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ELS
PROJECTES

Busquem l’autonomia de l’alumne, i
que desenvolupi el seu esperit crític.
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ACOMPLISHMENT
(assoliment)

Existeixen multitud de possibilitats, entre elles, l’ABP (Aprenentatge Basat en Problemes, de l’anglès PBL,
problem based learning), els Projectes de Comprensió o Intel.ligents, el Design Thinking (el pensament creatiu)
o el Design for Change (el disseny per al canvi).
L’ ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) es va iniciar a l’Escola de Medicina de la Universitat de McMaster
(Canadà) i s’ha valorat molt positivament la seva utilització com a metodologia en l’aprenentatge significatiu. Van
néixer variants d’aquesta metodologia com la que va proposar la Universitat de Maastrich (Països Baixos), i que
permetia treballar amb grups de 20 a 35 alumnes.
L’ABP consisteix en organitzar l’aprenentatge en grups als que es presenta un cas o problema que s’ha d’aclarir
o solucionar. A partir de la definició del problema i de la pluja d’idees es fa un plantejament de respostes i
hipòtesis que porten a la formulació d’objectius d’aprenentatge que implicaran investigar per a poder processar
i sintetitzar la informació que haurà de ser presentada com a resposta/solució al problema plantejat. És una
metodologia activa que fomenta la implicació directa en el problema plantejat per poder donar-hi resposta.
Els Projectes de Comprensió o Intel.ligents són una metodologia de la Universitat de Harvard desenvolupada
des del “Project Zero” basat en la teoria de les Intel.ligènicies Múltiples de Howard Gardner. L’objectiu és que els
alumnes portin a terme tasques que demostrin que entenen el tòpic proposat i a més que ampliïn i assimilin els
coneixements per a utilitzar-los en altres ocasions; així allò après passa a formar part del seu banc de recursos
i competències per poder processar i sintetitzar la informació que haurà de ser presentada com a resposta/
solució al problema plantejat. És una metodologia activa que fomenta la implicació directa en el problema
plantejat per poder donar-hi resposta.

activitats de
comprensió

PERMA són les sigles que defineixen “la teoria del benestar” que Seligman va elaborar i que té una aplicació
directa en el món educatiu dins de la perspectiva de la metodologia dels projectes.

metes de
comprensió

Martin Seligman, director del Departament de Psicologia de la Universitat de Pensilvania, ha treballat en els
darrers anys en el camp de la psicologia positiva, teoria que ha portat a la creació de nombrosos programes
educatius arreu del món basats en els seus principis.

fils
conductors

El treball per Projectes és una metodologia que pretén que els alumnes siguin cada vegada més autònoms en
el seu procés d’aprenentatge.
Es fomenta que l’alumne pensi per ell mateix, que investigui, que tingui curiositat, que aprengui de l’error, que
sigui capaç de treballar en equip i que desenvolupi el seu esperit crític.

tÒpic
generativu

El Treball per Projectes

El Model PERMA
P  Positive Emotions (Positivitat): Aquestes emocions es “cultiven”; necessitem executar accions específiques
per a poder experimentar-les.
E  Engagement (Compromís): Capacitat de restar atent, conscient i compenetrat en l’activitat o acció que
s’està executant.
R  Relationships (Relacions): La quantitat i qualitat de les relacions que establim amb els demés és clau per
a generar benestar.
M  Meaning (Significat): Més que trobar una activitat que ens ompli, inclou el descobriment de les condicions
per a que el que fem ens sembli significatiu.
A  Accomplishment (Assoliment): Repassar cada detall del que s’ha aconseguit, visualitzant amb claredat el
que ho va fer possible i connectant amb la gratitud cap als altres.

El Design Thinking o Pensament de Disseny és una metodologia formal que va ser creada a la Universitat
d’Stanford. Va dirigida a la resolució pràctica i creativa de problemes i a la recerca de solucions per a aconseguir
un resultat futur millorat. És una solució que comença amb un objectiu (una situació futura millor) en lloc de
solucionar un problema específic. És un mètode innovador i creatiu que permet portar a pensar en una “sortida”
des d’una perspectiva diferent.
Aquests són els 5 passos del Design thinking.
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“El Project” a 1r i 2n d’ESO
empatitzar

idear
definir

prototipar
Avaluar

Empatitzar: Desenvolupar una profunda comprensió del repte a afrontar.
Definir: Articular de manera clara la situació que es vol millorar.
Idear: Pluja d’idees de potencials solucions. Seleccionar i desenvolupar la teva solució.
Prototipar: Dissenyar un prototip per provar tota o part de la teva solució.
Avaluar: Implicar-se en un cicle de continua millora del disseny/prototip dut a terme.
El Design for Change o Disseny per al Canvi és un moviment internacional impulsat a l’Índia per Kiran Bir
Sethi, que ofereix als nens l’oportunitat de posar en pràctica les seves pròpies idees per canviar el món partint
del seu propi entorn.

“Project” és una assignatura interdisciplinar en la que
l’Anglès s’utilitza com a llengua vehicular i que engloba
diferents matèries. A 1r d’ESO engloba Socials,
Naturals, Tecnologia i Plàstica; i a 2n d’ESO engloba
Religió i Música.
Aquesta assignatura va ser desenvolupada a arrel
dels canvis continus que es produeixen en el nostre
món i pel fet que la societat demana cada cop més
unes habilitats determinades per afrontar tots aquests
canvis que estem vivint i viurem.
El “Project” està pensat i dissenyat per a desenvolupar
les habilitats del segle XXI a través del treball de les
intel·ligències múltiples i de les competències bàsiques.
Les habilitats que es demanen són:

Sent: Parar-se i preguntar als alumnes què els preocupa. Fomentar la investigació per a comprendre millor les
situacions del seu entorn que els agradaria canviar i millorar.
Imagina: Es tracta de proposar el major nombre d’idees possibles per a resoldre la situació escollida. Amb la
solució més interessant per al grup es fa un prototip, es prova i s’elabora un pla d’acció. El més important és
ser conscient de que s’ha de dur a terme un canvi real. És una bona oportunitat per aconseguir realitzar el seu
projecte sense dependre de ningú.
Actua: És el moment de posar en pràctica la solució que han dissenyat. Potser no surti tal i com esperaven o
ho havien imaginat, però no s’ha de defallir. Es podrà millorar i dur a terme accions més evolucionades: el més
important és que el projecte no quedi com una idea i prou.
Evolua: A través de la reflexió, avaluen l’experiència viscuda i troben les claus per evolucionar de cara a accions
futures. Aquesta fase és clau, ja que el veritable creixement ve com a conseqüència de la reflexió sobre la
vivència. Normalment, després de fer qualsevol cosa, ens posem a pensar en el que ve després sense meditar
sobre el que s’ha viscut i s’ha après. Per això, per a un aprenentatge real és molt necessari parar-se i reflexionar.
Comparteix: Arriba el moment d’explicar la seva història de canvi a la gent més propera i al món. La missió és
estendre la mentalitat del I CAN (JO PUC). Al compartir el seu projecte, els estem demostrant que el que han
dut a terme és important.
Aquí es pot consultar aquest moviment internacional: https://www.dfcspain.org/

Intel.ligència Intrapersonal
- Competència en autonomia i iniciativa personal
- Competència per aprendre a aprendre
• Treballem cooperativament
• Ens responsabilitzem de les nostres tasques
• Ens planifiquem i organitzem
• Treballem una actitud positiva

Intel.ligència lingüística-verbal
- Competència en comunicació lingüística
- Competència plurilingüe
• Estructurem el coneixement
• Ens escoltem i ens expressem
• Aprenem llegint
• Utilitzem l’Anglès com a llengua vehicular

• UTILITZAR el pensament crític
• SER creatiu
• SABER col·laborar
• SABER comunicar-se oralment i per escrit
• DOMINAR/ANALITZAR/PROCESSAR/TRIAR la
informació
• DOMINAR la tecnologia per a aquesta finalitat (triar
la informació)
• SER flexibles
• TENIR iniciativa i lideratge
• DESENVOLUPAR les habilitats socials

Intel.ligència lògico-matemàtica

La metodologia utilitzada per a poder-les treballar és
el Treball per Projectes a través del disseny de Projectes de Comprensió i Intel·ligents que treballin les
diferents intel·ligències i competències:

- Competència cultural i artística
• Ens expressem a través de diferents mitjans i les
seves tècniques.

Intel.ligència interpersonal
- Competència social i ciutadana
• Ens relacionem amb assertivitat

- Competència matemàtica
• Analitzem idees
• Utilitzem rutines de pensament
• Resolem problemes de la vida quotidiana a través
del raonament

Intel.ligència visual – espacial, I
ntel.ligència corporal

Intel.ligència naturalista
- Competència en el coneixement i la interacció amb
el món físic
- Competència digital (que no és exclusiva d’una
única intel.ligència)
• Experimentem
• Utilitzem els recursos tecnològics
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L’experiència del nostres alumnes (1r i 2n d’ESO)
1st ESO

2nd ESO

A SUPERHERO’S LIFE

JAZZRUN

In the 1st term our group had to invent a superhero.
It was a funny project, but we also had to be creative.
We had to learn, how to work with our classmates
and how to organize the tasks and the time. Later, we
started creating a logo for every superhero and after
that, we wrote and drew a comic of the superhero
adventures.

In the first term, the students of ESO 2 studied the
history of jazz, starting with the slavery and the work
songs.

A SPACE MISSION
In the second term we learned about everything
beyond the Earth in that mysterious immensity that we
can observe in a clear night. Now we know a lot about
the galaxies, the stars and life in other planets. We have
also learned more and more about our galaxy and the
space. We did a brochure, too. We had to investigate
about one of the planets of the solar system and had
to plan a trip to it.

WHAT ARE WE LEARNING?
FEEL?

We made a map of their journey from Africa to North
America and we also recorded a diary describing the
feelings and situations of the slaves in those times. We
continued with the jazz of the 20’s and with other styles
like the ragtime. Moreover, we made a research about
the main religions of the world because music and
religion are always connected.
In the second term we started by researching about
the Great Migration from New Orleans to Chicago and
we watched the movie Swing Kids to work on the
swing style. During the last weeks we have discovered
the rock and roll with thinking routine activities and now
we are creating a booklet of the decade of the 60’s.

HOW DO WE WHAT ARE WE LEARNING?
FEEL?

We have learned lots of things, for example: what is
a galaxy, what a star is, what the dwarf planets are,
which chemical reactions could origin superpowers
for a Superhero, how to perform a roleplay in front of
an audience and much more. For example, we have
learned how to manage time and how to work with
our classmates. I think that is very good for us! We are
also learning a lot of interesting, exciting, and curious
things. We enjoy working in a different way!
I feel very good. I feel very well because I know that
this subject will help me in the future: in my work and
in my life.. So I am learning a lot about teamwork and
about thinking “out of the box”.
I love it.

HOW DO WE

By working by projects, we feel that we improve our
communication skills, we learn to listen to each other
and we feel like we have the tool to be able to learn.
We feel we are more independent and we follow our
own rhythm of work. We also believe that the classes
are more dynamic. We enjoy working this way!

Recursos Tecnològics Aplicats al servei d’una
educació integral i de futur.
Competències bàsiques curriculars: L’ àmbit digital.
L’ús de la tecnologia en els processos d’ensenyamentaprenentatge ha centrat moltes de les investigacions
pedagògiques i didàctiques en els darrers anys.
El departament de R.T.A; Recursos Tecnològics Aplicats, va
néixer a la nostra escola per donar resposta a l’aplicació i la
utilitat de la tecnologia a qualsevol de les etapes educatives,
des de l’Educació infantil fins l’Educació Secundària passant
per l’Educació Primària.
Fem servir les diferents tecnologies per reforçar i millorar els
aprenentatges, tan conceptuals com procedimentals, de
manera ordenada, progressiva i respectant una coordinació
vertical que ens ajudarà a completar una nova competència
que els nostres alumnes han d’assolir per tal de completar
la seva preparació pel futur.
Les competències reglades als diferents Currículums
Educatius contemplen l’ apartat de Competències Digitals.
Volem trencar tòpics com la informàtica, i que la tecnologia
i la robòtica preparen PROGRAMADORS O INFORMÀTICS.

Volem formar persones amb competències tecnològiques i
digitals que els permetin estar preparades per la immersió
dins una societat extremadament canviant.
Els mestres del departament de Recursos Tecnològics
treballem en equip per adaptar els millors beneficis d’aquests
recursos i la consecució progressiva dels objectius que han
d’assolir els nostres alumnes. Qualsevol recurs es considera
des d’un punt de vista aplicat.
Reconeixem que vivim en una societat digital i tecnològica
i que els nostres fills són NADIUS DIGITALS, com a tals,
han de ser alfabetitzats tecnològicament per tal que acabin
essent competents i crítics, despertant en ells una curiositat
pels avenços amb actitud pràctica i crítica.
Volem incloure-hi l’àmbit familiar perquè els nostres alumnes
també puguin gaudir d’aquestes eines digitals interactives a
casa, sota la supervisió de l’adult.
Des de l’escola, les nostres tasques i reptes els duem a
terme de la següent manera:
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PER MITJÀ DE DUES SESSIONS SETMANALS
• Primera sessió dedicada en gran part als aprenentatges
curriculars, fent servir eines digitals i/o tecnològiques que
desperten la motivació i l’interès dels alumnes.
Treballem conceptes del dia a dia a l’aula, però de manera no
convencional utilitzant PDI, Smart Table, tauletes sensibles,
ordinador, tablets….
• Segona sessió dedicada a la Robòtica Educativa.
Es comença amb uns petits reptes que ens pauten per iniciar
la programació fent servir els Bee-bots (els robots dels més
petits) que més endavant es convertiran en Blue-bots els
quals ens permetran fer un pas més amb la seva connexió
a les tablets. Es segueix amb la realització d’activitats
programades amb Scratch jr. i Scratch i finalment es treballa
amb petits kits de Robòtica pràctica.
Treballar amb recursos tecnològics aporta:
Alta motivació.
Aplicacions al servei dels objectius i continguts
d’aprenentatge.
Desenvolupament del pensament.

8
Com a conclusió dir-vos que la tecnologia ha revolucionat
l’educació. Les tauletes amb funció inclusiva, l’ús
d’aplicacions per geolocalitzar monuments propers al
centre, o aplicacions per ajudar al professorat en són
només alguns exemples.
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El treball de recerca, un projecte de futur

Desxifrem les diferents nomenclatures actuals referides a
la tecnologia i les seves aplicacions.
Primerament, van sorgir les TIC “Tecnologies de la Informació
i de la Comunicació.”
Més tard les TAC “Tecnologies de l’Aprenentatge i el
Coneixement”, van obrir una finestra molt amplia dins la
tecnologia aplicada al món educatiu.
I finalment les TEP “Tecnologies per l’Empoderament i/o la
Participació” que ens determina agents actius i participatius
dins els recursos tecnològics i no únicament receptors
passius.
Poc a poc, noves professions
es desenvolupen
exclusivament al món virtual, que és ja tan real i habitual
com el físic. El nostre objectiu principal com a formadors
és educar en la competència i en la consciència digital,
reforçant la responsabilitat personal i col·lectiva. Realment,
ens hem d’adaptar a aquesta nova forma d’actuar i conviure
i estem preparats per aquest gran repte!!!

Quan els nois i noies de Batxillerat han passat l’equador del primer curs, se’ls notifica formalment que han de
començar a pensar en la temàtica del treball de recerca. Per alguns suposarà un neguit, ja que no tenen clar de
què es tracta aquest treball que suposarà el 10% de la nota final de Batxillerat.

Així doncs, què és i per què és necessari fer el treball de recerca?
També denominat amb l’acrònim TREC, és “una activitat
d’investigació que realitza tot l’alumnat de Batxillerat
amb l’orientació i seguiment del professorat, per tal de
consolidar la competència en recerca”, segons indica el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. La part
important d’aquesta activitat, malgrat que als alumnes
els hi pugui semblar un destorb o una distracció del
currículum acadèmic, resultarà clau en l’assoliment de
les capacitats i aptituds per la seva futura projecció tant
laboral com acadèmica. Només el fet d’haver d’escollir
un tema els fa autoconscienciar-se i qüestionar-se els
seus gustos, les seves capacitats i l’especialització a la
qual volen encarar el seu creixement. No hem d’oblidar
tampoc que l’atracció del tema escollit motivarà en ells
les ganes per actuar, crear i implicar-se en un propòsit
que els descobrirà perspectives noves i reals.
Per molts, el treball de recerca suposarà el
desenvolupament i preparació d’un projecte de durada
més prolongada en el temps del qual estan acostumats.
D’altres el veuran com una oportunitat perfecta per
endinsar-se en un món que coneixien, però del que
volen saber-ne. Sigui com sigui –i malgrat que l’alumnat
sempre disposarà de la guia i acompanyament en els
aspecte més formals–, seran ells els que es convertiran
en els seus propis professors. La disciplina que els

aporta la conciliació entre les assignatures, el treball
de recerca i la vida personal i familiar els farà madurar
tant en l’àmbit intel·lectual com organitzatiu. De la
mateixa manera, la responsabilitat adquirida en la
recerca i constància en la investigació del tema escollit
s’unirà al descobriment de la metodologia propicia per
portar a bon terme el projecte. Aquesta potenciació
de la competència per aprendre a aprendre els hi serà
clau per ser capaços d’encarar els projectes i reptes
fora de l’ensenyament, al món real. En efecte, aquest
TREC és un assaig meravellós per a la posterior vida
acadèmica i laboral dels alumnes.
En definitiva, la realització del treball de recerca
marcarà el perfil de persones que seran. Més enllà de
les conseqüències acadèmiques d’aquest exercici –la
nota–, suposarà un punt d’inflexió positiu en la seva
capacitat per saber escollir per ells mateixos allò
que més li convé en el pla acadèmic, professional
i individual, així com serà el coronament d’una
autonomia personal que no farà més que accentuarse amb els anys següents al Batxillerat. És, doncs, un
assaig pel seu futur.
Alumnes del col·legi han participat en diversos actes
i premis pels treballs de recerca. En Jordi Cassadó
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Valls ha estat premiat per l’Ajuntament de Sant Llorenç
d’Hortons pel seu treball titulat “Els renoms de les meves
arrels”, on recopila i estudia la toponímia municipal i
els noms de les cases hortonenques. De la mateixa
manera, l’alumne Ramón Jané Lloret va presentar
el seu treball a l’Auditori de Vilafranca del Penedès.
L’alumne va fer un estudi sobre l’evolució històrica de
les vinyes del Penedès i va produir un vi medieval i
un vermut del segle XIX. Una còpia d’aquesta recerca
es guardarà al Centre de Documentació de VINSEUM.
Aquests són dos bons exemples de l’abast que poden
adquirir treballs fets des del compromís amb un tema
motivador i l’esforç personal i acadèmic.

Web del Departament d’Ensenyament dedicat al treball de
recerca: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/
treballrecerca/
Treball de recerca de Jordi Cassadó: https://stjosep.com/
escola2/activitat-2bat-vinseum-febrer-2019-2/
Treball de recerca de Ramón Jané: https://stjosep.com/
escola2/activitat-2bat-vinseum-febrer-2019/
Presentació dels treballs de recerca pels alumnes de 2n
de Batxillerat del curs 2018-2019: https://stjosep.com/
escola2/20160203-activitat-2bat-trec-2/
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conScienciació sobre la igualtat de gènere
Aquest any, sis alumnes de 3r i 4t d’ ESO, vam tenir
la iniciativa de fer un projecte feminista en vista de
que s’acostava el dia 8 de març. Teníem en ment dur
a terme alguna xerrada per conscienciar als nostres
companys i companyes des de 1r d’ ESO fins a 2n de
Batxillerat, després d’advertir que la idea que moltes
persones tenien sobre el concepte de feminisme era
errònia. Així doncs, les sis, Anna, Àneu i Marta (de 4t
d’ESO) i Helena, Maria i Oriana (de 3r), vam passar per
les classes de 1r i 2n d’ESO a fer una xerrada/debat.
Més endavant, les alumnes de 3r d’ESO faríem una
conferència en la qual es tractarien diversos aspectes
més forts com les violacions, i d’altres més comuns i
que tenim molt arrelats a nosaltres com per exemples
les qüestions estètiques i de conducta que ens han
inculcat des de ben petites.
El nostre objectiu amb aquest propòsit, a més de fer
una tasca de sensibilització, era poder donar visibilitat
a aquests esdeveniments. Crèiem que podria fer-se
molt més dinàmic si les promotores del projecte eren
les mateixes alumnes cap a les seves companyes,

malgrat fossin de cursos superiors o inferiors.
A nivell personal, ens hem adonat fent aquest treball,
que juntes hem aprés moltes coses, com per exemple
a compartir les idees, a coordinar-nos i respectar-nos,
però recolzant-nos sempre les unes a les altres quan
altres persones ens donaven l’esquena i infravaloraven
el nostre esforç. Perquè encara que moltes dones
ens ajuntem per intentar aconseguir un món més just
sempre hi haurà d’altres que desprestigiaran tot el
nostre treball, i això només és fruit de la desinformació
que predomina a la societat, per això el nostre esforç
neix també per educar els infants des de petits en allò
que és raonable i digne per a tothom.
Per últim, ens agradaria agrair també a la Ràdio de Sant
Sadurní per haver-nos ofert uns minuts per presentar
el nostre treball i les nostres idees. I també a alguns
companys i companyes per animar-nos i escoltar-nos.
Ens agradaria que no s’oblidi la nostra perseverança i
les futures generacions puguin millorar allò que des de
fa segles està establert.
Alumnes de 3r i 4t d’ESO
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Amb la col.laboració de:

www.agoracatering.es

Portes Obertes

www.hillsabus.com

Les Portes Obertes d’enguany han mostrat de manera
vivencial què fem al col·legi. Fer partícip a tothom de les
dinàmiques que utilitzem, de les metodologies actives i dels
projectes que duem a terme fa més real la nostra tasca
docent.
Poder obrir l’espai d’aprenentatge i que, els propis alumnes
mostrin i expliquin el seu procés d’aprenentatge i el resultat
d’aquest, és una experiència per poder viure el col·legi de
ben a prop, conèixer el projecte educatiu, acostar-se a
l’equip docent, als propis alumnes i a les instal·lacions.
Les Dinàmiques de Primària han mostrat exposicions com
a resultat de diferents projectes que s’han dut a terme i
també experimentació vivencial dins l’aula sobre diferents
matèries.
A l’ESO els propis alumnes han explicat el seu procés
d’aprenentatge i les habilitats que han treballat i
desenvolupat dins de l’assignatura de Project, tot fent
visible el seu aprenentatge amb exemples de les tasques
que han dut a terme.
Finalment i per concloure la jornada de Portes Obertes,
l’espectacle que els alumnes han realitzat conjuntament és
mostra de treball en equip, esforç i compromís, valors que
fomentem des del col·legi en tots els àmbits.
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Per exprés mandat de què disposa la nova llei de protecció de dades, posem en el vostre coneixement que les dades
que consten en el butlletí informatiu Lligams procedeixen de la BDG del Col·legi, recordant-vos que en qualsevol moment
podeu exercitar els vostres drets dirigint-vos a la secretaria del Col·legi en hores hàbils.

