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Elements de l'Aprenentatge
Basat en Reptes (ABR)

CREATIVITAT

INVESTIGACIÓ

DESAFIAMENT

TREBALL EQUIP

EMPRENEDORIA

TRANSFERIR

ENTORN

COMPETÈNCIA

CONTEXT DEL
DESAFIAMENT
S'ha de definir de forma clara i
concisa el punt de partida on
es situarà aquest repte.

L'alumnat és l'actor
protagonista
El context que es generi ha
de ser estimulant i es pot
situar en un entorn real on
l'alumnat senti que
potencialment és capaç de
transformar o donar
resposta a una necessitat de
la seva comunitat

REPTE
Ha de ser precís, breu i ha
d'englobar el resultat final
últim que es pretén
aconseguir.
Es formula empoderant a
l'alumnat (l'enunciat
s'internalitza).

INVESTIGACIÓ
Obtenir un coneixement
de la realitat en la que
s'intervé:
L'alumnat s'ha de
convertir en l'expert per
tal de poder aplicar les
competències de forma
adient en base a la
realitat analitzada.

VARIETAT D'EINES
METODOLÒGIQUES

PRESENTACIÓ DE LES
SOLUCIONS

Simulació, gamificació, aula
invertida, grup d'experts,
treball per projectes,
aprenentatge servei

És necessari que hi hagi
una presentació on
l'alumnat pugui demostrar
com aplica les
competències adquirides
que l'han conduït a assolir
el repte.

ESTRATÈGIES DE
COMUNICACIÓ I
DIFUSIÓ

MISSIONS

EXPERT

Cerca de Solucions

Diferents escalons que cal
assolir per tal d'assolir el
repte.

Marc teòric i estudi de
camp.
Anàlisi dels altres experts
per tal de construir la
pròpia proposta creativa.

Cada missió suposa un
autoconeixement per part de
l'alumnat però també un
conjunt, d'obastacles que es
trobarà i on haurà de trobar
mecanismes adaptatius per tal
de superar-los.

Poden convertir-se en
indicadors per avaluar a

posteriori si s'ha complert
el repte.

S'han de crear mecanismes
(pàgina web, blogs, cartells
o fins i tot ús de les xarxes
socials per tal de donar
visibilitat a la feina
realitzada.

PRODUCTE FINAL

AVALUACIÓ

Pot incloure totes aquelles tasques que s'han anat elaborant al llarg de les missions o
crear un producte on l'alumnat apliqui aquelles competències que ha anat assolint i
perfeccionant al llarg del procés.

S'ha d'enfocar en l'evolució de l'assoliment de les competències que engloben el
repte amb les seves respectives missions. Té en compte el procés i no és una
avaluació tancada.

REPTE
" Converteix-te amb tècnic
expert que modifica conductes"
CICLE DE GRAU SUPERIOR D'INTEGRACIÓ SOCIAL
Mòdul: Promoció de l'Autonomia Personal i Social
IES ALGARB (Eivissa)
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Repte
"Converteix-te en tècnic expert que modifica conductes"

1. Expandeix la teva teoria
Per parelles. A cadascuna li és assignat una teoria en base a una autor o autora.
Hauràn d'estudiar i desenvolupar els seus plantejaments (Investigació) Tècnica
de teatre social: simulació en la que es fiquen dins la pell dels autors i
acompanyen la seva tesi a partir d'una infografia o l'ús del joc.

2. Comparteix el descobriment amb altres experts
Es formula un grup d'experts on cadascun dels autors treballats es reuneixen
per intercanviar les seves teories, premisses o investigacions.

3. Crea el teu cas pràctic i defineix els subjectes de la intervenció
Es fan grups de 4 persones i s'elabora un cas pràctic on es detallen les
característiques dels usuaris que seran subjectes intervenció. (anàlisi de necessitats
DAFO).

4. Selecciona les tècniques de modificació de conducta pel cas
ÚS de la metodologia expositiva per part del docent, acompanyat de
l'aprenentatge propi de l'alumnat: selecció de tècniques d'intervenció dintre
dels diferents sistemes de la teoria de Bronfrenbrenner.

5. Executa la intervenció a partir d'una simulació (role-playing).
Es realitza una peça dramàtica o audiovisual en la que cadascun dels membres
del grup hauran d'executar les tècniques de modificació de conducta apreses en
relació al cas que han construït.

AVALUACIÓ
Cicle de Grau Superior d'integració social
Mòdul - Promoció de l'Autonomia personal i social
IES ALGARB (Eivissa)

REPTE " CONVERTEIX-TE AMB TÈCNIC
MODIFICADOR DE CONDUCTES

Competències
Programar activitats d'integració social,
aplicant els recursos i estratègies
metodològiques més adequades.
Dissenyar activitats d'atenció a les
necessitats físiques i psicosocials, en funció
de les característiques dels usuaris i del
context, controlant i avaluant el
desenvolupament de les mateixes.
Organitzar i desenvolupar activitats
d'entrenament en habilitats d'autonomia
personal i social, avaluant els resultats
aconseguits.

Resultats d'aprenentatge
Instruments/tècniques
RA1. Elabora programes d'entrenament
d'habilitats d'autonomia personal i social,
seleccionant les tècniques pròpies de la
intervenció.

Pòster
Diana
Rúbrica

RA2. Organitza activitats d'adquisició
d'habilitats de la vida diària, descrivint
les fases del procés de promoció
d'autonomia.

RA6. Desenvolupa activitats d'entrenament
d'habilitats d'autonomia personal i social,
seleccionant-les en funció de les
característiques de les persones usuàries.

Checklist
Observació sistemàtica

Exemples d'evidències
d'aprenentatge
significatiu per Reptes

EXEMPLES D'EVIDÈNCIA TREBALL
PER REPTES
CICLE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU SUPERIOR D'INTEGRACIÓ SOCIAL
IES ALGARB

PRODUCTE FINAL: MISSIÓ 5EXECTUTA LA TEVA INTERVENCIÓ A
PARTIR D'UNA SIMULACIÓ

https://drive.google.com/file/d/193KMs56FyfLh1_nIn7yQSHw8
eDveqcN5/view?usp=sharing

REPTE
" Dissenya la teva pròpia
escoleta "
CICLE DE FP DE GRAU SUPERIOR D'EDUCACIÓ INFANTIL
Mòdul: Didàctica de l'Educació Infantil
IES ANTONI MAURA
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Estratratègies, tècniques
i/0 activitats
1. Escull el nom de la teva escoleta i els trets d'identitat

Missió 5

MISSIÓ 4
Missió 4
Missio 3

Missió 2

Grups de 4 persones. Treball d'investigació d'anàlisi de pàgines web de diferents
escoletes. Estudiar els trets d'identitat de cadascuna d'elles i saber quins
s'adapten al model d'escoleta que es vol construir. " Brainstorming" en la
creació del nom.

2. Construeix el model pedagògic de la teva escoleta
Una vegada cada grup ha presentat un tipus de model pedagògic (Montessori,
Walforf, Escola Bosch), el grup a partir de la seva feina i dels companys
crearà un model integral d'Escoleta que barreji els trets més significatius de
cadascuna de les teories.

3. On es situa la teva escoleta?
Importància d'analitzar les caracrerístiques sociodemogràfiques i econòmiques de
l'entorn, així com els serveis socioeducatius, esportius o del lleure que envoltarien
l'escoleta. Anàlisi DAFO

4. Dissenya i presenta en 3D els espais i recursos

Missió 1

Ús de l'aplicació "Home by me" (Aprenentatge a través del joc) i creació de les
instal·lacions en 3d de l'Escoleta i els tipus d'opcions metodològiques (racons,
ambients, panera del tresor, etc.).

Repte

5. Crea la pàgina web de l'escoleta com a estratègia de difusió

" Crea la teva pròpia escoleta"

El producte final serà el disseny d'una pàgina web que mostri totes les
competències adquirides i sigui un mètode per a poder difondre la feina feta.

AVALUACIÓ
Cicle de Grau Superior d'educació Infantil
Mòdul - Didàctica de l'Educació Infantil
IES ANTONI MAURA

REPTE " CONSTRUEIX LA TEVA PRÒPIA
ESCOLETA"

Competències
a) Programar la intervenció educativa i
d'atenció social a la infància a partir de les
directrius del programa de la institució
b i c) Organitzar els recursos i desenvolupar
les activitats programades organitzant els
recursos.
e) Dissenyar i aplicar estratègies
d'intervenció amb les famílies.
K) Generar entorns segurs, respectant la
normativa i protocols de seguretat en la
planificació i desenvolupament de les
activitats

Resultats d'aprenentatge
Determina els objectius de la intervencio
educativa, relacionant-los amb el nivell de
planificació, els elements que la composen
i els criteris de formulació a l'àambit
formal i no formal
Determina i desenvolupa opcions i
estratègies metodològiques d’acord amb els
models i principis psicopedagògics.
Determina i organitzar els recursos
materials i personals, els espais i els
temps, analitzant la normativa legal i
aplicant criteris pedagògics en la
intervenció educativa en la infantesa.

Instruments/tècniques
Pòster
Diana
Rúbrica
Checklist
Observació sistemàtica
Pàgina web
Plataforma de disseny virtual

EVIDÈNCIES SIGNIFICATIVES

Normativa en l'ús dels espais i les instal·lacions en
la creació d'una escoleta.
https://youtube.com/watch?v=2UK53kpWcPk&feature=share

Presentació de l'escoleta Crea Joc.
https://youtu.be/nktVFxl7_DQ

PRODUCTE FINAL. Pàgina web
" L'escoleta Les primeres ditades"
https://fbibilonilidon.wixsite.com/my-site-1

