ELS TREBALL PER
PROJECTES

EL TREBALL PER
PROJECTES


TREBALLEM PER PROJECTES (S'entén el treball per
projectes com una opció metodològica que permet
organitzar les situacions d’ensenyament-aprenentatge
des d’una perspectiva globalitzadorai relacional.



NO VOLEM TREBALLAR AMB LLIBRES DE TEXT



CAL TENIR PRESENTS ELS CONTINGUTS QUE CAL QUE ELS
ALUMNES APRENGUIN( seqüenciació dels temes que s’han de treballar a cada cicle *)

CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL
PER PROJECTES


Parteix d'un tema, problema o centre d'interès
negociat amb l'alumnat



Fa protagonista l'alumnat en la construcció del
propi coneixement perquè focalitza el desig de
saber coses noves (La motivació amb què els
alumnes s’enfrontin a les activitats serà
determinant en l’aprenentatge); la formulació
de preguntes, la reflexió sobre el propi saber,
la recerca de nous coneixements i la reflexió
sobre el propi procés d’aprenentatge



Dóna gran rellevància al treball cooperatiu

CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL
PER PROJECTES



S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen
decisions sobre el repartiment de tasques i
es posa en comú el resultat de les tasques
individuals i s’elabora col·lectivament el
resultat (presentació).



Incentiva processos d’investigació que
suposen cercar, seleccionar i interpretar
informació a través de fonts diverses,
formular nous dubtes i noves preguntes i
establir relacions amb altres problemes.

CARACTERÍSTIQUES DEL TREBALL
PER PROJECTES



Es transfereixen estratègies per
aprendre: es representa el procés de
construcció de coneixement, s’avalua
el que s'ha après i com s’ha après.



S’activa la comunicació, el diàleg i la
discussió en petit i gran grup per
construir coneixement de forma
compartida.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN EL TREBALL
PER PROJECTES
Competència comunicativa
i
Competència del tractament de
la informació ( cercar,
interpretar, assimilar la
informació)

Competència d’iniciativa i
autonomia personals
DEMOCRÀCIA

Riquesa
competencial

Competència d’aprendre a
aprendre
AVALUACIÓ

Còmpetència social i ciutadana
Competència de coneixement i
interacció amb l’entorn
ACTUAR EN L’ENTORN

E L MESTRE
L’ ALUMNE
Paper de l’alumne

Paper del mestre


Definir el fil conductor.



Ha d’adoptar el paper d’organitzador de
l’entorn per tal d’ajustar, guiar, dirigir i/o
facilitar el procés d’aprenentatge dels
alumnes.



Preveure els continguts i capacitats que
es treballaran.



Fomentar la participació.



Ajudar a l’aportació i tractament de la
informació.



Ajudar a l’avaluació.



Recapitular el procés seguit.



Ha de ser, en tot moment,
participatiu i actiu en el seu
procés d’aprenentatge.



L’alumne és el protagonista del
procés



L’alumne construeix els
aprenetatges i és partícep del
procés d’avaluació
(autoregulació)



L’alumne aprèn a través de la
interacció amb els iguals (treball
cooperatiu)

R ELACIÓ ENTRE LLENGUA I
PROJECTES
•La llengua és un eix del treball per projectes.
• La llengua esdevé l’eix vertebrador de tot el procés en el desplegament dels projectes,
alhora que treballar per projectes afavoreix el desenvolupament de les habilitats
lingüístiques.
•L’ús de la llengua en contextos d’experiències significatives, funcionals i de cooperació
genera interès per aprendre, no només respecte al contingut, sinó a més a més per
aprendre a usar la llengua.
•Es fomenta el desenvolupament de les habilitats de la parla, de l’escolta, la lectura i de
l’escriptura
•Es treballen els cinc blocs de funcions comunicatives, regular l’acció, gestionar la
comunicació,, informar i obtenir informació, reflexionar sobre la llengua (metalingüística)
• Regular l’acció; Totes aquelles accions de seguir uns passos o fases d’un procés
marcat (elaboració de l’índex, procés de cerca d’informació...)
• Gestionar la comunicació:totes aquelles actuacions on cal aplicar fórmules
d’interacció entre l’alumnat i respecte els adults.
• Informar i obtenir informació; totes aquelles actuacions que tenen a veure en
el plantejament de les qüestions que sorgeixen arran d’un projecte i la cerca de
les respostes; i també totes aquelles que suposen que l’alumnat porti a terme
una argumentació
• Metalingüística, totes aquelles actuacions que suposen la reflexió sobre l’ús de
la llengua (lèxic adequat, camps semàntics...)

TIPUS DE PROJECTES



MODALITAT A:

Els Projectes que es treballen a l’àrea de coneixement del medi.

Els projectes que treballen totes les àrees interdisciplinàriament


MODALITAT B:

Projectes Interdisciplinars que es desenvolupen d’una manera
intensiva (durant una setmana), en la qual no es realitza
l’horari habitual

FASES DEL TREBALL PER
PROJECTE S

FASE 1





ELECCIÓ DEL TEMA ( TRIA D’UN TEMA )



(grup classe) MOTIVACIÓ

Fer conscient
Animar a fer



Manifestar interessos



Argumentar, justificar,
triar.



Expressar opinions



Justificar opinions i donar arguments



Intentar convèncer



Regular la pròpia visió a partir de la
interacció amb els altres



Acordar propostes

FASES DEL TREBALL PER
PROJECTES
ESCRIURE - QUÈ SABEM?

FASE 2



Escriure què sabem del tema; EI ho escriu el
mestre/a, CI ho escriu el mestre/a amb la
col·laboració dels nens/es i CM i CS ho escriuen
els nens/es



Definir



Activar coneixements
previs



Fer un índex



Precisar el llenguatge: utilitzar el
vocabulari adient



explicitar allò que ja sabem



Organitzar les idees en un índex,
segons criteris d’importància,
dependència...

FASES DEL TREBALL PER
PROJECTES
ORGANITZAR IDEES – QUÈ VOLEM APRENDRE

FASE 3



El mestre ha de fer preguntes induïdes, a partir de
les preguntes que sorgeixen elaborarem un
primer guió de treball



Definir



Activar coneixements
previs



Fer un índex



Precisar el llenguatge: utilitzar el
vocabulari adient



explicitar allò que ja sabem



Organitzar les idees en un índex,
segons criteris d’importància,
dependència...

FASES DEL TREBALL PER
PROJECTES
BUSCAR INFORMACIÓ

FASE 4



El mestre ha de preparar el material que creu que poden necessitar
els alumnes



Col·laboració amb les famílies; la informació que aporten ha de ser
pautada, cal dir exactament el què volem



Proposar i cercar accions



Analitzar-ne la viabilitat



Decidir accions



Argumentar i acordar
propostes



Organitzar les decisions
preses

FASES DEL TREBALL PER
PROJECTES
DECIDIR COM ES FARÀ

FASE 5



Tipus d’activitats; individual, col·lectiva, en petit grup, per parelles



Pautes de les activitats; explicar com les han de fer, numerar-les, si
sols en grup,... Les tasques es poden posar als racons de treball



Proposar i cercar accions



Analitzar-ne la viabilitat



Decidir accions



Temporitzar accions



Distribuir les tasques



Argumentar i acordar
propostes



Organitzar les decisions
preses

FASES DEL TREBALL PER
PROJECTES
ELABORAR LES DIFERENTS TASQUES

FASE 6



Anar elaborant diferents tasques (individual, col·lectiu, en petit grup,
per parelles,...No tots els alumnes elaboren el mateix nombre de
tasques



Activitats d’ampliació (murals, ordinadors, exposició oral)



Portar a terme les accions



Tractament de la informació: cercar
informació, organitzar-la, seleccionar
la més rellevant, trobar la manera de
presentar-la






Plantejar qüestions i dubtes



Seleccionar les fonts d’informació



Buscar i treballar la informació (comprensió
oral i lectora)



Reflectir per escrit la informació trobada



Utilitzar i incorporar el nou lèxic après



Utilitzar organitzadors gràfics

Revisar el compliment d’allò planificat
Regular les accions

FASES DEL TREBALL PER
PROJECTES
CORREGIR I SUPERVISAR (nen/a i mestre/a), LES TASQUES QUE
VAN FENT

FASE 7

HA DE SERVIR PER ADONAR-NOS DEL QUÈ HEM APRÈS
CADA NEN/A HA D’ELABORAR UN ÍNDEX EN FUNCIÓ DE LES
TASQUES QUE HA REALITZAT



Recapitular



Avaluar els nostres aprenentatges;
sobre el tema i sobre la forma de fer
projectes



Formular qüestions pendents o noves
propostes de treball



Comparar allò que sabíem amb el que
hem après



Extreure conclusions



Valorar el procés de treball

CAL SABER ELS
OBJECTIUS, que ens
proposem (mestres i
alumnes)

Què hem après avui,
aquesta setmana...?
Què vull saber fer i com
ho he après?

FASES DEL TREBALL PER
PROJECTES

Mapa conceptual, índex,...

CAL ANTICIPAR I
PLANIFICAR
Saber el procés que haig de seguir per
desenvolupar una tasca
Conèixer estratègies per superar
dificultats; aprenentatge cooperatiu,
hora de consulta,...

ELS ALUMNES
HAN DE SABER
ELS CRITERIS
D’AVALUACIÓ
Conèixer què s’avaluarà i el grau
d’acceptabilitat dels criteris ( que
s’acceptarà i què no)

SERVEIX PER
REGULAR ELS
APRENENTATGES

Si he d’avaluar una
activitat de competència
oral ho puc fer durant el
procés
Carpeta d’aprenentatge,
puc anar guardant
activitats concretes que
serveixin per avaluar
diversos aspectes.

NO CAL QUAN HEM
ACABAT, AVALUAR
ACTIVITATS CONCRETES
DURANT EL PROCÉS

INDICADORS
AVALUACIÓ

SERVEIX PER
REGULAR EL QUÈ
S’HA APRÈS

PROVES
Si és immediata pot ser que només
sigui memorística
Ha de tenir “semblances” amb el què
s’ha treballat
Complexa, mobilitza sabers diversos i
els interelaciona

Es fixen amb els
criteris d’avaluació
però s’han de
desglossar en
diferents nivells per
tal de saber el grau
d’assoliment

FASES DEL TREBALL PER
PROJECTES

FASE 8

ELS NENS/ES FAN UNA VALORACIÓ; T’HA AGRADAT, EL
RECOMANARIES...?



Recapitular



Avaluar els nostres aprenentatges;
sobre el tema i sobre la forma de fer
projectes



Formular qüestions pendents o noves
propostes de treball



Comparar allò que sabíem amb el que
hem après



Extreure conclusions



Valorar el procés de treball

FASES DEL TREBALL PER
PROJECTES
TRANSMISSIÓ

FASE 9



COMPARTIR EL TREBALL FET, AMB ALTRES GRUPS O
AMB TOTA L’ESCOLA (conferència, mural, ppt,...)

Preparar exposició; ppt, digital,
exposició oral, expressió escrita...



Relacionar les idees rellevants



Saber expressar oralment i/o per escrit
els aprenentatges



Donar informació



Gestionar la comunicació

