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PROJECTE Aprenentatge Basat en Projectes (Tàndem)
El Projecte d’Aprenentatge Basat en Projectes s’emmarca dins el Programa
d’escoles Tandem, patrocinat per la Fundació Catalunya- La Pedrera.
L’objectiu és potenciar la millora dels resultats educatius dels centres a través
de l’especialització en una matèria curricular al voltant de la qual es van
construint els aprenentatges, en el nostre cas la matèria ha estat les ciències
experimentals i en concret la recerca actual en biomedicina. Aixì al llarg de
tres cursos,el centre ha adquirit una nova cultura de treball i de plantejament
de l’ensenyament amb el partenariat del Parc Científic de Barcelona i l’Irsi
Caixa. A tall d’exemple destaquem:
a) Desenvolupament i aplicació d’un nou mètode d’ensenyament basat
en el métode cientìfic d’indagació: Aprenentage basat en la resolució
de projectes (ABP).
b) Promoció de l’aprenentage entre iguals a través de la interació del
nostre alumnat amb les escoles de Pimària de la zona.
c) Contacte amb les darreres tendències en investigació biomèdica, aixì
com els científics que les estan portant a la pràctica.

1. Objectius per el curs 2015-2016
1. Continuar el desplegament del Projecte a 1r i 2n d’ESO
2. Desplegament del Projecte a 3r 4t d’ESO i realitzar activitats més
concretes a Batxillerat a partir dels materials desenvolupats els cursos
anteriors.
3. Continuar amb la millora metodològica inspirada en el Projecte.
Mètode indagatiu de resolució de problemes.
4. Estendre el projecte a les escoles de Primària de la zona.
5. Incorporar el professorat en pràctiques al centre en el
desenvolupament del projecte ABP i en la seva metodologia de treball.
6. Mantenir la col·laboració amb el Parc Científic de Barcelona i
l’IrsiCaixa.
Objectiu 1. Continuar el desplegament del Projecte a 1r i 2n d’ESO.
Accions a fer:
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Un equip de professors a 1r i 2n d’ESO posaran en pràctica una nova
metodologia d’aprenentatge basada en la resolució de projectes.
Aquest equip, cada trimestre, es posarà d’acord per desenvolupar el
currículum de cada matèria al voltant d’un problema enunciat pel
departament de ciències que també tracti aspectes propis del
currículum i del nivell del curs.
Per preparar aquestes actuacions es farà un curs de formació al centre
dirigit a tot el professorat en la modalitat d’aprenentatge entre iguals.
És a dir, els formadors seran professors del propi centre i, si s’escau,
es podrà contractar alguna formació puntual.
Refer els treballs de síntesi a partir d’aquesta nova metodologia.

7. Objectiu 2. Desplegament del Projecte a 3r i 4t d’ESO i realitzar
activitats més concretes a Batxillerat a partir dels materials
desenvolupats els cursos anteriors. Accions a fer:
-

-

Un equip de professors a 3r i 4t d’ESO posaran en pràctica una nova
metodologia d’aprenentatge basada en la resolució de projectes.
Aquest equip, cada trimestre, es posarà d’acord per desenvolupar el
currículum de cada matèria al voltant d’un problema enunciat pel
departament de ciències que també tracti aspectes propis del
currículum i del nivell del curs.
Continuar amb el treball del departament de ciències amb el mètode
indagatiu.
Refer els treballs de síntesi a partir d’aquesta nova metodologia.
Desenvolupar a Batxillerat els dossiers desenvolupats els últims anys.

Objectiu 3. Continuar amb la millora metodològica inspirada en el
Projecte. Mètode inductiu de resolució de problemes. Accions a fer:
-

-

Deixar un espai de formació en el centre els dimarts a la tarda per tal
que el professorat intercanviï experiències i aprengui estratègies per
aplicar la nova metodologia. Això també inclou formació en TAC
(creació de web quest, blogs, etc.)
El curs es farà el curs vinent amb la modalitat de Taller i el títol serà:
“Aplicació de la metodologia ABP. Utilització de les eines TAC”

Objectiu 4. Estendre el projecte a les escoles de Primària de la zona.
Accions a fer:
-

-

Fer reunions amb el professorat de ciències de les escoles de la zona
per tal de facilitar i explicar la nova metodologia, i ajudar-los amb els
experiments que vulguin fer amb els seus alumnes.
Fer el Tastet de ciències amb el Parc Científic per tal d’aconseguir
millor l’objectiu proposat fent activitats a l’institut amb alumnat de sisè.
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Objectiu 5 Incorporar el professorat en pràctiques al centre en el
desenvolupament del projecte Tàndem i de la seva metodologia de
treball:
-

A desenvolupar en funció del perfil del professorat en pràctiques que
vingui a formar-se al centre el curs 2015-2016

Objectiu 6. Mantenir la col·laboració amb el Parc Científic de Barcelona i
IrsiCaixa.
-

Formació de monitors entre l’alumnat del centre per realitzar tallers per
a alumnat de primària.
Tallers a l’institut amb la col·laboració d’investigadors del Parc Científic
Tallers al Parc Científic de Barcelona
Col·laboració amb el Tastet de Ciències
Assessorament per l’ABP.
Assistència a la Fira de Recerca

2. Responsables
-

Del projecte en general: Junta directiva en les seves àrees respectives
Coordinació del projecte Albert Poveda.
De la formació: Dos professors del centre, un per la part de ABP i
l’altre de les eines TAC.
Dels objectius: Els professors del centre.

3. Indicadors
-

Els propis del SIC.
Els incorporats pel propi centre.
Qüestionari d’avaluació al final de cada unitat didàctica trimestral, a
dissenyar juntament amb la unitat.

4. DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
A partir de les reunions realitzades amb l’equip docent aquest curs el Projecte
ABP es desenvoluparà en dos nivells:
a) Al nivell de 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat. Amb la nova estructura del
Projecte ABP ja explicada anteriorment.
-

El departaments proposen una pregunta relacionada amb un
problema.

-

La resta de departaments didàctics del nivell a partir del seu temari
proposen activitats complementàries que han de servir com a eines
per contestar o resoldre el problema.
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Els departaments van treballant l’assignatura corresponent amb el
compromís de tenir enllestides, en unes dades determinades (veure la
programació), les parts o les peces del problema o la pregunta que
s’han compromès a treballar.
Incidència en especial en les àrees de ciències: Visites al PCB,
pràctiques, etc.
Bioètica i aspectes ètics de la investigació científica en Filosofia
Incidència del mètode científic en el canvi de pensament filosòfic i la
seva influència en la història
Literatura científica a Batxillerat
El discurs científic en llengua catalana i castellana
L’anglès com a llengua científica també col·labora amb activitats de
lectura i audiovisuals relacionades amb la ciència (articles,
experiments, documentals, etc.)

b) A nivell de 1r i 2n ESO. Aplicació del mètode ABP en totes les
assignatures que es desenvoluparà de la següent manera:
-El departament de ciències proposa una pregunta relacionada amb el seu
temari.
-La resta de departaments didàctics del nivell a partir del seu temari proposen
activitats complementàries que han de servir com a eines per contestar o
resoldre el problema.
-Els departaments van treballant l’assignatura corresponent amb el
compromís de tenir enllestides, en unes dades determinades (veure la
programació), les parts o les peces del problema o la pregunta que s’han
compromès a treballar.
-En tres dies (veure la programació) ens dediquem a construir la resposta que
al final acabarà en un producte (pòster, exposició, glogs, etc.) que exposarem
i que, si és el cas, enviarem a organismes o farem una exposició a final de
curs. P.e., el resultat final de la pregunta que fem a primer l’enviarem al
Parlament de Catalunya on hi ha una comissió que està estudiant aquest
tema.
-El procés vindria a ser com el muntatge d’un cotxe (la resposta al problema) i
cada departament al seu ritme i d’acord amb el desenvolupament curricular
propi de la matèria, aniria proporcionant les peces necessàries amb el
compromís de tenir-les enllestides en els dies convinguts per fer el producte
final.

-Les preguntes a fer durant el curs seran les que adjuntem en el quadre:
TREBALLS
GLOBALITZATS

1r ESO

2n ESO
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Com podem contribuir a
millorar la gestió del canvi
climàtic?

Com es carrega el cos?

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

Com podem prevenir
malalties?

Què respirem?

3r TRIMESTRE

Quina relació i a entre
llegums i bacteris?

Com conservem els
aliments?

TREBALLS
GLOBALITZATS

3r ESO

4t ESO

Què en sabem de les
malalties metabòliques més
freqüents a Catalunya?
Quins factors afavoreixen
l’obesitat i la diabetis?

Em trobo malament. Què és
millor prendre un fàrmac o
una droga?
Quina acceptació social
tenen els fàrmacs i les
drogues?
Quins processos es
segueixen per elaborar i
validar l’ús d’un medicament
o droga?

1r TRIMESTRE

2n TRIMESTRE

3r TRIMESTRE

Quins factors prevenen
l’obesitat i la diabetis, alhora
que afavoreixen la bona
salut?

4.2 Calendari de reunions i òrgans de coordinació
En aquestes reunions entre d’altres temes es tractaran qüestions pròpies del
desenvolupament del Projecte ABP:
-Junta Directiva. Dues hores tots els divendres
-Comissió Pedagògica. Tots els caps de departament director coordinadora
pedagògica i cap d’estudis, un hora setmanal a determinar segons horari
actualment en curs de preparació.
-Reunió de coordinadors. Coordinador d’ESO, Batxillerat, Informàtica,
Activitats extraescolars, Mediació, PAC, una hora setmanal a determinar
segons horari en curs de preparació.
-Reunió de departaments. Els membres de cada departament, una hora
setmanal a determinar.
-Equips docents dimarts a la tarda de 15:45 a 17:45. Les dedicades
expressament al Projecte ABP estan definides en el quadre que s’adjunta.
-La formació necessària també es farà a la tarda del dimarts segons el
quadre.
4.2. Avaluació
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4.2.1.De l’alumnat
Cada matèria avalua els continguts d’acord amb la seva programació. Hi ha
una avaluació conjunta del producte final per equips que encara cal
concretar.
4.2.2.Del projecte
Creació d’instruments d’avaluació trimestrals per avaluar i millorar entre
d’altres el grau de coordinació i el d’impacte en la metodologia
d’ensenyament-aprenentatge.
4.3. Extensió del Projecte a les escoles de Primària de la zona.
A les entrevistes fetes per fer el traspàs d’informació de l’alumnat de nova
incorporació s’ha comunicat a les escoles la possibilitat de visitar el Parc
Científic de Barcelona i la d’establir intercanvis d’experiències. Durant el
primer trimestre del curs cal acabar de concretar aquestes activitats amb el
professorat de ciències de les escoles que es vulguin afegir

4.4. Formació del professorat
Per formar al professorat s’ha triat la modalitat de seminari de formació en
centre, aquesta modalitat té una durada de 15 hores i permet una gran
flexibilitat pel que fa als temes i als formadors, que en principi seran els propis
professors del centre en especial els que varen fer el curs d’ABP l’any passat
i que ja han experimentat amb l’alumnat.
El mètode és la presentació d’experiències i la posterior discussió dels
resultats i el procediment didàctic. També inclourem una primera sessió de
domini de recursos informàtics.

