
Aula i investigació:un 
camí bidireccional. 

Centre cultural de jesús. 29  i 30 d’abril 2022
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Santa eulària
2015-2016

Nº alumnes: 429
(16 grups ESO, 3 batx, 1 ueeco)

Nº Claustre: 61

16% definitives i 84%interines

Aps i propostes
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Aula i investigació. El camí.
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Continuarem fent camíinici

FeC:
Ambients i Propostes
FA:
APS

- SOS Refugiats
- Arrels

PMT: equip impulsor
Claustre pedagògic (visió 
del centre).

Fent camí

FeC

Propostes

Equip impulsor. 

Claustres pedagògics. 

APS:
- SOS Refugiats
- Gota a Gota
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Del més general…
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Al més concret.
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Al més concret.



Aps: gota a gota (1r i 3r eso)del 24/03 a 1/04

OBJECTIUS TREBALL COOPERATIU

● Participar activament, col·laborant i ajudant als 
companys/es.

● Saber verbalitzar i buscar solucions . en cas 
de dubte o desacord.

● Distribuir les tasques de manera equitativa, 
tenint en compte l’opinió de tots els membres 
del grup.

● Ser capaç d’escoltar  les opinions dels altres i 
arribar a un consens.

● Complir amb les funcions i responsabilitats 
durant el projecte.

OBJECTIUS

1. Conèixer que són els grups sanguinis. Tipus. 
Compatibilitat.

2. Saber què són les transfusions de sang.
3. Conèixer algunes malalties que necessiten de donacions 

solidàries.
4. Comprendre les necessitats reals de les donacions.
5. Conèixer els diferents tipus de donacions.
6. Prendre consciència les necessitats reals dels hospitals.
7. Desenvolupar valors relacionats amb la solidaritat, 

l’altruisme, compromís i empatia davant les persones que 
necessiten donacions.

8. Participar en l’organització d’una campanya de donació 
de sang al centre en col·laboració amb la Fundació Banc 
de Sang i Teixits de les Illes Balears.

9. Donar visibilitat a la importància de donar sang, tant a 
l’escola com al entorn més proper dels alumnes ( famílies, 
al poble…)
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Aps: gota a gota (1r i 3r eso)

- Pràctiques laboratori: la sang al 
laboratori, components de la sang, 
anàlisi de sang, on es fabrica la sang al 
nostre cos?, …

- Xerrada Banc de Sang i Teixits.
- Donació de sang: recepció, 

responsables taules, enquestes,...
- Vídeo promocional.
- Activitats complementàries: gimcana, 

cinefòrum,...

TASQUES I ACTIVITATS

- Dinàmiques de coneixement i cohesió del grup.
- Dinàmiques per treballar la importància del treball 

cooperatiu.
- Dinàmiques per formar els grups i per distribuir 

els càrrecs.
- Activitats de sensibilització i conscienciació: 

Kahoot, Edpuzzle, vídeos, lectura d’articles,...
- Activitats campanya publicitària i 

conscienciació: logos i eslògans, publicacions a 
les xarxes socials, cartells, tríptics, sortides al 
poble.

- Enquestes pre i post donació. Anàlisi i elaboració 
d’informes. 

- Preparació donació sang: informació famílies, 
obsequis donants, bosses, galetes, xapes, 
decoració espai donació, photocall, agenda 
citació,...
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Algunes evidències
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Aps: SOS REFUGIATS (2n i 4t eso)del 24/03 a 1/04
OBJECTIUS TREBALL COOPERATIU

● Participar activament, col·laborant i ajudant als 
companys/es.

● Saber verbalitzar i buscar solucions . en cas 
de dubte o desacord.

● Distribuir les tasques de manera equitativa, 
tenint en compte l’opinió de tots els membres 
del grup.

● Ser capaç d’escoltar  les opinions dels altres i 
arribar a un consens.

● Complir amb les funcions i responsabilitats 
durant el projecte.

OBJECTIUS

1. Prendre consciència de la situació de les 
persones refugiades.
2. Adonar-se dels prejudicis socials a les societats 
d’acollida. 
3. Desenvolupar el valor de l’empatia, la solidaritat 
i el compromís actiu davant del problema dels 
refugiats. 
4. Comprometre’s a tenir una actitud acollidora. 
5. Participar en una campanya de conscienciació 
i recollida d’aliments en col·laboració amb 
l’associació “Nuestra Ucrania”.
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Aps: SOS REFUGIATS (2n i 4t eso)
TASQUES I ACTIVITATS

- Dinàmiques de coneixement i cohesió del grup.
- Dinàmiques per treballar la importància del 

treball cooperatiu.
- Dinàmiques per formar els grups i per distribuir 

els càrrecs.
- Activitats de sensibilització i conscienciació: 

Qui és un refugiat?, vídeos, lectura de 
documents, En les sabates dels altres,...

- Activitats campanya de sensibilització i 
recollida d’aliments: cartells, fotomuntatges, 
publicacions a les xarxes socials, sortides al 
poble, Stop Motion,...
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- Entrevistes: preparació i desenvolupament 
entrevistes via zoom. 

- Xerrada Associació SOS Refugiats. 
- Lliurament aliments: cadena humana.
- Vídeo promocional.
- Activitats complementàries: Mapchart, Stop 

Motion, Arbre de problemes i solucions, La 
història es repeteix,...



Algunes evidències
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A destacar

✗ Introducció i presentació dels projectes.
✗ Actitud docent. 
✗ Dinàmiques i preparació dels grups.
✗ Diversitat tasques, suports, productes, 

eines,...
✗ Intercanvi dels projectes.
✗ Avaluació.
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avaluació
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avaluació
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avaluació
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avaluació
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avaluació
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avaluació
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avaluació
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Avaluació: la veu de l’alumnat
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Aula i investigació. El camí.
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Continuarem fent camíinici

FeC
FA
Ambients i Propostes
APS:

- SOS Refugiats
- Arrels

PMT: equip impulsor
Claustre pedagògic (visió 
del centre).

Fent camí

Propostes

Equip impulsor. 

Claustres pedagògics. 

APS:
- SOS Refugiats
- Gota a Gota

- Valoració alumnat: 
dinàmica brúixola.

- Valoració professorat: 
google forms.

- Feedforward experts?
- Pla d’acollida.
- Famílies. 
- Participació més 

activa de l’alumnat 
(per exemple anàlisi 
necessitats de 
l’entorn).

PRESA DE DECISIONS…



Evidències d’aprenentatge significatiu?
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Relacionar nous aprenentatges 
amb Coneixements Previs: 

Paraules clau, seqüència didàctica 
(construcció coneixement de 
manera activa fent 
interconnexions)...

De manera no arbitrària i 
coherent (Ordenat): 

Quadern de l’alumnat, classroom, 
instruccions clares i que tenen en 
compte com aprenem…

Dins del seu camp pròxim 
d’aprenentatge (ZDP): 

Diversitat de tasques, productes, 
materials; exemples i models; 
adaptacions i organització equip 
suport;...

Potenciant l’interés per aprendre 
(Motivació): 

Diversitat de tasques, productes, 
materials; el servei, participació 
famílies, relació amb l’entorn;...



Evidències d’aprenentatge significatiu?
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● Activitats de Sensibilització 

1. Qui és un REFUGIAT?

Segur que heu escoltat la paraula refugiats per tot arreu. Els darrers anys hi ha hagut moltes crisis humanitàries que han posat en 
el centre del debat social aquesta qüestió. Però, us heu aturat a pensar què significa realment aquesta paraula? 

Primer, observeu les vinyetes que us hem mostrat. Després feu una posada en comú al vostre grup i apunteu aquí què significa 
per a vosaltres la paraula refugiat:

Apunteu en el quadre següent la definició que dóna ACNUR de qui és un refugiat:

Consulta: Us podeu ajudar per a ampliar la resposta de la Convenció de Ginebra dels Drets dels Refugiats. Estatut dels Refugiats 
de la Convencio de Ginebra.

Un cop localitzada i llegida la definició de refugiat us convidem a veure aquests vídeos:

Intermon Oxfam                                          Prejudicis contra refugiats (Unicef)

Després d’haver vist els vídeos, què penseu ara de la qüestió? Apunteu tres idees principals:

https://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf
https://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0005.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wX_yoyUc-P4
https://www.youtube.com/watch?v=Sxq4cGlxedU


Evidències d’aprenentatge significatiu?
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Anàlisis enquestes (Sang)
Durant aquests dies heu dut a terme diferents enquestes i ara ha arribat el moment de veure quins resultats hem obtingut i fer 
un informe!

1. Consulta el següent document i respon a les preguntes que tens a continuació: 

a. Consideres que l’enquesta que heu realitzat, és una bona enquesta? Per què?
b. Quin objectiu persegueix?
c. Quin tipus de preguntes té?
d. I de respostes?

2. Amb el full giratori pensau quins apartats ha de tenir un informe d’una enquesta i elaborau un índex. 
https://www.twago.es/blog/6-pasos-para-hacer-un-buen-informe-de-encuestas/

3.Ara contrastau amb el següent vídeo i revisau el vostre índex.

https://www.youtube.com/watch?v=FSqQvpw0JeY

https://drive.google.com/file/d/1IbWlU--HddcK_UAok0m_8XdwaPUgdTHs/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BOQPF0feJbFr4Nev_HzZYXGfuzrCokrO/edit?usp=sharing&ouid=115600366190097870710&rtpof=true&sd=true
https://www.twago.es/blog/6-pasos-para-hacer-un-buen-informe-de-encuestas/
https://www.youtube.com/watch?v=FSqQvpw0JeY


Evidències d’aprenentatge significatiu?

28



Evidències d’aprenentatge significatiu?
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A la primera avaluació, sempre he col·laborat amb els meus companys i he ajudat quan feia falta; sempre he escoltat les 
propostes dels meus companys i he arribat a consciència; sempre he estat amable amb les persones externes al centre 
(enquestes, ponents...); sempre he treballat sense necessitar l'atenció freqüent del professor i els meus companys; 
sempre he completat els treballs recomanats i també amb les funcions recomanades dins del grup; sempre he treballat els 
treballs amb interès i responsabilitat intentant fer-ho tan bé com sigui possible.

En la segona avaluació estava ja una mica més cansada. Sempre he col·laborat amb els meus companys i he ajudat quan 
cap a falta; sempre he escoltat les propostes dels meus companys i he arribat a consciència; sempre he estat amable amb 
les persones externes al centre (enquestes, ponents...); sempre he treballat sense necessitar l'atenció freqüent del 
professor i els meus companys; Quasi sempre he completat els treballs recomanats i també amb les funcions 
recomanades dins del grup; sempre he treballat els treballs amb interès i responsabilitat intentant fer-ho tan bé com sigui 
possible.



Evidències d’aprenentatge significatiu?
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En la tercera avaluació ja volia anar-me a la meva casa i la meva energia va disminuir, tant com les meves 
ganes. Va ser un error, vaig haver d'estar més activa. Sempre he col·laborat amb els meus companys i he 
ajudat quan feia falta; sempre he escoltat les propostes dels meus companys i he arribat a consens; sempre he 
estat amable amb les persones externes al centre (enquestes, ponents...); Quasi sempre he treballat sense 
necessitar l'atenció freqüent del professor i els meus companys; En poques ocasions he completat els treballs 
recomanats i també amb les funcions recomanades dins del grup; quasi sempre he treballat els treballs amb 
interès i responsabilitat intentant fer-ho tan bé com sigui possible.

Vaig poder haver-ho fet millor, la veritat els professors van ajudar i van estar atents sempre. M'emporto 
un aprenentatge molt servible i espero aviat fer projectes de nou i donar de veritat el 100% de la meva 
energia.

ALTRES EVIDÈNCIES: somriures, dia de la donació, entrevistes mitjans de comunicació, negociació 
amb l’entorn per a l’establiment dels punts de recollida,...



gRÀCIES!
Ens podeu trobar a:

✗ @iesquartodelrei
✗ https://iesquartodelrei.es
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