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Passos a seguir per fer un Passos a seguir per fer un 
ProjecteProjecte

Els alumnes han dEls alumnes han d’’acordar i decidir  quacordar i decidir  quèè estudien i estudien i 

per quper quèè..

Explicitar totes les preguntes que es fan els Explicitar totes les preguntes que es fan els 

alumnes i fer lalumnes i fer l’í’índex.ndex.

Decidir quDecidir quèè podem fer per estudiarpodem fer per estudiar--ho.ho.

Realitzar les activitats ...Realitzar les activitats ...

Avaluar els processos dAvaluar els processos d’’aprenentatge.aprenentatge.



1. DECIDIR QU1. DECIDIR QUÈÈ ESTUDIEMESTUDIEM

Llista de propostes JUSTIFICADES Llista de propostes JUSTIFICADES 
dd’’alumnat. alumnat. 
Entre tots justifiquem la tria fetaEntre tots justifiquem la tria feta

Treballem:

• Reflexió individual, 
• Reflexió conjunta, 
• Preguntar-se coses
• Posada en comú de diferents punts de vista,
• Argumentar, defensar. 



2. REALITZACI2. REALITZACIÓÓ DEL GUIDEL GUIÓÓ DE DE 
TREBALLTREBALL

QuQuèè en sabem del tema?en sabem del tema?
QuQuèè en volem saber?en volem saber?
QuQuèè podem fer per estudiarpodem fer per estudiar--ho?ho?

Creem entre tots el guiCreem entre tots el guióó de treball. de treball. 
Mirem quins grups podem fer de les Mirem quins grups podem fer de les 
preguntes que han sorgit.preguntes que han sorgit.

Partim del que els/les alumnes saben, els fem 
partícips del coneixement



PRIMER I SEGON PRIMER I SEGON ÍÍNDEX DNDEX D’’ANIMALSANIMALS



Primer índex Segon índex



ÍÍNDEX PENSAT PELS ALUMNESNDEX PENSAT PELS ALUMNES





2. REALITZACI2. REALITZACIÓÓ DEL GUIDEL GUIÓÓ DE DE 
TREBALL (II)TREBALL (II)

LL’’esquema de treball seresquema de treball seràà present a lpresent a l’’aula. Com aula. Com 
a proposta, un pòster:a proposta, un pòster:

LL’’esquema sesquema s’’omplirompliràà durant el projectedurant el projecte

QuQuèè hem aprhem aprèès?s?QuQuèè en volem saber?en volem saber?QuQuèè en sabem?en sabem?

Amb l’índex, el mestre fa un primer esquema de treball, que recollirà
competències, continguts i possibles activitats per tal de respondre a les  
seves preguntes. 
Tindrem en compte el currículum del centre, la diversitat i el caràcter  
interdisciplinari.



3. DECIDIR LES ACTIVITATS3. DECIDIR LES ACTIVITATS
En el disseny d’activitats haurem de prendre decisions sobre: 
Les preguntes de l’alumnat 
Com podem mobilitzar els errors que hi hagi
Com generar noves hipòtesis. Com anem avançant.

•Haurem de tenir present
la interculturalitat
l’aprenentatge interactiu
activitats multinivell

•Organització de l’alumnat
• Individual
• Per parelles
• Petit grup
• Gran grup



4. REALITZAR LES ACTIVITATS4. REALITZAR LES ACTIVITATS

Les activitats han de permetre que lLes activitats han de permetre que l’’alumnat alumnat 
respongui les preguntes que srespongui les preguntes que s’’han plantejat han plantejat 
prprèèviament.viament.

EXEMPLEEXEMPLE exploraciexploracióó wequestwequest
Amb la informaciAmb la informacióó que es va analitzant, es que es va analitzant, es 
creen noves preguntes    creen noves preguntes    

PREGUNTA

BUSCA I TROBA
INFORMACIÓ

EXPLICA 
LA INFORMACIÓ
AMB PARAULES 

PRÒPIES

Cal que l’alumnat aprengui:
a compartir l’aprenentatge
a compartir les seves emocions
a compartir el seu raonament
a compartir els arguments

I d’això se n’aprén amb la pràctica.



4. REALITZAR LES ACTIVITATS (II)4. REALITZAR LES ACTIVITATS (II)

Posada en comPosada en comúú de la informacide la informacióó trobada. trobada. 
LL’’alumne llegeix la seva informacialumne llegeix la seva informacióó i despri despréés s 
ll’’explica als companys sense mirar el seu full.explica als companys sense mirar el seu full.

EXEMPLEEXEMPLE

LL’’alumnat treballa:alumnat treballa:
Processos dProcessos d’’interioritzaciinterioritzacióó ii

dd’’expressiexpressióó verbal.verbal.
ReconsideraciReconsideracióó i i reanreanààlisilisi

del que vol transmetre.del que vol transmetre.

PREGUNTA

BUSCA I TROBA
INFORMACIÓ

EXPLICA 
LA INFORMACIÓ
AMB PARAULES 

PRÒPIES

POSADA 
EN COMÚ



4. REALITZAR LES ACTIVITATS 4. REALITZAR LES ACTIVITATS 
((IIIIII))

Treball de STreball de Sííntesi. Implicantesi. Implica
–– Interioritzar el que ha expressat cada unInterioritzar el que ha expressat cada un
–– Saber extreureSaber extreure’’n les idees principals i relacionarn les idees principals i relacionar--hi les hi les 

idees secundidees secundààriesries
–– Ordenar les ideesOrdenar les idees

Pot prendre forma a travPot prendre forma a travéés de:s de:
–– ElaboraciElaboracióó dd’’un text conjuntun text conjunt
–– Responent el guiResponent el guióó inicial inicial 
(per parelles o individualment)(per parelles o individualment)

EXEMPLE 1EXEMPLE 1 i i EXEMPLE 2EXEMPLE 2

PREGUNTA

BUSCA I TROBA
INFORMACIÓ

EXPLICA 
LA INFORMACIÓ
AMB PARAULES 

PRÒPIES

POSADA 
EN COMÚ

SÍNTESI



5. AVALUACI5. AVALUACIÓÓ

Fer avaluaciFer avaluacióó prprèèvia i compararvia i comparar--la amb la amb 
una avaluaciuna avaluacióó final.                                      final.                                      

EXEMPLEEXEMPLE

AvaluaciAvaluacióó del propi procdel propi procéés de treballs de treball
EXEMPLEEXEMPLE

i/o respondre el guii/o respondre el guióó
EXEMPLEEXEMPLE



5. AVALUACI5. AVALUACIÓÓ (II)(II)
Els i les mestres hem de tenir present:

• Criteris d’avaluació segons les necessitats i la diversitat 
dels nens/es 

• Com aplicar els criteris d’avaluació

• Pautes d’observació i/o activitats avaluatives,
d’autoavaluació

• Avaluació dels alumnes: individual o en grup

• Avaluació dels mestres: treball en equip.

• Organització

• Activitats: espai, material, temporalització.



Exemples de projectes a Exemples de projectes a 
primprimààriaria

Animals el Animals el mussol banyut mussol banyut (explica la informaci(explica la informacióó))

Copia Copia la informacila informacióó

Egipcis exercicis dEgipcis exercicis d’’explicaciexplicacióó individualindividual i de i de grupgrup

De De tipus de preguntestipus de preguntes (per fer un mapa (per fer un mapa 
conceptual)conceptual)

Exemple de preguntes de Exemple de preguntes de planetesplanetes


