Com plantegem els
projectes...
… a l’INS de Cornellà

Fases del projecte
1- Exploració del coneixement previ: a través de
pel·lícules, notícies, experiments que motivin
preguntes als alumnes
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abstracte

2- Introducció de nous continguts: Blocs
d’aprenentatge

2
X
concret

3- Síntesi, estructuració i jerarquització de les idees
clau: prova competencial i regulació a la carpeta
d’aprenentatge
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1
4- Aplicació a una nova situació: Encàrrec
simple

complex

X- Regulació metacognitiva (prendre consciència del
propi procés d’aprenentatge)

Com avaluem?

Projectes a 1r ESO
NOM

Encàrrec

CN

CS

TEC

Qui sóc jo?

Coneixement d’un mateix i
dels companys, familiarització
amb l’entorn virtual: moodle i
eines Google Suite

(mates)
Estadística
Gràfics

Línia del temps,
geografia dels
continents, mapes,
països del món

Eines TIC: moodle, eines
bàsiques de Google
Suite (Gmail, Drive,
Maps…)..

Un museu
egipci a
Cornellà

Organitzar un museu egipci i
fer visites guiades

Classificació dels éssers vius /
Vertebrats

Civilització egípcia:
entorn, economia, riu
Nil, societat, religió, art

Construcció
Eines TIC

Illes Verdes

Construir espais verds a
l’institut

Plantes, fotosíntesi
Indagació científica

Civilitzacions urbanes:
l’antiga Grècia

Dibuix tècnic
Procés tecnològic

Objectiu: la
lluna

Fabricació d’un vehicle lunar
programat amb l’ordinador

Origen de l’univers i la vida a la Terra.
Model éssers viu, propietats i
característiques de minerals i roques.

Univers i Sistema
solar, planeta Terra i el
seu satèl·lit

Edició vídeo
Robòtica i programació

Projectes a 2n ESO
NOM

Encàrrec

CN

CS

TEC

El nostre riu

Organitzar un congrés sobre
el riu Llobregat

Mescles i subst.pura
Model partícules
Teoria cel·lular
Biodiversitat i ecosistemes

Cicle natural de l'aigua,
Geografia dels rius

Construcció maquetes
Eines TIC

Dels invents
als robots

Robotitzar un invent de
Leonardo da Vinci

Forces, moviment, pressió, llum, so, temperatura

Renaixement, humanisme,
Leonardo da Vinci

Programació (BQ)
Procés constructiu

Som el que
mengem

Cuinar un plat per una entitat
externa

Aparell digestiu
Energia, nutrients
Canvi químic

Economia de l’empresa:
sectors 1, 2, 3ari

Volcans i
romans

Crear una història amb
scratch sobre volcans i
romans

Dinàmica interna de la Terra, Tectònica de
plaques, Volcans i terratrèmols

Civilització romana
Mitologia romana

Programació (Scratch)

Projectes a 3r ESO

Projectes STEM
NOM

Encàrrec

CN

MAT

TEC

Seguint el fil de
l’electricitat

Fer un giny i un repte per explicar l’energia a alumnes d’un
altre institut

Model partícules
Electricitat

Notació
científica

Magnetisme
Fonts d’energia

Drogues al cap

Fer un vídeo de conscienciació, estudi sobre el consum de
drogues o estand al pati.

Sistema nerviós

Parlem de sexe

Contestar les preguntes dels alumnes de 1ESO

Reproducció i sexualitat

Mesures
indirectes

Mesurar l’alçada de la Torre de la Miranda i fer un vídeo

Disseny web

Fer una pàgina web sobre un tema social

Buscant l’envàs
perfecte

Fer un envàs amb determinats volums

Cornellà meteo

Construir una estació meteorològica

Variables
climatològiques

Contaminació i
salut

Elaborar un producte final que promogui la reducció de la
contaminació ambiental i la conscienciació dels seus
efectes en la salut

Reaccions químiques
Aparell respiratori

Eines TIC

Trigonometria

Llenguatge disseny pàgines
web
Superfícies i
volums
Programació de sensors
Procés constructiu

Projectes Humanístics
NOM

Encàrrec

CS

CAT

CAST

El llegat d’AlÀndalus

Exposició en una entitat
cultural andalusa

L’Islam i l’Al-Àndalus: història,
religió, economia, societat i
cultura, ciutats, art i
arquitectura andalusí

Text expositiu
Literatura medieval 1
Etimologia i signes de puntuació
Connectors i accentuació

Joc de cavallers

Representació en un espai
patrimonial de la ciutat
(Castell de Cornellà)

Món medieval: fi de
l’antiguitat, societat feudal
rural, art romànic, retorn de la
vida urbana, art gòtic

Text dialogat
Gènere teatral
Literatura medieval 2
Frases fetes i complements verbals

Món ràdio

Enregistrament d’un
programa de ràdio a
l’emissora municipal

El món contemporani: l’estat,
organització política de la
societat, la globalització

Text argumentatiu
Gèneres periodístics
La publicitat

Emprenedoria al dia

Preparació entrevista i carta
de presentació per a procés
de selecció de personal

Emprenedoria i emprenedors,
món empresarial i laboral

Currículum i carta de presentació
Context comunicatiu
Coherència i cohesió textual

Punts forts

Projecció externa dels encàrrecs → Creació de sentit i contextualització
/ Connexió amb l’entorn

Treball col·laboratiu de l’equip docent →
Interdisciplinarietat

Avaluació reguladora i formativa →
Aprenentatge

Punts dèbils
Autonomia i decisions dels alumnes

Coordinació amb les matèries no
incloses a projectes

Integrar les matemàtiques
a projectes de 3r d’ESO

Com es recupera el treball
per projectes ?

Comunicació sobre l’avaluació amb les
famílies (informe d’avaluació)

Com plantegem el 4t
d’ESO...
… a l’INS de Cornellà

Matèria

Gencat
VS
Cornellà

Hores gencat

Hores Cornellà

Català

3

3

Castellà

3

3

Anglès

3

3

Matemàtiques

4

4

Ciències socials: història

3

3

Tutoria

1

Cultura i valors ètics

1

Educació física

2

2

Optatives

10

10

2

PROJECTE
de RECERCA

SERVEI COMUNITARI

PDC

Tres itineraris
+
optativa
transversal

Cèl·lules

Al·legories

Satèl·lits

Biologia i geologia

Economia i
emprenedoria

Tecnologia

Física i química

Cultura clàssica

Física i química

Cada matèria la fa un professor de l’especialitat
Francès

4+4+2

Visual i plàstica

… o bé …

Música

4+3+3

Filosofia

Projectes de
matèria
Sals de bany, olis essencials, sabó, gel,
perfum...

Projectes
d’itinerari

Projectes
transversals
1r C3 - 1r Congrés
cultural cornellà

Es pot lligar amb l’acció tutorial ?

Altres temes pendents...
- Projecte totalment lliure?
- Tutoria entre iguals internivell?
- Trobades d’alumnes INS Projectant

