes
paraules-clau

Plantejar qüestions
o dubtes al final
d’un tema, després
d’haver-lo repassat
en equip.

Construir frases que resumeixin les idees
principals del tema que s’està treballant o
s’ha treballat.
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5.6.

Pla de l’Equip (Àmbit C)

Actuacions encaminades a ensenyar a treballar en equip (treball en equip com a contingut i com
a habilitats cooperatives i compromisos personals). Avaluar la qualitat i quantitat del que han
aprés els alumnes. Cal fer proves i qualificar els treballs dels alumnes.
Quan s’observa que treballar en equip és més difícil del que semblava i que els alumnes no saben
treballar-hi, es tracta de:
Anar ensenyant els alumnes a treballar en equip per:
-

Superar els problemes que van sorgint (autoregular el funcionament del seu equip).

-

Organitzar-se

-

cada vegada millor com a equip.

5.7. ANNEX
Pla d’Equip / Diari de Sessions
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DIARI DE SESSIONS
AC/CA
CURS 20____-20___
Nivell ______d'ESO

NOM DEL EQUIP:
COMPONENTS DE L'EQUIP:
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1.
2.
3.
4.
Tutor:

Període:
del_________ de ____________ de 20____ al ____ de _____ de
20____

PLANIFICACIÓ

Curs:

PIC:

Any:
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Pla d'equip:

Nom de l'equip:

OBJECTIUS QUE VOLEM ACONSEGUIR
1. Progressar en l'aprenentatge

2.Ajudar-nos els uns als altres

Objectius específics:

3.

(Indiqueu els objectius que voleu assolir en
aquests grup)

CÀRRECS

Coordinador/a

Secretari/a
Portaveu

4.
5.

Nom de
l'alumne

Rols i funcions
 Sap que s'ha de fer (activitat) i com (tècnica)
 Programar la feina que cal fer.
 Controlar les feines acabades i les pendents.

 Prendre nota i omplir fulls de l’equip.
 Controlar el volum de veu.
 Comunica amb el professor i/o companys el resultat del
treball o les necessitats de l’equip de treball.
 Portar l’arxiu de la informació treballada.

Ajudant

 Ajudar a qui ho necessita.
 Exercir el càrrec del company absent.
 Animar la participació de tots els membres de l’equip en
el projecte.

Intendent

 Tenir a punt el material necessari per treballar.
 Organitzar el material; tenir cura i custodiar el quadern
de l’equip.
 Regular correctament el temps de treball.
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COMPROMISOS PERSONALS
(Aquí afegireu les metes a què voleu arribar mentre que estigueu formant part d’aquest grup cooperatiu).
Compromís personal

Nom de l'alumne

Signatura

POSSIBLES COMPROMISOS PERSONALS
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

No distreure’m de la feina que es fa a l’equip.
Ser responsable de la feina que em pertoca en l’equip.
Estar concentrat en la tasca que em pertoca en l’equip.
Acceptar els avisos dels companys.
Estar amb el meu equip de treball, no distreure’m amb els altres equips.
Preocupar-me del que he de fer en l’equip.
Portar el material, recursos... acordats en l’equip per tal de poder desenvolupar el projecte.
Presentar la feina en la data i el format acordat per l’equip.
No assumir les responsabilitats que no em pertoquin en l’equip.
Ser crític amb el funcionament de l’equip i comunicar-ho al tutor.
Acceptar els diferents ritmes de treball en l’equip.
Saber adaptar-me als diferents ritmes de treball que hi ha a l’ l’equip.
Saber ajudar el company que ho necessita.
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DIARI DE SESSIONS

Curs:

Matèria:

Any

Sessió:____________

Data:

Nom equip:

EXERCICI DELS CÀRRECS
1

2

3

(4 molt bé, 3 bé, 2 necessita millorar, 1 necessita millorar molt)
Nom:
Coordinador/a

Secretari/a

Resta de
l'equip
Nom:

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Portaveu
Nom:
Ajudant

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Nom:
Intendent

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Què he fet bé?

En què he de millorar

Valoració compromisos

Nom

Autoavaluació

En què hem de millorar en la propera sessió?
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4

Materials necessaris i coses a tenir en compte per a la propera sessió:
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DIARI DE SESSIONS

Curs:

Matèria:

Any

Sessió:____________

Data:

Nom equip:

EXERCICI DELS CÀRRECS
1

2

3

(4 molt bé, 3 bé, 2 necessita millorar, 1 necessita millorar molt)
Nom:
Coordinador/a

Secretari/a

Resta de
l'equip
Nom:

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Portaveu
Nom:
Ajudant

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Nom:
Intendent

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Què he fet bé?

En què he de millorar

Valoració compromisos

Nom

Autoavaluació

En què hem de millorar en la propera sessió?
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4

Materials necessaris i coses a tenir en compte per a la propera sessió:
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DIARI DE SESSIONS

Curs:

Matèria:

Any

Sessió:____________

Data:

Nom equip:

EXERCICI DELS CÀRRECS
1

2

3

(4 molt bé, 3 bé, 2 necessita millorar, 1 necessita millorar molt)
Nom:
Coordinador/a

Secretari/a

Resta de
l'equip
Nom:

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Portaveu
Nom:
Ajudant

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Nom:
Intendent

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Què he fet bé?

En què he de millorar

Valoració compromisos

Nom

Autoavaluació

En què hem de millorar en la propera sessió?
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4

Materials necessaris i coses a tenir en compte per a la propera sessió:
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DIARI DE SESSIONS

Curs:

Matèria:

Any

Sessió:____________

Data:

Nom equip:

EXERCICI DELS CÀRRECS
1

2

3

(4 molt bé, 3 bé, 2 necessita millorar, 1 necessita millorar molt)
Nom:
Coordinador/a

Secretari/a

Resta de
l'equip
Nom:

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Portaveu
Nom:
Ajudant

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Nom:
Intendent

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Què he fet bé?

En què he de millorar

Valoració compromisos

Nom

Autoavaluació

En què hem de millorar en la propera sessió?
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4

Materials necessaris i coses a tenir en compte per a la propera sessió:
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DIARI DE SESSIONS

Curs:

Matèria:

Any

Sessió:____________

Data:

Nom equip:

EXERCICI DELS CÀRRECS
1

2

3

(4 molt bé, 3 bé, 2 necessita millorar, 1 necessita millorar molt)
Nom:
Coordinador/a

Secretari/a

Resta de
l'equip
Nom:

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Portaveu
Nom:
Ajudant

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Nom:
Intendent

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Què he fet bé?

En què he de millorar

Valoració compromisos

Nom

Autoavaluació

En què hem de millorar en la propera sessió?
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4

Materials necessaris i coses a tenir en compte per a la propera sessió:
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DIARI DE SESSIONS

Curs:

Matèria:

Any

Sessió:____________

Data:

Nom equip:

EXERCICI DELS CÀRRECS
1

2

3

(4 molt bé, 3 bé, 2 necessita millorar, 1 necessita millorar molt)
Nom:
Coordinador/a

Secretari/a

Resta de
l'equip
Nom:

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Portaveu
Nom:
Ajudant

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Nom:
Intendent

Autoavaluació
Resta de
l'equip

Què he fet bé?

En què he de millorar

Valoració compromisos

Nom

Autoavaluació

En què hem de millorar en la propera sessió?
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4

Materials necessaris i coses a tenir en compte per a la propera sessió:
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S'han assolit els rols? (Consensueu una valoració) marca amb una creu.
Càrrec i nom

No

quasi

Si

Nom:
Càrrec:
Nom:
Càrrec:
Nom:
Càrrec:
Nom:
Càrrec:
Comentaris:

ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS
1

2

3

(4 molt bé, 3 bé, 2 es necessitaria millorar, 1 es necessitaria millorar molt)
Progressar en l'aprenentatge
Ajudar-nos els uns als altres
Objectius específics:
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4

6. PLA STEAM
Kids who do not like school will tell you it’s not
because it is too hard; it is because It is boring
Seymour Papert

6.1.

Preàmbul

Aquest document te el seu origen en dos documents marc que defineixen el seu caràcter i les
seves línies d’actuació: el full de ruta: introducció a la robòtica La Salle Catalunya (2017) i l’antic
pla de robòtica del centre vigent fins gener de 2019.

Tot i que el títol del present pla fa referència a la robòtica en un exercici de simplificació, en
realitat tracta de com la programació, el pensament computacional i la robòtica s’estan
implantant i es continuaran implantant en el nostre centre. Aquestes línies d’actuació es poden
en quadrar dins del que s’anomena metodologia STEAM.

6.1.1.

Bases teòriques. Robòtica, definició i idees implícites

La robòtica educativa ha arribat per quedar-se a les nostres vides. Ja no és una decisió pensar
que, al 2017 (quan es va implantar el pla de robòtica), la robòtica pot ser o no ser part de
l'educació que té lloc en una escola (Benitti, 2012). Així doncs; no podem obviar el fet que vivim
rodejats de robots i que els nostres alumnes estan en contacte diari amb ells. Considerem els
robots amb la seva definició d'espectre ampli, és a dir, un conjunt d'elements que perceben
estímuls (adquireixen informació), processen (tracten la informació) i actuen (interactuen amb
l'entorn), i en aquesta definició entraria tant un robot antropomorf com una rentadora. Els
robots emprats per educació formen part de la branca de robòtica social, branca que ha agafat
molt de protagonisme els darrers anys i que es refereix a robots amb un alt grau d'autonomia
que interactuen i es comuniquen amb els éssers humans o altres agents físics autònoms
seguint comportaments socials. Existeix un elevat nombre de plataformes robòtiques amb fins
educatius, i cada any en sorgeixen de noves. Aquestes normalment inclouen un component
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constructiu en el món físic i un component programable, i s’han desenvolupat a partir de
companyies comercials (LEGO, Bq, etc.) i laboratoris de recerca Universitats (Carneggie Mellon,
Tufts University, MIT, etc.).

Hem d'aprofitar les possibilitats que la robòtica educativa ens ofereix en educació; en primer
lloc perquè el robot és un element tangible amb alt potencial motivador que millora la
immersió en l'activitat (aprenentatge significatiu Pappert (1980)); en segon lloc perquè la
programació i muntatge de robots estan associats a processos cognitius complexos molt
valuosos com pensament computacional (organitzar i analitzar la informació, establir una sèrie
de passos per arribar a una solució, generalitzar aquest procés i aplicar-lo en situacions
semblants), pensament lògico-matemàtic, desenvolupament de la resiliència front els errors i
desenvolupament de la creativitat (Papert 1980); en tercer lloc perquè la robòtica és porta
d’entrada a l’aprenentatge STEAM*, especialment T i E (Tecnologia i Enginyeria), que han estat
menys tractats en currículums oficials escolars en edats primerenques (Resnick 1996) i en quart
lloc, i no menys important, perquè convida a interaccions socials i l'aprenentatge cooperatiu
(Bers, 2005).

Així doncs, és decisiu que la robòtica educativa formi part del paisatge d'eines i metodologies
docents que té lloc als centres escolars. Una raó addicional per a incloure la robòtica en els
centres educatius és el seu potencial per fomentar professions científico-tecnològiques, que
tenen una alta demanda actual, no coberta al nostre país. Si ens fixem en el sector de les TIC,
un dels que tenen més vitalitat dins de l'àmbit científico-tecnològic, trobem que presenta una
taxa d'atur d'un 5,2%, mentre que la taxa d'atur mitjana a Catalunya és del 17,7% (DOGC,
2017). Malgrat això, el percentatge d’estudiants que escullen estudis d'aquestes especialitats
ha davallat cinc punts percentuals en els darrers quinze anys (10,10% el curs 2001-2002 i 4,90%
el curs 2014-2015) i, d'aquests, només un 11% són dones. S'ha vist que l'aprenentatge de
robòtica acosta els alumnes a vocacions científico-tecnològiques i pot ajudar a disminuir la
bretxa de gènere que fa que poques dones triïn carreres científico-tecnològiques (Microsoft,
2017). Aquestes vocacions es gesten ja a Primària, és important, doncs, incloure la robòtica en
el continu educatiu del centre escolar.
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A Espanya, la robòtica no està inclosa en el currículum oficial escolar, tot i que la comunitat de
Madrid, i com a cas particular, l'ha adoptada part del currículum en educació obligatòria des
de 2015. A Catalunya, malgrat que hi ha nombrosos exemples d'aplicació de la robòtica a nivell
extra-escolar i l'assignatura de Tecnologia permet la seva introducció en algunes unitats
didàctiques, no està de forma sistemàtica ni obligatòria al llarg del recorregut escolar (Saborit
Vilà, 2015). Aquest fet contrasta amb Regne Unit, des de 2014, o Estònia, des de 2012,que han
adoptat la robòtica com a pràctica obligatòria en els seus currículums nacionals d'educació
(CAS, 2012). Cal destacar, però, que en els casos plantejats la robòtica és tractada generalment
com a assignatura separada, perdent la major part del seu potencial. És necessari integrar
robòtica de forma transversal en el currículum escolar (Benitti, 2012), aprofitant el seu
potencial com a eina d'aprenentatge STEAM. És necessari també treballar amb la vessant social
de la robòtica, tant les interaccions socials generades (treball cooperatiu, interacció amb nens
amb autisme i altres), com projectes de robòtica on es plantegen qüestions ètiques i socials
relacionades. Tenint present l'enorme potencial que té la robòtica educativa com una eina
d'aprenentatge, s'ha proposat introduir robòtica educativa a totes les escoles La Salle
Catalunya (Full de Ruta Robòtica 2018). La introducció no és senzilla, ja que es tracta d'un camp
que actualment està en creixement i cada dia apareixen noves eines robòtiques. S’hi suma la
dificultat que no hi ha guies oficials i estructurades sobre ús de la robòtica en cada etapa
educativa, elaborades pel Departament d'Ensenyament. A més a més, es desitja introduir la
robòtica emfatitzant el seu potencial com a eina d'aprenentatge STEAM i emfatitzant la seva
vessant social, en coherència amb el Caràcter Propi de la comunitat educativa La Salle. Amb la
missió de crear un full de ruta estructurat i sòlid per introduir robòtica a totes les escoles de La
Salle Catalunya, s'ha iniciat la col·laboració amb el Campus La Salle Barcelona (Universitat
Ramon Llull). En concret aquesta col·laboració es fa de la mà d'EduEnginy, un projecte de
transferència de coneixement del Campus La Salle Barcelona que promou el pensament
enginyeril, la resolució de problemes i STEAM a escoles a través de la tecnologia robòtica
(EduEnginy, 2016). Es preveu de al llarg de 2016-2019, fruit de la acció conjunta de l'equip de
pedagogia La Salle Catalunya amb EduEnginy del Campus La Salle Barcelona, s'aniran efectuant
intervencions a totes les escoles La Salle Catalunya, per fomentar una introducció sistemàtica
i comuna de robòtica al currículum escolar.
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6.1.2.

Objectius d’aquest document

Els objectius del present document són:
-

Establir el marc conceptual i teòric de la introducció i desenvolupament de la robòtica a
La Salle Montcada

-

Donar a conèixer l'estat actual i l'estat desitjat de la robòtica a l’escola La Salle Montcada.

-

Establir un nivell mínim d'actuacions per desenvolupar i consolidar la robòtica i indicar
actuacions per un nivell avançat.

-

Indicar de forma sintetitzada objectius i recursos necessaris, per implantar i desenvolupar
robòtica a cada etapa educativa.

6.2.

La robòtica a La Salle Montcada, on som i on anem

Tot i canviar molt ràpidament, la situació és la següent:

6.2.1.

Robòtica a infantil

S’ha començat a implantar, mitjançant activitats transversals, amb una professora especialista
QUE) va a dur a terme una formació de 30 hores proporcionada per EduEnginy.

Les plataformes utilitzades són Bee-Bot, Blue-Bot i Kibo i els tipus d’activitats són de caràcter
narratiu, utilitzant el robot com a animador i protagonista de les històries.
Segons les directrius marcades per el Full De Ruta de La Salle Catalunya, ens trobaríem dins del
nivell mínim marcat en aquest document, donat que ja hi ha un professor especialista i es
treballa de manera transversal en diferents assignatures.
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6.2.2.

Robòtica a primària

Continuista amb l’etapa anterior, en el cicle mitjà i superior es comença a fer servir la
plataforma Lego WeDo, dotada de sensors i actuadors. Així mateix es duen a terme pràctiques
amb Makey-Makey i es treballa de manera habitual la plataforma de programació Scratch.

A més a més, per aquells alumnes amb més interès, el centre ofereix una extraescolar de 1
hora setmanal, gestionada per la direcció del centre i monitoritzada per ex-alumnes del centre,
amb experiència en la robòtica i en la participació en competicions de robòtica (FLL).
Aquesta extraescolar de robòtica té com a objectiu participar en la FIRST LEGO League i
introduir als alumnes en el món de la programació de robots.

6.2.3.

Robòtica a Secundària

A 1rd’ESO s’introdueix Scratch a fi d’igualar nivells dels alumnes procedents de diferents
centres de primària. A banda, des del curs 2019-2020 la Robòtica s’incorpora al Projecte Faig
per a tot l’alumnat.

A 2n d’ESO es duu a terme una optativa basada en la plataforma de programació SCRATCH,
que té com a objectiu donar una base sòlida en conceptes bàsics de programació i anar una
mica més enllà en l’ús d’instruccions més complexes: ús de variables, bucles, iteracions,
IF/ELSE, ús de sensors...
A més a més, per als alumnes de 1r cicle s’ofereix una intraescolar de 2 hores a la setmana en
horari de dimecres de 15.00 a 17.00, monitoritzada per alumnes del centre que en el moment
de fer de monitors encara són alumnes de batxillerat o just l’han acabat. Pensem en la
importància que té per als alumnes de batxillerat adquirir aquesta responsabilitat que inclou
l’ensenyament de robòtica, la preparació de la participació en la FLL i l’acompanyament als
diferents esdeveniments en què els alumnes participin.
A 3r d’ESO s’ofereix una assignatura optativa (dues hores a la setmana) que fins al febrer es
dedica a preparar la FIRST LEGO League i posteriorment es dedica a millorar la construcció de
robots amb LEGO, així com a anar més enllà en la seva programació. Així mateix en
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l’assignatura de tecnologia es dediquen unes 17 sessions a estudiar mecanismes construïts
amb LEGO i a programar utilitzant el llenguatge HTML.

A 4t d’ESO s’inclou la robòtica dins de l’assignatura de tecnologia (optativa de 3 hores a la
setmana). El 1r trimestre es prepara la participació en la FLL; i posteriorment es treballa amb
el microcontrolador Arduino. Així mateix, a 4t d’ESO, els alumnes també poden cursar
l’assignatura d’informàtica en què al llarg de mig curs es programen aplicacions mòbils fent
servir AppInventor.

A l’etapa de l’ESO com a formació interna, al llarg d’un curs un professor va formant-se amb
un company en les diferents tasques que s’han de dur a terme per gestionar, tant els espais
com les inscripcions a les competicions externes al centre, així com l’organització de les
competicions internes. Per descomptat, aquest professor també rep formació en robòtica i les
destreses que hi estan relacionades: pensament computacional i construcció i programació de
robots.

A l’etapa de Batxillerat des del curs 2017/2018 s’imparteix a 1r curs la assignatura de
Tecnologia industrial en què com a demostracions es fan servir pràctiques realitzades amb
Arduino, a fi de consolidar coneixements. Des del curs 2018/2019 s’imparteix tecnologia
industrial a 2n de batxillerat.

6.3.

OBJECTIUS

Com a objectius generals es poden destacar:
-

Treballar en equip, de manera que les aportacions i solucions que surtin de les seves
posades en comú siguin efectives.

-

Fer alumnes amb lideratge, alumnes que tinguin confiança en ells mateixos per resoldre
reptes complexos i assegurar el futur.
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-

Aprendre a partir dels errors, de manera que busquin solucions i millores als reptes que
ells mateixos es proposin.

-

Ser autònoms i emprenedors, ja que es tracta de fomentar la seva participació màxima i la
mínima orientació, de manera que facin seus totalment els projectes que dissenyen.

-

Aprendre jugant, sobretot els més petits, ja que la robòtica implica un component lúdic,
que permet implicar-se molt més en els projectes.

6.4.

Actuacions curriculars en diferents àmbits

A continuació es descriuen exemples de possibles unitats que es poden aplicar, i en el seu cas
si han estat aplicats.
Àmbit Llengües. Històries en què el robot afavoreix la narrativa.
Àmbit matemàtic. Crear un mesurador d’angles a fi de fer-lo servir per a resoldre problemes
de trigonometria.
Àmbit científic-tecnològic. En Tecnologia és bastant fàcil aplicar-lo- Per explicar conceptes de
programació o conceptes del procés tecnològic. Per exemple les màquines explicades en
tecnologia de 3r d’ESO es reprodueixen amb LEGO.
Àmbit social. Es poden automatitzar tasques com per exemple jocs relatius a conceptes dels
estudiats en classe.
Àmbit Artístic. Es poden fer servir robots per fer dissenys iterats (espirògraf), treballar amb
funcions.
Àmbit Educació física. Es pot fer servir com ajudant de regulació moviments.
Àmbit cultura i valors. La robòtica actualment, amb l’ús de la intel·ligència artificial planteja
molts dilemes ètics que poden ser plantejats a classe.
Àmbit transversals. L’àmbit digital és constantment treballat perquè l’entorn és ideal per a
fer-lo.
Àmbit social i personal. El treball sempre és cooperatiu i es fomenten molts valors no només
relatius a la tecnologia o la ciència (Documentació FLL, Valors FLL)

6.5.

Proposta d’activitats STEAM
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Aquí es recolliran al llarg del curs present i següents les diferents activitats STEAM dutes a
terme.
•

Trigonometria amb sensors com a instrument de mesura.

•

Construcció de pont com a activitat de cohesió de grup amb “marsmallow” i espaguetis.

Avaluació d’activitats STEAM
A fi d’avaluar les activitats STEAM dutes a terme s’han de crear sistemes que veritablement
ens indiquin si es tracten de pràctiques d’èxit o no, i si milloren o no, el procés d’ensenyament
aprenentatge.

A continuació es fan recomanacions de estàndards que es poden mesurar a fi de conèixer el
significant de l’aprenentatge:
Anotar alumnes que en el següent curs decideixen agafar assignatures o branques relacionades
amb la tecnologia.
Indicar quin percentatge d’alumnes contesten correctament a qüestions relacionades amb
l’aprenentatge significatiu dut a terme, tot comparant-lo amb el percentatge d’altres
continguts o destreses no treballades amb metodologia STEAM.
Fer servir descriptors basats en el llistat d'observacions per l’avaluació del PTD (Positive
Technological development Engagement Checklist) de TuftsUniversity (Bers, 2005). El PTD és
una eina

molt valuosa en el disseny

i avaluació de programes i experiències educatives

basades en la tecnologia i que tenen per objecte ajudar als alumnes a utilitzar la tecnologia
d'una manera positiva per aprendre noves coses, per expressar-se de forma creativa, per
comunicar-se, per tenir cura de si mateixos i altres, i per contribuir a una comunitat. Així doncs,
el PTD resulta de la integració de components ètics i psico-socials als components cognitius
que tradicionalment s'han emprat en l'avaluació de l'aprenentatge en àrees de ciències de la
computació i tecnologia.
Cal recordar, a més, que el professor ha de garantir tasques d'avaluació tant formatives i
formadores com qualificadores, i que sempre que sigui possible, els estudiants han de
participar en la planificació de les tasques d'avaluació. Des d’aquest document es recomana
fer servir la coavaluació.
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Els criteris d'avaluació que recomanem emprar a les sessions de robòtica, basats en el PTD,
són:
Comunicació, Col·laboració, Creació de Contingut, Creativitat, Conductes a l'aula. El llistat
d'observacions associat es mostra a continuació:
-

Defineix el problema de forma oral i escrita abans de començar a manipular

-

Crea un pla de treball de forma oral o escrita.

-

Dissenya estratègies de resolució de problemes

-

En grup comparteix les seves dificultats en els apartats anteriors

-

Fa una escolta activa de les solucions o problemes de la resta del grup.

-

Dissenya o executa solucions originals fora de la zona de confort.

-

Aplica coneixements d’altres àmbits

-

Es emissor i receptor respectuós

-

Genera missatges clars

-

Observa amb atenció els resultats de les seves programacions

-

Realitza una depuració reflexiva de les seves estratègies.

-

Comunica els seus aprenentatges.

-

Aplica els aprenentatges en un context concret a altres contextos dins i fora del mateix
àmbit

6.7.

Recursos actuals i futurs (Monitors, professors i caps d’estudis)

6.7.1.

Professors formats en robòtica

Cada curs nou professorat es va formant en l’àmbit de la Robòtica, sigui de manera autodidacta
o amb formació reglada. Val a dir que part d’aquests professorat s’ha convertit en formadors
de robòtica

Annex 5: Innovació - 53

6.7.2.

Formació

Formació en metodologia STEAM 30 hores (interna o externa) dedicada a etapes en concret
seria molt adequada per a qualsevol professor que hagi de participar en activitats STEAM, ja
sigui perquè són professors d’una assignatura que orbita al voltant d’aquesta metodologia,
com si es tracta d’un professor que la vol aplicar-la dins de l’assignatura que imparteix
habitualment (Aplicació transversal). Els responsables d’aquest pla, s’asseguraran de fer
arribar a la direcció tant els objectius d’aquest pla com la necessitat de dur a terme una o
diverses formacions al llarg d’aquest curs i del següent.

6.7.3.

Competicions, fires i reptes.

-

En el curs 2010-2011 FLL Body Forward

-

En el curs 2011-2012 FLL Food Factor

-

En el curs 2012-2013 FLL Senior Solutions

-

En el curs 2013-2014 FLL Nature’s Fury

-

En el curs 2014-2015 FLL World Class - Learning Unleashed

-

En el curs 2015-2016 FLL Trash Trek

-

En el curs 2016-2017 FLL Animal Allies

-

En el curs 2017-2018 FLL Hidrodynamics 1a edició de la microFLL 8 equips participants, 70
alumnes i 6 monitors

-

En el curs 2018-2019 FLL IntoOrbit

2a edició de la microFLL 9 equips participants, 70

alumnes i 6 monitors ( un equip extern a l’escola).

6.7.4.

Casos d’èxit

Es deixa aquest espai per a relatar els possibles casos d’èxit, ja sigui respecte a bones
pràctiques com si es tracta d’alumnes que arran de cursar robòtica han incrementat de manera
ostensible el seu rendiment.

6.7.5.

Premis
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Tot i que no són una font fiable de la feina feta en la robòtica en aquest espai s’aniran afegint
els premis obtinguts en les diferents competicions i critèriums.
L’any 2016 1r premi Fundació Scentia al guanyador en la FLL UAB i participació en la Gran final
de la FLL i l’any 2017 2n premi Fundació Scentia al guanyador en la FLL UAB i participació en la
Gran final de la FLL, Nominació al Global Innovation Award

6.7.6.

Participació en simpòsiums reunions demostracions

La participació en diferents tipus d’esdeveniments en què es posin en comú els assoliments
obtinguts en el centre es poden considerar elements d’èxit d’aquesta proposta.
-

Trobada de districte Madrid Maig 2018 Assisteix Aitor Hernáez

-

Trobada de Sector de robòtica novembre 2018, assisteixen Aitor Hernáez com a part de
l’organització (moderador de taula rodona) i Neus Nuez com a assistent.
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