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RESUM 

L’objectiu d’aquest treball és conèixer quin paper té la documentació dins un 

projecte d’aula. A partir del context de les meves pràctiques a l’Escola del Bosc 

de la Pabordia he pogut observar de primera mà la metodologia de treball per 

projectes i la importància que es dona a la documentació. Així doncs, a partir 

d’una metodologia d’estudi qualitativa, inspirada en la investigació en l’acció, em 

pregunto com ha de ser una documentació, quins recursos artístics pot contenir, 

quins beneficis té  i quina funció fa dins un projecte de cicle inicial que uneix l’art 

i la ciència experimental. 

ABSTRACT 

This work aims to find out the role of documentation in a classroom project. In the 

context of my internship at l'Escola El Bosc de la Pabordia, I was able to see the 

methodology of project work and the importance that is attached to 

documentation. Therefore, from a qualitative methodology perspective, inspired 

in action research, I wonder what documentation should be like, what artistic 

resources it can contain, what benefits it has and what role it plays within a project 

of “Initial Cycle” that unites art and experimental science. 
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Treball per projectes, interdisciplinarietat, documentació, recursos artístics 

Project work, interdisciplinarity, documentation, artistic resources 
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INTRODUCCIÓ 

El treball per projectes és una metodologia educativa basada a oferir vies als 

alumnes per tal que experimentin i investiguin pel seu compte, esdevinguin 

crítics, autònoms i aprenguin dels seus errors. Aquest mètode de treball 

requereix una visió interdisciplinària i innovadora per part de l'escola, així com 

una predisposició de l'equip docent a treballar dia a dia per bolcar-se en el 

projecte d'aula. Al llarg de les meves pràctiques a l'Escola El Bosc de la Pabordia 

he pogut veure aquesta predisposició així com el desenvolupament d'un projecte 

des de l'inici. 

Aquest projecte, realitzat pels alumnes de 2n, és el resultat de mesos de treball 

intens per part de tota la comunitat educativa. Tot aquest treball es veu reflectit 

dins la documentació del projecte, un conjunt de reculls dels aprenentatges dut 

a terme per la tutora i pels mateixos alumnes. Aquesta documentació no és 

només una descripció de fets, sinó una reflexió del procés, primer des del punt 

de vista dels alumnes i seguidament de la tutora. Amb tot, em pregunto per què 

és tan important aquesta documentació, què ha de contenir, quins recursos 

utilitza i quins tipus de documentació trobem, destacant les diferències i punts 

d'unió entre ells. 

El projecte d'aula a partir del qual investigo, està centrat en el treball conjunt de 

l'art i la ciència experimental, així doncs, amb aquest treball també pretenc 

comprovar l'efectivitat, els beneficis i aprenentatges d'aquest treball 

interdisciplinari, emprant una eina principal ja mencionada, la documentació. 

La meva motivació d'escollir aquest tema ha estat l'escola on he fet les pràctiques 

i les mateixes mestres, la passió que m'han transmès per educar a partir 

d'aquesta metodologia i la dedicació que mostren diàriament per tal que els 

aprenentatges dels alumnes siguin el màxim profitosos possibles. L'escola creu 

plenament en els beneficis de la feina ben feta i ofereix medis per ajudar a les 

mestres a crear un entorn de benestar en tot el procés educatiu dels alumnes. 
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MARC TEÒRIC 

La ciència i l’art 

L’art i la ciència en l’educació  

Segons explica Pablo Gutiérrez al seu article “L’art a l’escola: quan l’important 

és el procés”, l’art dins l’educació és una font de coneixement que ens acosta a 

la cultura, és una eina, una forma de mirar el món i conèixer-lo; ens aporta criteri 

estètic, emoció i sensibilitat.  L’art planteja també preguntes sobre un mateix i el 

món que ens envolta, així doncs es converteix en un mitjà d’educació entre 

l’infant i l’adult. La seva subjectivitat fa que eduqui en tots els seus múltiples 

sentits, ja que entra en la intimitat de cada persona i provoca un tipus de 

pensament divergent. Com més completa és l’activitat, més educa. També actua 

sobre les estructures mentals i emocionals de l’individu, despertant-les i fent-les 

madurar, fent possibles formes de pensament flexibles i processos mentals 

multidireccionals. Tot i així, també actua en el sentit crític i a la intuïció, fent que 

l’acció de l’artista no sigui quelcom caòtic. 

Des de fa anys, l’entrada de l’art als centres educatius és quelcom quotidià, tot i 

que d’una forma aïllada i poc significativa, tal com diu Maria Niubó i Prats al seu 

llibre Art: Educació (s.d) (p.41): “L'art és -per naturalesa- creació, investigació, 

indagació, camí obert cap al futur. Això fa que una veritable educació per l'art 

només pugui realitzar-se en un model d'escola creadora, investigadora i oberta 

al futur.” 

Niubó continua afirmant, que és per aquestes característiques que dins el model 

escolar i el currículum actual les possibilitats de l’art en l’educació són ínfimes. 

L’educació per l’art no és la plàstica o el dibuix dins una hora concreta setmanal, 

sinó capgirar des de les arrels el sistema. L’expressió plàstica que encara trobem 

actualment a les escoles ens fa ignorar moltes de les possibilitats de l’art i moltes 

vegades ens porta al treball feixuc de, per exemple, copiar dibuixos, activitat que 

sovint ens impedeix interpretar. 
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L’educació en l’art només podria desenvolupar-se d’una manera plena si l’art es 

concep com una metodologia dins d’altres metodologies. Begonya Folch, al seu 

article “L’art com a eina d’aprenentatge; què pot aprendre l’educació de les arts?” 

(s.d) (p.2) parla d’Elliot Eisner, defensor de la investigació de John Dewey, el 

qual afirmava:  

Les experiències d’aprenentatge que oferim als nostres alumnes també 

defineixen el tipus de ment que “compta” culturalment, el tipus d’habilitats de 

pensament que  els alumnes tindran oportunitat de practicar a l’escola. No 

hauríem d’assegurar-nos que siguin les mateixes que hauran de practicar en la 

vida? I, sabem alguna cosa d’aquest futur? 

Folch també explica que Elliot Eisner deia que l’art ens ensenya a utilitzar el propi 

judici en comptes d’unes regles, crear aquest judici i anar-lo construint per produir 

canvi. També ens ajuda a veure múltiples perspectives; els problemes poden 

tenir diverses solucions i ens cal una mentalitat oberta. Cal també saber tractar 

l’imprevist i saber que els límits del nostre llenguatge no són els del nostre 

pensament, ens ensenya a dir tot allò que amb paraules no podem. També ens 

ensenya a pensar a través d’un material; les seves possibilitats i limitacions, 

aprenem experiències que no podem tenir d’una altra manera. 

La ciència experimental en l’educació primària té el paper principal d’aproximar-

nos al coneixement, és a dir, no ens dona un resultat o conclusió directa i correcte 

sinó que és el procés el que ens acosta al vertader coneixement. Per aquest 

procés cal que l’escola sigui un espai de curiositat, és a dir, que es creï un 

ambient a l’aula on els alumnes puguin fer-se preguntes i plantejar-se hipòtesis 

que posteriorment podran comprovar o refutar. 

Tal com escriu Teresa Feu al seu projecte “Pensar, fer i parlar per aprendre 

ciència a l’educació infantil” l’objectiu principal de la ciència és la comprensió de 

la realitat, és per això que no es pot entendre la ciència dins l’educació 

desvinculada del món que ens envolta. Des de fa molt temps, l’escola ha entès 

la ciència com un coneixement teòric d’una informació escrita que ha privat el 

contacte amb l’entorn. Ens hem refiat de les explicacions dels llibres oblidant la 

relació amb el món. Aquest aprenentatge a partir d’informació de llibres de text 

només ha originat dificultats: “Com és que ja som tardor i les fulles encara no 

han caigut dels arbres, com diu el llibre de text?” 
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Feu també argumenta que, així i tot, si ens arrisquem a estudiar a partir de la 

natura i l’experimentació ens trobarem amb fonts de curiositat i emoció 

inesgotables per part dels alumnes, continues preguntes on trobar resposta. És 

per això que, com a educadors, és necessari guiar i acotar tot aquest 

aprenentatge. Cal crear moments i ambients que afavoreixin l’aprenentatge, a 

partir del treball cooperatiu o amb propostes adequades. També ho podem 

aconseguir amb materials externs atractius i motivadors per mantenir viu l’interès 

dels alumnes. 

L’art i la ciència a Cicle Inicial  

A partir del document del Currículum d’Educació Primària del Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, extrauré i enllaçaré els continguts i 

criteris d’avaluació dels àmbits artístic i de coneixement del medi a cicle inicial, 

ja que en les meves pràctiques a l’escola he estat a una aula de 2n i és a partir 

d’aquí on començo a desenvolupar el meu projecte. 

Dins l’àmbit de coneixement del medi, sobretot dins l’àrea de coneixement del 

medi natural, tal com afirma al Currículum, es treballen continguts com la 

realització d’un treball d’investigació a partir de problemes i qüestions que 

sorgeixen a partir de l’observació de l’entorn i l’experimentació directe amb 

aquest o en un espai d’experimentació així com l’ús de materials i tècniques de 

laboratori concretes. També es treballa amb la justificació, tant oral com escrita 

de les conclusions i propostes que sorgeixin d’aquest treball d’investigació. Pel 

que fa als criteris d’avaluació, es valora el fet de plantejar-se interrogants i utilitzar 

estratègies idònies per resoldre’ls i treballar en grup per nodrir-se i valorar les 

explicacions dels companys i les nostres amb respecte.  

En el cas concret del projecte elaborat i seguint amb la línia de continguts del 

Currículum, es pretén treballar el mètode científic, és a dir, l’execució d’una sèrie 

de passos en un espai d’investigació per arribar a una conclusió a través d’una 

hipòtesi i una investigació. 
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Pel que fa a l’àmbit artístic, seguint també les directrius del document del 

Currículum (2015) (p.130), s’afirma que: 

L’educació artística afavoreix l’estructuració del pensament de l’alumnat en tant 

que contribueix a l’anàlisi de la realitat i ajuda a comprendre i a respondre, a 

sentir i a distingir, a pensar i a construir. L’aprenentatge de l’art, i a través de l’art, 

genera coneixement i transferència a altres situacions i contextos tot 

desenvolupant un pensament crític, obert i flexible. 

A partir d’aquest fragment, se’n poden extreure continguts clau que mostren 

similitud amb el coneixement del medi: pensar, construir, analitzar la realitat, 

pensament crític, etc. En relació amb aquests continguts, a través de l’art es 

treballa la percepció i exploració dels elements ‘un entorn natural o d’un espai de 

l’aula així com l’expressió d’idees i experiències que desvetllen manifestacions 

artístiques. També es treballa l’interès i la curiositat per descobrir a partir de, per 

exemple, exposicions d’artistes locals. Des d’una vessant més científica, també 

es treballen les propietats dels materials, colors i formes en obres, imatges o 

objectes. Pel que fa els criteris d’avaluació, es valora el respecte pel treball 

cooperatiu a l’hora de participar en projectes artístics així com reconèixer les 

possibilitats i característiques d’elements del món natural i artístic. 

En aquest projecte ens resulta especialment interessant la vessant d’expressió 

artística que s’uneix més amb la ciència experimental, aprenent a trencar 

barreres i explorar, encuriosir-se, obrir la ment i indagar dins ella, deixant anar la 

creativitat  i establint relacions amb el que s’ha experimentat sobre l’entorn 

natural i artístic. 

El treball conjunt de l’art i la ciència  

A primera vista podríem creure que l'art i la ciència són dos camps de difícil 

relació, així i tot, en termes educatius, és possible relacionar aquestes dues 

disciplines. Des de l'escola, podem trencar murs entre àmbits i treballar mirant i 

tocant materials diversos, col·laborar amb artistes com a recurs d'inspiració i 

recerca sobre qualsevol tema, incloure elements que ens generin preguntes, 

d'aquesta manera convertim les aules en laboratoris de creació amb la finalitat 

de gaudir i aprendre alhora. 
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Tal com escriu Esther Gonzàlez de Vicente al seu article Art i ciència a l’escola, 

Les experiències simples de la vida quotidiana poden ser experiències 

d'aprenentatge a la vegada científic i estètic. Quan l'art entra dins la ciència 

aporta escenaris d'experimentació que no es poden desaprofitar. A l'aula cal que 

"passin coses" que generin reptes i interrogants que, com passa a la vida 

quotidiana, els alumnes hagin de resoldre a partir d'activitats transformadores. 

Els centres educatius han de ser espais de creació i difusió cultural, referents al 

poble i a la ciutat. Les aules són el punt de partida per iniciar aquests processos, 

posant la ciència i l'art a l'abast de tothom i convertint els alumnes en creadors 

de cultura. 

Esther Gonzàlez també afirma que la ciència i les arts comparteixen la forma de 

mirar el món. L'ús de l'art a les classes de ciència ens possibilita tractar la ciència 

amb diversitat de llenguatges. Ambdues disciplines et donen la possibilitat de 

crear un espai de benestar i aprenentatge si s'utilitzen de forma correcta; els 

nens tenen l'oportunitat d'aprendre i treballar amb el cos i els sentits, així com les 

emocions i la imaginació. 

Pel que fa a l'espai, és important la preparació d'espais poc disruptius, amb el 

material just i necessari i amplitud, crear un lloc que permeti la concentració 

idònia i necessària per a la realització de qualsevol activitat artística i científica, 

per tal que els nens provin i juguin amb tot allò que els passi pel cap sense 

l'existència d'error ni de resposta correcta única. 

És essencial veure els nens com a persones sàvies i competents dins una aula 

on el mestre té una tasca d'acompanyament, espera, observació i investigació i 

no tant de programacions, instruccions i controls. Des de la visió de l'alumne; 

escoltar, copiar i reproduir permet entendre i gaudir poc, ja que un aprenentatge 

memorístic deixa poc temps a la reflexió, a compartir coneixements amb els 

companys, plantejar-se preguntes i obrir la ment. Afegir color utilitzar el 

llenguatge artístic a aquest món pla i avorrit permet assimilar i entendre 

coneixements d'una manera més profunda i fascinant. 
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El treball per projectes com a metodologia d’aprenentatge i recerca 

El projecte. Paper dels mestres i dels infants 

El treball per projectes és una metodologia educativa basada a oferir vies als 

alumnes per tal que experimentin i investiguin pel seu compte, aprenguin dels 

encerts i dels errors i esdevinguin crítics amb la tasca executada. El treball per 

projectes és significatiu i interdisciplinari; és significatiu perquè aporta 

coneixements directament relacionats i amb aplicació al món real i es crea una 

xarxa de coneixements interconnectats, a la vegada és interdisciplinari perquè 

aporta un coneixement global a partir de la unió de diverses disciplines dins 

l’escola. Aquesta metodologia ajuda als alumnes a gaudir del procés, “aprendre 

a aprendre”, és a dir, prendre consciència de les estratègies, fortaleses i febleses 

personals, capacitat d’organitzar i prendre decisions del propi aprenentatge i les 

habilitats de forma cooperativa, com s’afirma al document de les “Competències 

bàsiques de l’àmbit d’aprendre a aprendre”. 

La metodologia del treball per projectes va estretament lligada amb la pedagogia 

Reggio Emilia la qual promou el paper protagonista dels nens dins el procés 

d’aprenentatge i creu en un aprenentatge a partir de fets reals, a partir de 

l’experimentació. Reggio Emilia és a més una xarxa d’escoles públiques, un 

projecte que ha crescut gràcies al pedagog Loris Malaguzzi, amb una idea 

d’escola com a laboratori on fer aprenentatge significatiu, com s’afirma a una 

entrada del blog d’educació d’UManresa de l’any 2012. 

Com s’afirma en un article anomenat “Treball per projectes” de la Cooperativa 

d’Ensenyament, el treball per projectes dins l’educació primària té múltiples 

avantatges; fomenta l’autonomia dels alumnes afavorint un ambient 

d’aprenentatge que els faciliti ser competents i resoldre reptes i qüestions que es 

puguin plantejar. També afavoreix que els infants es mantinguin actius i 

s’impliquin en el procés d’aprenentatge, ja que són ells que guien el seu 

aprenentatge. Entre molts altres avantatges, afavoreix l’aprenentatge cooperatiu, 

el treball dels valors, el mètode científic i l’atenció a la diversitat, respectant tots 

els ritmes d’aprenentatge i fomentant l’ajuda entre alumnes. 
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En aquest procés d’aprenentatge els alumnes hi tenen el paper protagonista, ja 

que se’ls cedeix total autonomia i ells mateixos guien les activitats i els 

aprenentatges. Sovint es treballa en grup cooperatiu, fet que afavoreix que dins 

un mateix grup es reparteixin rols i s’organitzin les tasques en funció de les 

habilitats dels alumnes per tal de dirigir les activitats. A més. Els propis alumnes 

a partir dels seus interessos són els que escullen els eixos principals del projecte, 

permetent així que tinguin un rol més actiu i implicat en tot el procés. 

El paper del mestre és de guia dels infants. És l’encarregat d’organitzar i preparar 

situacions que despertin curiositats i inquietuds, plantejar qüestions i reptes que 

permetin a l’alumne avançar. També proporciona els recursos per tal que els 

alumnes tinguin tot el que sigui necessari a l’abast per construir de forma 

autònoma el coneixement. Cal posar especial incís en les “bones preguntes”, per 

tal de plantejar inquietuds als alumnes fan falta preguntes que generin dubte, 

reptes i discussions encara que aquestes els facin marxar de l’eix principal. 

Deixant a part el propi projecte en si, la metodologia compta amb dues etapes 

més que també resulten essencials: el mapa conceptual i la documentació.  

El mapa conceptual és una eina viva que ens ajuda a establir relacions. A l’inici 

del projecte ens ajuda a veure d’on volem partir, com volem seguir i com ho 

podem interrelacionar. Té dues funcions principals; relacionar continguts de 

forma visual i veure el procés d’aprenentatge. S’hi van afegint idees i, aquelles 

que no s’utilitzen es poden separar en un racó per si tornessin a ressorgir més 

endavant. Sol ser una eina situada a l’alçada de la vista, fàcil de manipular i molt 

visual per tal que la tinguem present al llarg del procés. 

Seguidament, ens trobem amb la documentació, que és la reflexió de la feina 

realitzada. Aquesta reflexió està formada per l’observació i posterior interpretació 

de la feina feta i es realitza al llarg de tot el procés, d’inici a final. Hi ha dos tipus 

de documentació diferent; aquella que du a terme l’equip docent i l’escola i 

aquella que realitzen els mateixos alumnes, que també ajuda a complementar la 

dels docents. 
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Interdisciplinarietat com a característica del treball per projectes  

El treball per projectes, com s’afirma al document de la Generalitat de Catalunya 

“Treball per projectes: aprenentatge autèntic” de l’any 2019, parteix de la idea 

que allò que passa a la vida real no succeeix de manera fragmentada sinó que 

és global i únic. El fet que sovint i històricament a les escoles s’aprengui de forma 

fragmentada i disciplinària, fa que els nens i nenes s’allunyin de la seva vida real 

i no aprenguin amb consciència. Així doncs, urgeix una preparació de l’alumnat 

per donar respostes a les situacions d’una vida canviant si el nostre objectiu és 

formar ciutadans crítics. 

La interdisciplinarietat és la confrontació i intercanvi de metodologies i idees entre 

disciplines, per tal d’aportar un nou enfocament dins l’educació. Aquest nou 

enfocament és necessari, ja que és la manera d’apropar als nens i nenes a la 

vida real que, com acabo de dir, és global i única.  

El treball per projectes és una metodologia que adopta la interdisciplinarietat com 

a característica principal: a partir d’un projecte estretament connectat amb la vida 

quotidiana i els interessos dels alumnes, arribes a múltiples disciplines a partir 

de diverses propostes. També és la tasca del mestre trobar quins són els punts 

de convergència del projecte en qüestió entre les diverses disciplines.  

Tot i que sembli senzill, són pocs els centres que han arribat a un treball 

plenament transversal, ja que sovint és necessària una reestructuració de la 

pròpia línia d’escola. Marina Fuentes Fortuny, al seu article “Els projectes 

transversals o interdisciplinaris” (2019) (p.5) exposa el significat 

d’interdisciplinarietat donat per Bergadà (2016) en un dels seus articles: 

Una manera d’eliminar les fronteres entre les àrees de coneixement és fent un 

treball interdisciplinari. Aquesta estratègia requereix un canvi metodològic i 

organitzatiu, perquè es tracta de treballar una temàtica englobant les diferents 

assignatures. A partir del tema seleccionat, se cerquen els continguts de les 

diferents àrees que hi estan implicades i es treballen conjuntament. 

Aquesta definició, amb altres paraules, t’exposa el significat que li donem al 

treball per projectes i manifesta una necessitat de canvi organitzatiu per la 

correcta realització del treball interdisciplinari a partir d’aquesta metodologia. 
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Efectivitat de la metodologia del treball per projectes 

A partir d’una entrevista realitzada a Irene López, formadora d’art i treball per 

projectes a diverses escoles, durant les meves pràctiques a l’Escola El Bosc de 

la Pabordia de Girona, vaig recollir diverses afirmacions que parlaven sobre 

quina és la forma de saber si  un projecte d’aula està essent efectiu pel que fa 

als aprenentatges dels alumnes. 

López explica que això es fa a través de la documentació dels alumnes, també 

anomenat “carpetes d’aprenentatge”. Les carpetes d’aprenentatge són un recull 

de tasques, evidències i activitats del projecte que els alumnes i els tutors han 

anat guardant. Aquestes carpetes es poden, per exemple, analitzar a nivell de 

claustre, el qual es reuneix per observar les produccions de l’alumnat i valorar si 

s’està aconseguint allò que es proposava a l’inici del procés.  

Així doncs, podríem arribar a la conclusió que per tal que en una escola resulti 

afectiva la metodologia, és necessari una cohesió per part del claustre, un treball 

conjunt i unes reunions seguides de l’equip docent que participa en el projecte. 

Un altre mètode efectiu podria ser la visita d’un expert al centre que, partint de 

les evidències d’aula ajudés al claustre a analitzar si s’està assolint allò que 

volem. És necessari un treball en equip que surti del propi mestre i englobi a la 

comunitat educativa. Les visites continuades d’aquest expert podrien ser 

especialment profitoses en una escola en la qual s’hagi aplicat fa poc l’ús 

d’aquesta metodologia i necessiti assessorament.  

Documentació: observació, reflexió, interpretació i comunicació 

Què és la documentació i quins són els seus tipus 

Una de les parts més essencials d’un projecte d’aula dins la metodologia del 

treball per projectes és la documentació. Aquest estadi es porta a terme al llarg 

de tot el procés i té especial incís al final, quan alumnes, mestres i tota la 

comunitat educativa hi poden veure reflectida tota la feina feta.  
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La finalitat d’aquesta observació, reflexió i interpretació és la de donar sentit a 

allò que hem viscut al llarg del procés. Es tracta d’observar i interpretar allò que 

passa dins un espai escolar i donar-li significat per poder-ho compartir amb la 

resta de la comunitat educativa. Una documentació et permet establir relacions 

amb els propis alumnes, amb les famílies i els professionals educatius, tal com 

explica un document de l’Escola Congrés-Indians en el seu article “La 

documentació” (2020).  

Existeixen infinites formes de documentar, primer a partir de l’observació 

(redacció de diaris, enregistrament de vivències o fotografies) i seguidament en 

el moment de la interpretació d’allò que hem vist. El resultat de la documentació, 

sobretot aquella que realitzen els alumnes, és el resultat de mesos 

d’aprenentatges i, per tant, pot ser també una valoració de la feina realitzada que 

pot servir per millorar i continuar creixent. Pels mestres també té una funció 

semblant, el fet de documentar i interpretar allò que va succeint permet observar 

els punts febles i els punts forts de la tasca organitzada i realitzada. El document 

de l’Escola Congrés-Indians (2020) també afirma:  

L’observació, la documentació i la comunicació permeten que existeixi la 

confrontació d’interpretacions i de significats i, per tant, dona pas al diàleg que 

permet que es generin espais de confiança i de vincle professional i afectiu i, per 

descomptat, dels propis infants. 

Irene López, formadora en art i treball per projectes a diverses escoles, també 

ens va parlar de la documentació (Annex 1), afirmant que es tractava d’una 

reflexió que funcionava d’una manera o altra en funció de l’actitud del professor; 

és a dir, si com a docent estic obert a reflexionar tot brollarà, a diferència de si 

ho faig de forma obligada.  

La documentació que realitza al mestre s’ha de realitzar durant el procés, ja que 

no és possible recordar-ho tot al final. López ens va recomanar l’opció 

d’asseure’s a final de setmana a documentar tot allò que hagi passat per poder 

consultar-ho al cap del temps i interrelacionar sessions i conceptes. A més, és 

important que durant les sessions de projecte el tutor tingui present la 

documentació, pensant en fer fotografies, enregistrar gravacions de vídeo o de 

veu, apuntant intervencions clau dels alumnes, etc. 
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Segons López, la documentació per part dels mestres hauria de ser obligatòria 

a tots els centres, ja que sovint s’oblida que el mestre és qui ha de fer l’acció 

d’investigar la pròpia pràctica. Mentre es fa la documentació, com a docent ets 

conscient de si allò que fem realment està funcionant o no, si cal canviar 

d’enfocament o d’eix o si es pot seguir pel mateix camí. També és molt 

interessant recollir opinions i diàlegs dels alumnes per no perdre’s cap detall, per 

informar-se sobre com avança el procés i per posar un ordre a tots els 

aprenentatges. 

Dins l’àmbit d’escola, també és interessant plantejar-se fer un recull de 

documentacions d’aula a final de curs o a l’acabar els projectes (per exemple a 

través d’un llibre o d’una tarda d’exposicions a l’escola) per tal de fer que tota la 

comunitat educativa sigui partícip del procés i dels aprenentatges. 

Seguidament, la documentació que realitza l’alumne és una eina valuosa 

sobretot per si mateix, per tal que ell mateix esculli els aprenentatges més 

significatius. És recomanable deixar un temps al final de cada sessió per dedicar-

lo a la documentació, un moment de calma perquè els alumnes redactin, dibuixin 

o expressin com creguin convenient allò que han après a la sessió o bé el que 

els ha semblat més interessant o simplement destacable per ells.  

Trobar un moment i tenir recursos adients pel moment de la reflexió és crucial 

perquè aquesta sigui significativa i útil per l’aprenentatge. Cal que cada alumne 

tingui la seva pròpia llibreta o carpeta dedicada a la documentació del projecte i 

que ell sigui el responsable de mantenir-la ordenada.  

Finalment, la documentació de l’alumne serveix per complementar la del mestre 

i la de l’escola, a més de ser una eina per ajudar-lo a saber la direcció que pot 

adoptar el projecte, seguint així el sentit de la metodologia del treball per 

projectes: partir de l’interès dels alumnes. 

Recursos artístics per la documentació  

Irene López, entre molts altres aspectes, també ens explicava que l’art ajuda a 

buscar maneres de realitzar una documentació, treballar amb un artista pot 

ajudar a trobar processos que ell mateix aplica per documentar el nostre projecte. 
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Aquest seguit de processos utilitzats van des de mètodes més tradicionals com 

poden ser les explicacions del mestre en format diari d’allò que es va realitzant, 

fins a mètodes amb un enfocament diferent com l’ús de verbalitzacions, diàlegs 

i opinions dels alumnes que poden estar escrits o fins i tot amb Codis QR que et 

redirigeixin a una nota de veu o a un petit text. També es pot optar per mètodes 

de caràcter artístic com la fotografia o gravació de vídeo o veu per part dels 

mestres o dels alumnes, o bé la realització de dibuixos o algun altre tipus de 

representació. 

Tota aquesta diversitat de recursos es pot combinar entre si per crear una 

documentació rica i completa en la qual es vegi plasmat de diverses maneres i 

visions tot allò que s’ha treballat i els aprenentatges assolits.  

A la documentació dels alumnes, recollida en carpetes d’aprenentatge o 

quadernets de projectes, s’hi podrien combinar diversos tipus de documentació; 

podria ser que una sessió d’un projecte els transmetés quelcom que només 

poden expressar mitjançant una aquarel·la, un dibuix o bé un petit escrit o un 

record al qual els ha transportat l’activitat. Com ja he mencionat anteriorment, els 

aprenentatges que recullen els alumnes són aquells que els han copsat i han 

sigut més significatius per ells i, per tant, també és significativa la forma com 

plasmen l’aprenentatge. La tasca del tutor és la de guiar l’alumne en la 

documentació, donar unes pautes per la documentació de la sessió segons es 

cregui convenient.  

La documentació dels mestres, així com la dels alumnes, requereix una tasca 

constant i més en el moment d’afegir-hi visions més artístiques o simplement 

menys usuals; una fotografia, un dibuix d’un alumne o un enregistrament de veu 

forma part d’un moment espontani el qual no es recupera a posteriori, per tant, 

és important l’atenció del mestre en tot el procés per no perdre’s cap 

esdeveniment que pugui aportar en els aprenentatges. 
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METODOLOGIA 

Objectius i hipòtesis 

Objectius 

L’objectiu principal de la investigació és la de conèixer el paper de la 

documentació dins un projecte d’aula que uneix l’art i la ciència experimental. A 

partir del context de les meves pràctiques a l’Escola El Bosc de la Pabordia i un 

cop he pogut veure el paper que la metodologia de treball per projectes adoptava 

a l’escola, he trobat interessant estudiar què es necessita per fer una 

documentació d’un projecte, partint de la meva interacció dins el projecte realitzat 

a l’aula de 2nA de l’escola, quins beneficis té, els tipus de documentació que hi 

trobem i els recursos artístics d’aquesta. Per tant, com hauria de ser una bona 

documentació, és a dir, una documentació adaptada al context de treball. 

Hipòtesis i mètodes per resoldre-les 

Per tal de poder assolir el meu objectiu m’he plantejat unes hipòtesis, és a dir, 

afirmacions a resoldre i la metodologia corresponent per resoldre-les. Per tal de 

poder resoldre aquestes hipòtesis  m’he plantejat preguntes d’investigació.  

- La primera hipòtesi que em plantejo és: La documentació dins el projecte 

és tant o més essencial que la resta de propostes que s’hi fan. Aquesta 

pregunta la resolc a partir de l’observació i anàlisis del projecte i de la 

documentació que he fet jo i la que han fet els alumnes durant el procés. 

A partir d’aquesta hipòtesi em plantejo qüestions com: quins beneficis té 

la documentació, quin és el paper dels recursos artístics en la 

documentació o com ha de ser una documentació per tal que sigui eficient 

dins un projecte en concret. 

- La segona hipòtesi que em plantejo és: Podem treballar la ciència i l’art 

de forma interdisciplinària i de manera efectiva a partir del treball per 

projectes. Aquesta hipòtesi la resoldré a partir del projecte de 2n i en 

concret a partir dels espais de l’aula (creacions artístiques i fitxes 

tècniques) en els quals jo hi participo activament amb una sèrie 

d’intervencions. 
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Participants i context d’aplicació 

Per portar a terme el meu projecte de final de grau, m’he centrat en l’Escola El 

Bosc de la Pabordia on he realitzat les pràctiques de 4t curs des de Febrer fins 

a Maig d’aquest any 2022. He pogut participar en les tutories de dos cursos 

diferents, 2n i 4t. 

Tal com s’explica a la pàgina web de l’escola, es regeixen per la idea que els 

alumnes siguin els actors i activadors del seu propi aprenentatge, és per això 

que proporcionen entorns que potenciïn activitats de la vida i per la vida, entorns 

que facilitin el treball cooperatiu i promoguin l’experimentació i el descobriment.   

Per començar aquesta recerca, però, m’he centrat en l’aula de 2nA. La classe 

consta de 27 alumnes. És un grup molt divers pel que fa a les condicions dels 

nens i nenes.  Hi trobem dos PI de continguts amb dificultats en lectoescriptura i 

diversos alumnes amb dificultats en l’atenció i concentració en les activitats 

d’aula. Hi podem trobar també alumnes amb facilitat d’aprenentatge, però 

mancances el que fa a la constància a l’hora de fer les tasques.  

És una classe amb una gran diversitat de nivells i és per això que s’utilitzen 

diversos recursos per mesclar aquests nivells al treballar en equip per enriquir-

se els uns als altres i fer la feina més senzilla per tots.  

La programació a l’aula està estipulada per algunes assignatures, tot i així l’horari 

és molt flexible. Hi podem trobar Castellà, Anglès, Música i Educació Física, però 

també hi tenim les Rutines (on s’hi fa Matemàtiques i Català). La resta de 

disciplines es fan de forma interdisciplinària, per exemple, el Medi es treballa 

amb “Science” durant les sessions d’anglès i amb el projecte d’aula. Dediquen 

també moltes estones a la lectura i hi ha dues “Tardes de Joc” a la setmana, on 

es treballa sobretot amb l’Educació en Valors, la Plàstica i el treball cooperatiu. 

Durant part del 2n i tot el 3r trimestre es porta a terme el “Projecte d’Aula”, context 

on jo realitzaré la meva intervenció educativa i la recerca del meu treball de final 

de grau. 
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El projecte d’aula de 2n a l’Escola El Bosc de la Pabordia  

El projecte parteix de la “Setmana de Ficcions”, una setmana en la qual l’escola 

es transforma en un conjunt d’instal·lacions artístiques. Aquestes instal·lacions 

les realitzen els mestres, pares i també hi col·laboren artistes de la ciutat i 

alumnes de l’Escola d’Arts d’Olot. La temàtica l’escullen els mestres. Durant un 

cap de setmana es preparen totes les instal·lacions i la setmana següent va 

totalment dedicada a la visita, reflexió i interacció dels alumnes amb cadascun 

dels espais habilitats.  Aquest any es tractaven temes d’importància social com 

el canvi climàtic, també temes com l’artesania, les habilitats individuals i la 

importància d’aquestes, l’escola del passat i l’escola del present i futur, etc. 

Cada classe de l’escola, un cop finalitzada la “Setmana de Ficcions” en fa una 

pluja d’idees d’allò que els ha cridat més l’atenció, provocant així que surtin els 

interessos del grup classe; és a partir d’aquest punt que comencen a sorgir idees 

pel projecte.  

A l’aula de 2n, va sortir “l’escola” com a tema més interessant. La tutora i jo hem 

pensat que el projecte començaria amb el coneixement de l’escola treballant amb 

un plànol d’aquesta. A partir d’aquí els alumnes escollirien uns quants materials 

que poguessin trobar a l’escola i haurien de portar de casa alguns objectes fets 

d’aquells materials en concret, per poder començar a treballar.  

A partir d’aquí tornem a la setmana de ficcions, ja que a l’aula hi habilitarem 6 

espais diferents d’aprenentatge, corresponents als 6 espais de la setmana de 

ficcions; Espai del fang, espai de textures, espai de construccions, espai 

d’observació, espai dels tints i espai de llum. Aquests espais seran l’eix del 

projecte i els alumnes treballarien en petits grups a cadascun d’ells. 

Amb els objectes i els espais primer farien un treball científic sobre la interacció 

dels objectes amb l’espai, omplint una documentació i una fitxa científica sobre 

el que han pogut observar en cada un dels espais per obtenir-hi uns resultats. 

Seguidament, unint l’objecte i l’espai en concret, farien una creació artística 

grupal que ells mateixos escollirien a partir dels seus propis interessos. 
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Metodologia de recerca aplicada 

Per tal de realitzar la recerca he utilitzat diverses metodologies pròpies del 

treball per projectes i la documentació d’aquest; investigació en l’acció i 

reflexió sobre la pràctica. Les metodologies utilitzades en aquest treball 

són qualitatives, descriptives, interpretatives i artístiques, tot això a través 

també de l’eina de la documentació, fent-ne una de pròpia, analitzant i 

reflexionant sobre aquesta metodologia. Per la realització d’aquest treball 

cal posar incís en la metodologia de treball “sobre la marxa”, és a dir, un 

tipus de programació que sempre està subjecte a canvis, en aquest cas, 

en funció dels interessos dels propis alumnes.  

Recursos didàctics del projecte d’aula de 2n a l’Escola el Bosc de la 

Pabordia: Espais de l’aula i fitxes tècniques  

Per portar a terme el projecte, l’aula de 2nA de l’Escola El Bosc de la Pabordia 

pateix una transformació; a l’aula s’hi afegiran sis espais nous que ens serviran 

d’eina per aconseguir experimentar i crear amb uns quants objectes que utilitzem 

a la nostra vida quotidiana. Aquests espais es troben repartits per la classe i 

estan pensats perquè els alumnes en els seus petits grups hi facin un treball 

d’experimentació i posteriorment una creació artística que parteixi de 

l’experimentació anterior.  

Estem parlant, doncs, de dues sessions per cada grup a cada espai; una de 

caràcter científic i l’altra de caràcter artístic. En la sessió de caire científic 

s’experimentarà amb l’objecte quotidià i l’espai en qüestió, plantejant-se dubtes, 

hipòtesis, preguntes i responent-les amb el grup a partir de provar, experimentar 

i observar. Un cop feta aquesta tasca, cada alumne omplirà una fitxa tècnica 

preparada per cada espai en la qual anotaran els aprenentatges i hipòtesis 

plantejades.  

Seguidament vindria la sessió artística. Aquesta sessió derivarà d’allò que hagin 

experimentat en la sessió anterior. La creació artística que hauran de realitzar 

serà lliure i individual.  
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Els espais són els següents:  

 

ESPAI DE TINTS 

Aquest espai està format per pots d’aigua tintada de diversos colors, esprais d’aigua i pipetes per 

tal d’agafar l’aigua amb el tint i experimentar-hi. També hi ha flor seca classificada pels alumnes 

com a suport per la creació artística. 

En aquest espai s’hi fusiona la vessant estètica; el color, la barreja de colors i l’aigua tintada, amb 

una més científica; com reacciona cada objecte amb els tints, com són les gotes segons quin 

material utilitzis per fer-les, com regalima l’aigua en funció del material o la posició del material, 

etc.  
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ESPAI D’OBSERVACIÓ 

A l’espai disposen de lupes, morters, culleres, xeringues, plantes i d’altres per tal que observin 

els seus objectes quotidians i n’extreguin conclusions.  

En aquest espai hi trobem l’art en la imaginació, allò que ens suggereix el que observem o allò 

que ens recorda o amb què ens fa pensar. Hi trobem la ciència sobretot amb l’observació a partir 

de les lupes que ens permeten observar l’objecte, el material del qual està fet i d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAI DE PROJECCIONS 

Aquest espai consta de tres suports principals (llanternes i el projector). A partir d’aquests suports 

es jugarà amb la llum i les ombres combinades amb els objectes quotidians.  

El  treball de la llum i les ombres et permet obrir debat sobre temes com la llum del sol, les hores 

del dia, les ombres, la projecció d’objectes, l’aparença d’objectes quan els projectes, les ombres 

xineses o simplement la imaginació dels alumnes. Experimentant amb la llum descobreixes un 

gran ventall de possibilitats d’aplicació i experiències. 
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ESPAI DE FANG 

L’Espai del fang està format per un bloc de fang embolicat amb un drap de tela humit per tal de 

conservar-lo.  

En aquest espai treballem aspectes com que hi ha objectes que tallen, d’altres plans o punxeguts, 

amb forats o sense, amb els que tenen multitud d’interaccions. Com que cada grup té objectes 

diferents, tant l’experimentació com el resultat de la creació artística seran totalment diferents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAI DE TEXTURES 

A l’espai de textures hem preparat una mena d’expositors amb cartolines, cartrons, papers, 

plàstics d’embolcallar i fulls en blanc.  

Aquest espai és més artístic que científic, ja que es pot relacionar amb el collage o el dibuix. Tot 

i així seran els alumnes qui escolliran la seva creació i de la manera com experimentaran amb 

l’espai.  
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ESPAI DE CONSTRUCCIÓ 

A l’aula hi ha una zona dedicada a tot el material de construcció; fustes, marbres, materials de 

rebuig com taps de plàstic, etc. A partir d’aquests materials i els objectes quotidians els alumnes 

provaran i faran construccions basant-se en la mida, la forma o la posició dels objectes entre 

d’altres. La vessant més científica es centra en la tecnologia i en la física, arribant a conclusions 

molt diverses en funció del que es faci. La creació artística serà doncs a partir de la construcció 

en si i introduint-hi els objectes quotidians. 

 

El següent recurs emprat per documentar i alhora avaluar el projecte d’aula de 

2n han estat les fitxes tècniques. Cada espai en conté una i són iguals per tots 

els espais, ja que segueixen un procediment de recerca anomenat mètode 

científic. Seguint aquest mètode i amb l’eina de les fitxes tècniques els alumnes 

han realitzat diverses sessions de caràcter experimental a cada un dels espais 

de l’aula. 

Les fitxes són graelles formades per 4 passos, cada un dels passos del mateix 

mètode científic. Seguint aquests passos els alumnes hauran de realitzar 

l’experimentació dins l’espai i posteriorment omplir la fitxa per poder documentar 

la feina feta. La finalitat d’aquesta tasca és conèixer un tipus de text científic i 

treballar amb aquest mètode experimental a partir dels objectes que hi ha a cada 

espai. Per ajudar als alumnes en aquest procés hem inclòs una guia on s’explica 

què cal fer i què ha de contenir cada pas del mètode, aquesta guia la poden 

trobar enganxada a la carpeta d’aprenentatge del grup i la llegeix un dels 

membres mentre s’experimenta i s’omple la fitxa. 
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Aquesta tasca va acompanyada d’uns aprenentatges previs. Abans de començar 

a treballar dins els espais es van dedicar dues sessions al mètode científic, en 

les quals van poder comprovar en què consistia, els passos que tenia i la seva 

funció principal, d’aquesta manera, un cop van haver d’experimentar de forma 

autònoma als espais ja seguien el procediment de forma fluïda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA TÈCNICA DELS ESPAIS 

GUIA DEL MÈTODE CIENTÍFIC 
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La documentació del projecte a l’Escola el Bosc de la Pabordia: Recursos 

utilitzats en la documentació 

Com s’explica al marc teòric del treball, la documentació del projecte n’és un de 

les parts més essencials i es porta a terme al llarg de tot el procés, amb un 

especial incís al final. Tota la comunitat educativa hi participa i s’hi veu reflectida 

tota la feina feta i els aprenentatges assolits.  La documentació del projecte a 

l’Escola El Bosc de la Pabordia es divideix en dues vessants; la documentació 

de l’alumne i la de la tutora. A través d’aquesta documentació en el projecte 

d’aula on he realitzat les pràctiques he pogut veure quin paper té, els seus 

beneficis i com és aquesta documentació de la qual he sentit parlar al llarg de 

tota la meva estada a l’escola. Per resoldre la hipòtesi plantejada en aquest 

treball he realitzat la meva pròpia documentació del treball dins l’espai on he 

treballat, la qual analitzaré als resultats d’aquest estudi. 

Dins l’aula de 2n, a partir del projecte de “Els Materials” s’han realitzat dos tipus 

de documentació. Per una banda, els alumnes tenen dos suports principals; el 

quadernet de projectes i la carpeta d’aprenentatge. 

El segon tipus de documentació és la que realitza la tutora. Aquesta 

documentació comença tan bon punt s’inicia el projecte, ja que és la que 

explicarà i recollirà tot allò que succeeixi de principi a final des d’una perspectiva 

observadora, és a dir, des del punt de vista de la tutora. En el cas de l’Escola El 

Bosc de la Pabordia, les documentacions de les tutores reben l’assessorament 

d’una formadora en aquesta metodologia, Irene López, la qual vaig poder 

entrevistar per la realització d’aquest treball (Annex 1). Aquesta documentació 

rau a càrrec de la tutora, és a dir, cada mestra la realitza com cregui més adient, 

tot i que seguint sempre les indicacions de l’escola i la formadora en qüestió.  

En aquesta recerca, jo mateixa he realitzat la documentació d’una part del 

projecte on he pogut intervenir per analitzar-la en aquest treball, d’una part del 

projecte on he pogut intervenir adoptant els mètodes i el paper de la 

documentació de la tutora. (Annex 2) 
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RESULTATS 

Anàlisi de la documentació realitzada 

Per tal de realitzar la meva pròpia documentació del projecte (Annex 2) m’he 

hagut de posar en el lloc de la tutora, adoptar la seva visió i fer-la meva. Per 

poder fer això m’he ajudat de diversos suports, com el llibre de documents de 

l’escola del curs 2020-2021; Relats d’Aula, l’entrevista amb la professional Irene 

López Secanell o el seguiment i observació del treball de la tutora de l’aula de 

2n.  Partint d’aquest punt, he adaptat una documentació del projecte d’aula de 

2nA del curs 2021-2022. En aquesta documentació hi incloc la observació, 

reflexió i anàlisi de part de les activitats del projecte, concretament, les que jo he 

pogut viure en primera persona ja que no he pogut ser-hi sempre ni fins a final 

de curs.  

L’estructura escollida per la meva documentació consta de dues parts principals 

del projecte; la primera és la part inicial, que inclou totes les activitats i moments 

que han esdevingut abans de començar a treballar amb els espais. La segona 

part inclou el treball amb els espais, concretament la interacció d’un grup de 

treball en les sessions de l’espai de projeccions, en el qual hi vaig ser present 

per documentar mentre la tutora documentava altres espais. 

Pel que he pogut veure, començo afirmant que la documentació de la tutora no 

és només una descripció dels fets ocorreguts a l’aula al llarg del procés, sinó més 

aviat una visió adulta i professional del que ha ocorregut i dels aprenentatges 

dels alumnes. La documentació s’inicia amb la presentació del tema i la 

programació, per seguir amb la descripció de les activitats amb l’ajuda de 

recursos molt variats. A la meva documentació, la qual analitzarem, hi podem 

trobar la descripció de les activitats amb els resultats i aprenentatges d’aquestes 

i també hi trobem recursos estètics que ens apropen als alumnes i al seu 

pensament. 

 

 

 



ESTUDI DEL PAPER DE LA DOCUMENTACIÓ A PARTIR D’UN PROJECTE D’ART I CIÈNCIA          
Míriam Torras Camps   

28 
 

La documentació que he realitzat i analitzo és només un tast, una mostra, de la 

tasca de la mestra al llarg de tot el projecte. He pogut observar que la funció 

principal de la documentació de la tutora és la de transmetre a les famílies i a 

l’escola la feina feta al llarg dels mesos. Amb la documentació, els familiars dels 

alumnes han de veure que els seus fills han realitzat activitats i han assolit 

aprenentatges, que tanta feina ha valgut la pena. Així doncs, l’estil ha de ser 

entenedor i proper, per això és tant important la presència de contacte directe 

amb els alumnes; codis QR amb gravacions de veu, frases transcrites dels 

alumnes o la tutora, imatges durant la realització de les activitats o directament 

resultats de la creacions o la graella del mètode científic finalitzada.  

Al llarg de la meva documentació hi trobem tots aquests recursos, com passa, 

per exemple, durant la sessió en la qual s’introdueix el mètode científic; per 

plasmar aquesta sessió a la documentació era interessant afegir-hi una 

transcripció directa de la conversa entre alumnes i tutora ja que aquesta era la 

base de l’activitat: el debat i la conversa. 

 

 

T: Sabeu què significa QUOTIDIÀ? 

A1: Ho puc buscar al diccionari? 

- 

A2: Quotidià és allò que utilitzem cada dia 

T: Llavors quin objecte seria quotidià? 

A3: Un llit 

A4: Una cadira 

T: He dit objecte, no moble! 

A5: Una cullera, una forquilla o un ganivet 
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Un altre recurs ha estat el dels codis QR, que permet un contacte directe amb el 

que ha succeït a l’aula. És interessant el fet de poder escoltar la visió que tenen 

els alumnes de la tasca realitzada: com s’han sentit, com han treballat, què han 

après, etc. Utilitzant aquest recurs, a més, crees l’estona de gravació de veu, així 

doncs també serveix de cloenda o valoració de l’activitat, la qual queda guardada 

a la documentació. Un dels exemples que he afegit és una conversa dels 

alumnes durant l’activitat, mentre que l’altra forma part de la cloenda.  

 

 

 

 

 

Per altra banda, la documentació de la tutora també va dirigida a la comunitat 

educativa, l’escola guarda aquesta documentació per consultar-la sempre que 

ho necessiti o fins i tot per compartir-la amb professionals d’altres centres, 

estudiants en pràctiques o tot aquell qui ho vulgui. En ocasions, com és el cas 

de l’Escola El Bosc de la Pabordia, de les documentacions d’un any en fa un 

recull en format de llibre per facilitar-ne la difusió. Això és al que va passar amb 

el conjunt de documentacions de l’escola del curs 2020-2021 anomenat Relats 

d’Aula. 

Tot i haver-hi moments de descripció, que considero necessaris a l’hora 

d’explicar el que s’ha treballat, la documentació no ha de ser una descripció com 

a tal ja que es convertiria en quelcom monòton i representaria poc l’essència de 

tot el procés. El fet de fer-la en format “diari”, és a dir, partint la descripció en 

funció de les sessions, l’ordena en ordre cronològic, tot i així he optat per no 

posar-hi dates amb l’objectiu de no dividir-la més, buscant un efecte de cohesió 

i sentit complet de tot el procés del projecte.  
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A continuació mostraré un fragment de la meva documentació que pertany a la 

tercera sessió de la unitat didàctica. Amb aquest fragment es pot veure el mètode 

d’estirar el fil a partir de preguntes per tal de treure temes i arribar a preguntes i 

posteriors aprenentatges: 

 

Quan han arribat a l’aula els he mostrat la fotografia impresa de la seva projecció i han tornat a 

explicar com l’havien fet i què representava per ells. Un cop fet això els he ensenyat projectada 

una de les imatges d’una ciutat, era una imatge de la ciutat de Nova York i, sorprenentment, l’han 

reconegut de seguida. Els he fet preguntes com “Què veieu en aquesta imatge?”, “Quines 

semblances hi trobeu amb la vostra creació?”, “Quines diferències hi trobeu amb la vostra 

creació?”.  

Aquestes qüestions han portat una estona de debat i han sortit temes com “a gairebé tots els 

edificis hi ha antenes, com la que vam posar nosaltres” o “aquests edificis tenen moltes finestres 

igual que els nostres tubs amb forats, que semblaven edificis amb moltes finestres”. 

Seguidament, han mirat la següent imatge i hem repetit l’activitat. M’han comentat que la segona 

imatge els donava més pau perquè s’hi veia un tros de vorera i un parc amb arbres i zona verda, 

així doncs aquesta és la que he utilitzat per començar la creació grupal.  

 

Provocant aquesta conversa pretenia establir una relació entre la investigació 

científica que havien realitzat durant les dues sessions anteriors, i la creació 

artística que estaven apunt de portar a terme. Fent-los preguntes vaig aconseguir 

aquesta connexió que buscava. 

El tipus de treball per projectes que he vist a l’Escola El Bosc de la Pabordia té 

un caràcter espontani, és a dir, es treballa dia a dia a partir del que els alumnes 

suggereixen i la tutora creu adient. Aquesta forma de treball requereix una feina 

extra per part de la tutora ja que, tot i semblar “poc pensat”, és tot el contrari, 

requereix una programació i reflexió diària. Per tant, l’única eina capaç de 

plasmar aquest tipus de feina és una documentació. Un exemple d’això el trobem 

en l’activitat de la creació d’un joc motriu amb les seves normes i la direcció i 

realització d’aquest. Aquesta activitat va sorgir de la necessitat dels alumnes per 

introduir alguna activitat motriu al projecte i, així com passa amb tot el projecte, 

ells són els que, a partir de propostes o simples observacions que les tutores 

tenen en compte, es decideix el curs del projecte. 
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A més, les tutores també van aprofitar la situació per treballar el text instructiu a 

partir de les instruccions del joc. Aquesta activitat permet aplicar de nou una de 

les característiques principals de la metodologia de treball per projectes, la 

interdisciplinarietat. Els següents fragments de la documentació (una 

verbalització i una explicació) mostren d’on sorgeix i com es desenvolupa 

aquesta activitat: 

T: Què creieu que farem amb els objectes que heu portat? 

A1: Podem fer música 

A2: Podem mirar de quin material estan fets 

T: Però això ja ho sabem no? 

A3: Sí! Podem sortir al pati a jugar? 

T: Voleu fer un joc amb els objectes? 

A4: Sí, podríem inventar-lo i després jugar-hi! 

 

Per tal de seguir al projecte i afegir-hi una visió encara més general i interdisciplinària, a la 

sessió següent hem realitzat una sessió de caràcter motriu. S’anomena “Inventa un joc”; durant 

el cap de setmana cada alumne inventarà un joc motriu col·lectiu el qual contingui els objectes 

quotidians i a més algun altre material com per exemple la llana o els papers de diari. Dilluns, 

un cop hagin escollit el seu joc, s’asseuran en grup cooperatiu i explicaran els jocs per 

finalment triar-ne un i fer-lo posteriorment a un altre grup d’alumnes de la classe. Mentre un 

alumne del grup explica el seu joc, la resta avaluen a partir d’uns ítems com creuen que és el 

“text instructiu” que han realitzat. La finalitat d’aquesta activitat és poder treballar el text 

instructiu; estructurant-lo, explicant-lo en petit grup i finalment comunicant-lo a l’altre grup que 

haurà de realitzar el joc. També tenim l’objectiu de valorar el treball cooperatiu i els diversos 

rols dins aquest. 

 

Anàlisi de la documentació dels alumnes 

La documentació realitzada pels alumnes al llarg de tot el projecte és essencial 

ja que plasma els seus aprenentatges. Cada documentació és diferent, el que 

mostra que els aprenentatges dels alumnes també són diferents ja que depenen 

dels interessos de cadascú., aspecte repetit al llarg de tot el procés d’un projecte.  
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A l’aula de 2nA de  l’Escola El Bosc de la Pabordia, trobem dos tipus de 

documentació: 

- Quadernet de projectes: Llibreta espiralada personal de cada alumne. Dins 

hi trobem tots aquells aprenentatges i aspectes destacables que els 

alumnes remarquen. Les entrades en aquest quadernet es realitzen en 

funció del que esculli la mestra, per exemple, si els alumnes tenen la tasca 

de plasmar allò que volen destacar d’una activitat en concret ells ho 

hauran de fer però de forma totalment autònoma, sense cap més model 

que unes bases d’estil de com ha de ser el text en un sentit ortogràfic i de 

forma. A més de poder afegir-hi d’altres suports com dibuixos, imatges, 

pensaments, poemes, etc.  

- Carpeta d’aprenentatge: Aquesta carpeta és grupal, és a dir, compartida 

entre els 5 membres del petit grup. Dins aquesta carpeta hi col·loquem el 

que anomenem els resultats. De la interacció amb els espais de l’aula, 

n’extraiem creacions artístiques i, per exemple, les fitxes tècniques, un 

recurs didàctic que utilitzem a les sessions d’experimentació científica 

amb els espais. Tots aquests resultats es guarden a la dins la carpeta del 

petit grup, que sempre es queda a l’aula i, a l’hora de treballar amb els 

espais, l’encarregat de material la porta sempre a sobre. Aquests dos 

suports mencionats pertanyen als alumnes i s’entreguen a les famílies un 

cop finalitzat el projecte.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTAT DE L’ESPAI DE PROJECCIONS. POSTERIORMENT 

GUARDATS A LA CARPETA D’APRENENTATGE 
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A la fotografia del resultat de l’espai de projeccions s’hi veuen les creacions 

artístiques de dos alumnes d’un grup de treball. Aquestes dues creacions es 

guarden a la carpeta d’aprenentatge per poder-se portar a casa a final de curs. 

Les creacions de tots els espais van acompanyades d’una frase, poesia o petit 

relat que sintetitzi els aprenentatges o sentiments que els ha transmès la creació 

o bé el pas per aquell espai.  

Dins la carpeta, com ja he explicat, també hi trobem les graelles que els alumnes 

han omplert seguint el mètode científic per realitzar l’experimentació amb l’espai. 

Aquestes són les graelles de l’experimentació de cada grup documentat: 

 

GRAELLA DE L’ESPAI DE PROJECCIONS 

NOM DEL GRUP: Galàxies 
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GRAELLA DE L’ESPAI DE TEXTURES 

NOM DEL GRUP: Neu 

 

GRAELLA DE L’ESPAI D’OBSERVACIÓ 

NOM DEL GRUP: Els Artistes 
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GRAELLA DE L’ESPAI DE FANG 

NOM DEL GRUP: Les 4 Estrelles 

 

GRAELLA DE L’ESPAI DE CONSTRUCCIONS 

NOM DEL GRUP: Microscopis 
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Amb aquestes graelles podem veure el treball experimental que ha fet cada grup 

per arribar a formular una teoria. Escriure les graelles d’aprenentatge ha permès 

els alumnes ser conscients del procés i dels aprenentatges que han dut a terme, 

ja que en tot moment s’han preguntat el perquè i el com de tots els passos que 

han anat fent. Guardar aquestes graelles a la carpeta d’aprenentatge ajuda els 

alumnes i pares a entendre tot el procés i serveix com a avaluació i reflexió de la 

tasca. 

 

 

 

 

 

 

 

GRAELLA DE L’ESPAI DE TINTS 

NOM DEL GRUP: Els Planetes 

 

EXPERIMENTACIÓ A 

L’ESPAI DE TINTS 

 



ESTUDI DEL PAPER DE LA DOCUMENTACIÓ A PARTIR D’UN PROJECTE D’ART I CIÈNCIA          
Míriam Torras Camps   

37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La combinació dels dos tipus de documentació fa que els aprenentatges siguin 

encara més complets, a més d’afavorir al treball cooperatiu i donar a les famílies 

una mostra més àmplia del que s’ha treballat a l’aula a final de curs, quan els 

alumnes porten la seva documentació a casa.  

També es dona importància a la organització d’aquestes documentacions; cal 

que siguin fàcils de guardar, localitzar i organitzar pels alumnes de manera que 

hi puguin accedir sempre que vulguin, les puguin guardar a la motxilla si les han 

de portar a casa per fer alguna tasca o bé les puguin transportar per l’escola 

fàcilment.  

Efectivitat del treball conjunt entre ciència i art 

Per tal de corroborar si, a través del treball per projectes, hem pogut treballar la 

ciència experimental i l’art de manera conjunta i efectiva, he utilitzat l’eina de la  

documentació. Tots els exemples visuals i escrits que hem recollit amb la 

documentació, tant dels alumnes com de la tutora, són els que ens ajuden a 

veure si hi ha hagut un aprenentatge.  

 

 

 

ALUMNE FINALITZANT LA SEVA CREACIÓ 

ARTÍSTICA DE L’ESPAI DE TINTS 
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Cada espai contenia un conjunt de sessions de ciència experimental seguint el 

mètode científic, i la resta eren sessions de creació artística connectades a 

l’experimentació anterior. Per utilitzar aquest mètode, calien unes bases. Com es 

pot veure a la documentació que he realitzat, una de les sessions prèvies als 

espais està dedicada al mètode científic; què és, com s’estructura i perquè 

serveix. D’aquesta manera, un cop es troben la graella, ja saben en què 

consisteix cada pas de l’experimentació i ho poden fer de forma autònoma.  

Tots els espais escollits han estat triats a consciència per tal de poder-hi treballar  

aspectes tant de caràcter científic com artístic. A cada un dels espais els alumnes 

han fet una valoració dels aprenentatges. En aquesta taula mostro els espais 

amb els conceptes científics i artístics que es pretenia aprendre i els que 

finalment els alumnes han destacat: 
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ESPAI CONCEPTES CIENTÍFICS CONCEPTES ARTÍSTICS 
APRENENTATGES DELS 

ALUMNES DOCUMENTATS 

 

ESPAI DE PROJECCIONS 

 

· La llum i les ombres. 

· Funcionament d’un retro-

projector i de la llanterna. 

· Imaginació i possibles 

creacions amb la projecció de 

materials de diferents formes i 

mides. 

· Possibilitat de fer infinitat de 

creacions utilitzant les ombres  

· Quan poses un objecte a prop 

del projector el veus petit. Com 

més lluny el posis, més gros i 

borrós es veu. 

ESPAI DE FANG 
· Propietats del fang: textura, 

plasticitat, pes, hidratació, etc. 

· Interacció del fang amb 

materials que el modelen. 

· Aplicacions del fang en l’art: 

escultura, terrisseria, etc. 

 

· Quan el fang s’asseca es 

trenca molt fàcilment. 

· Modelar fang amb diferents 

objectes és més complicat del 

que ens pensàvem. 

ESPAI DE TEXTURES 

· Diferents tipus de textures 

segons els materials, com es 

poden retallar i enganxar entre 

elles. 

· Possibles aplicacions de les 

textures en l’art: collage, 

escultura i representació. 

· Amb trossos de paper i 

objectes pots fer figures amb 3D 

si utilitzes la imaginació  

· Les diferents textures poden 

representar colors i objectes 

molt diversos. 
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ESPAI DE TINTS 

· Interacció de l’aigua amb la 

pintura 

· Gotes que deixa l’aigua tintada 

sobre un paper quan té 

interacció amb materials com 

culleres, pipetes o pinzells. 

· Imaginació: possibles figures 

que es formen amb les gotes 

sobre el paper. 

· Aplicacions de l’aigua tintada 

en l’art 

· Si llances gotes d’aigua amb 

un raspall de dents, el rastre que 

deixa és diferent que amb la 

pipeta. 

· Si mires les gotes al paper des 

de diferents perspectives hi pots 

veure-hi figures. 

ESPAI DE CONSTRUCCIÓ 

· Formació de construccions 

combinant materials per tal que 

es sostinguin. 

· Buscar referents reals o 

imaginar possibles escultures o 

figures per fer amb el material 

de construccions. 

· Les construccions altes 

s’aguanten si hi poses moltes 

peces a cada pis, sinó es 

desequilibren i cauen. 

· Amb peces de fusta pots fer 

creacions molt originals 

ESPAI D’OBSERVACIÓ 

· Observació dels estats de 

diversos materials i la seva 

evolució: fruites,  verdures, 

plantes, etc. 

· Creació d’hipòtesis sobre com 

podem transformar els objectes 

quotidians. 

· Interpretació d’aquests canvis 

en els materials a partir de la 

representació utilitzant tècniques 

com el dibuix 

· Imaginació: Convertir un 

objecte en qualsevol altre 

· Amb la lupa pots veure de prop 

la fulla d’una planta i les seves 

parts. 

· Un obridor pot ser a la vegada 

un gos o una ballarina si utilitzes 

la imaginació. 
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Amb la realització dels espais hem pogut veure que sovint els aprenentatges que 

assolien els alumnes amb l’experimentació científica els utilitzaven posteriorment 

per fer la creació, llavors aquest aprenentatge era continu i quedava connectat. 

Un cas clar és el de l’espai de tints; Amb un objecte quotidià agafo un tint de 

color verd i faig gotes sobre un tros de cartolina. SI em poso més lluny, més a 

prop o tiro les gotes amb més força o menys, el resultat serà diferent. Amb 

aquesta cartolina plena de gotes, resultat de la experimentació, realitzo la creació 

artística; busco un sentit al conjunt de gotes, faig servir la imaginació per trobar 

figures i remarcar-les amb un retolador de punta fina negre.  

Si els alumnes només haguessin realitzat l’experimentació científica no 

haguessin sigut tan conscients del seu procés, treballar també des d’un punt de 

vista artístic els ha ajudat a tenir una visió més àmplia i global de les tasques que 

han dut a terme.  

A més, s’han complert trets principals del treball per projectes i del treball 

interdisciplinari; esperit crític i autonomia. Els espais eren completament 

autònoms, la guia de la tutora ha estat prèvia establint-los les bases del mètode 

científic i explicant-los el funcionament de la dinàmica dels espais, a partir 

d’aquest punt els alumnes dins els seus respectius grups de treball han realitzat 

les tasques encomanades sense la presència permanent de la tutora. Els espais, 

així com tot el projecte en general, també han permès fomentar l’esperit crític 

dels alumnes. La base del procés han estat les preguntes, hipòtesis i proves que 

els alumnes feien, a més, el fet de treballar de forma cooperativa convidava a 

que sorgissin debats i temes de divergència que, entre ells, havien de resoldre.  
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CONCLUSIONS 

A partir d’aquest estudi podem afirmar que el treball conjunt de la ciència 

experimental i les arts a partir d’un projecte d’aula és efectiu i, sobretot, podem 

veure el paper imprescindible de la documentació dins aquest projecte. Ara bé, 

la importància d’aquesta investigació rau en el com tot això succeeix. 

El treball de l’art i la ciència de forma conjunta utilitzant la metodologia del treball 

per projectes té múltiples beneficis; fomenta el treball cooperatiu, millora 

l’autonomia dels alumnes i contribueix a l’assoliment d’uns aprenentatges més 

globals i significatius, apropant als alumnes a la vida quotidiana on tot allò que 

experimenten està connectat i no separat per disciplines. L’assoliment d’aquests 

aprenentatges es veu reflectit sobretot en la documentació de l’alumne, que 

inclou la carpeta d’aprenentatge grupal, on s’hi guarden tots els resultats i el 

quadernet de projectes on s’hi plasmen pensaments, experiències i 

aprenentatges. La documentació dels alumnes té la finalitat de donar-los 

consciència de que estan progressant i de què estan aprenent.  

El paper de la mestra és un punt essencial tant del treball per projectes en si, 

com de la documentació d’aquest. La tutora té la funció d’estirar el fil per tal de 

crear interrogants que acabin en una resposta i un nou aprenentatge, per 

posteriorment poder-ho documentar. Aquest procés requereix l’esforç i treball 

diari dels tutors i especialistes, a més de la predisposició i ganes dels alumnes.  

En aquest tipus de treball, la documentació és imprescindible, ja que res del que 

passa està previst, és molt obert. A l’inici del projecte, es parteix dels interessos 

dels alumnes i aquests són els que marquen el curs de tot el procés. Així doncs, 

en aquests casos la documentació permet crear un ordre i un sentit a tot allò que 

va succeint. Tot i això, és evident que el treball per projectes és un concepte 

ampli, no totes les escoles el porten a terme de la mateixa manera ni segueixen 

el mateix procediment. 
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La documentació realitzada per les tutores recull, interpreta, reflexiona i descriu 

els aprenentatges i procediments portats a terme dins l’aula. A més, connecta 

l’escola amb les famílies així com amb la resta de la comunitat educativa. L’ús 

de recursos artístics (fotografies, enregistraments, dibuixos, literatura) ens 

apropa a la visió dels alumnes i permet que les famílies vegin de forma 

transparent allò que succeeix a l’aula. La correcta execució d’una documentació 

del projecte és agradable a la vista i mostra de manera atractiva, real i complerta 

l’experiència del treball per projectes.   

Pel que fa a la meva tasca en la realització d’aquest estudi, valoro molt 

positivament la feina d’observació, reflexió i interacció que he fet dia a dia durant 

la meva estada a l’escola, la meva constància, així com passa amb el treball per 

projectes, ha sigut imprescindible per portar a terme aquesta investigació, ja que, 

una investigació d’aquesta mena no es pot fer correctament sense un treball 

constant. Tot i això, és cert que m’hagués agradat aprofundir més en certs 

aspectes com, per exemple, l’observació completa de tots els espais 

d’aprenentatge i tots els grups que hi passaven, de totes maneres no hagués 

estat possible a causa de la falta de temps durant les pràctiques i fins a final de 

curs.  

Al llarg de la realització de la memòria he tingut dubtes pel que fa el mètode i les 

hipòtesis que em plantejava. El fet de tenir dues hipòtesis diferents em feia ballar 

el cap. El meu objectiu era treballar a partir de les dues i em generava dubtes. 

Finalment considero que les he aconseguit connectar correctament, en major 

part gràcies a la manera de treballar de l’escola i el paper que hi he adoptat jo. 

Així i tot, m’ha quedat pendent resoldre certes qüestions com podrien ser el 

treball per projectes a les diferents aules d’escola, no només a una. Aquest treball 

l’he pogut veure ja que s’han realitzat reunions on les tutores explicaven els seus 

projectes, però no els he pogut viure en primera persona i realment hagués sigut 

interessant fer-ne una comparativa.  

Per últim cal dir que aquest estudi m’ha permès gaudir i aprendre de l’estada a 

l’escola ja que, també gràcies als mestres amb els que he treballat, he pogut 

formar part de l’equip docent, treballar al seu costat i participar de forma activa 

en múltiples activitats i projectes d’escola que m’han format com a futura mestra 

i m’han ofert una visió crítica dins el món de l’educació.  
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ANNEXOS 

Annex 1: Entrevista amb Irene López 

Irene López és doctora en pedagogia per la UdL, amb màster en Educació Inclusiva i 

Educació Secundària i Grau d’Educació Primària amb la menció d’Educació Física. A 

més, és formadora dins el treball per projectes, fent seguiment dels projectes a diverses 

escoles, entre elles, l’Escola El Bosc de la Pabordia. 

Quan i per què comences a tenir aquest rol d’assessorament de projectes d’aula 

de l’escola? 

Vaig estudiar a la UdL, cursant un Grau d’Educació Primària i seguidament els màsters. 

A la formació em van ensenyar a través de l’art i vaig veure la potencialitat. Ho enfocaven 

molt als projectes. A més, hi ha una escola a Lleida que treballa així i vaig començar a 

interessar-me pel tema.  

A partir d’aquí vaig veure falta de formació i la necessitat de formar i anar a les escoles 

per donar bases per aprendre a treballar per projectes amb l’art.  És a dir, necessitat de 

formació de professorat. Faig formacions a diverses escoles des d’El Bosc de la 

Pabordia fins d’altres a València.  

Quina és la teva tasca amb els projectes d’aula de les tutores de l’escola? 

Primer, faig una primera xerrada i per fases vaig preguntant: En quin punt es troben, 

guiar-los en punt d’estancament. En el cas del Bosc de la Pabordia, aprofitant la 

Setmana de Ficcions o alguna visita a museus. 

Faig un seguiment anual. Assessorament o recolzament de mestres en el  moment en 

què se senten perduts. La meva tasca és ajudar-los en propostes d'activitats o dubtes. 

Faig un suport i una visita o dos a l'escola (sovint en format de claustre on es comparteix 

tot i es fan propostes de millora i també per conèixer les altres aules i fer sinergies i 

connexions entre projectes de diferents cursos). També vaig a diferents aules i participo 

d'observadora en diferents propostes del projecte, després dono feedback. Al final em 

reuneixo amb les directores per parlar de com ho han vist i com continuar l’any vinent. 

Quins aspectes consideres més rellevants a l’hora d’iniciar un projecte?  

És important tenir clares unes fases en treballar per projectes. Al principi se sol anar al 

museu, fer el mapa conceptual, treure eixos i continguts del mapa. Aquesta és la part 

més metòdica, després hem de fluir.  

Hem de saber fluir, no em serveix tenir-ho tot planificat, sinó que he d’anar escoltant-los 

i anar llegint. És la part més metòdica. Quan anem agafant més experiència, aprenem 

més a escoltar els alumnes i a deixar-nos portar.  

Quin és el paper que té l’art en el projecte? 

L’art en el projecte és un provocador, és un estímul que ens porta a imaginar i reflexionar 

sobre coses que es poden fer diferent. També ens ensenya d’estètica i a sortir de les 

típiques produccions de cartolina, per dir-ho d’alguna forma, que fem a classe. 

Ensenyem als infants llenguatge artístic, a culturitzar-los, a ser més crítics…  
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L’art ajuda a buscar formes diferents per a fer la documentació del projecte. L'artista el 

que fa és documentar-se, si nosaltres aprenem d'aquests processos d'investigació que 

fan els artistes, nosaltres el que podem fer és aplicar aquests processos en el nostre dia 

a dia.  

Quins referents teòrics utilitzes per a la teva formació en l’aprenentatge per 

projectes?  

Glòria Jové, UdL, Quim Bonastre, diverses publicacions de Florida Universitària de 

València, Reggio Emilia, etc. No hi ha gaires referents, els articles són molt teòrics o 

d’investigació. Hem de continuar aportant evidències basades pràctiques (expliquin 

experiències pràctiques) i a partir d'aquí seguir fent investigació. 

Ara mateixa no tinc un referent clar. Té una part bona que vol dir que n’hem de buscar 

més i una part dolenta que vol dir que anem endarrerits.  

Per què creus que és tan important treballar per projectes?  

Ja no ens serveix la metodologia de fa uns anys perquè la societat ha canviat, tenim 

unes altres necessitats, l'alumnat té una altra forma d’aprendre, sobretot s’han 

incorporat el tema de les tecnologies i vivim en una societat sobre estimulada, amb un 

excés d’informació que no sabem gestionar.  

Tot això, si realment volem fomentar un aprenentatge significatiu que tingui interès i 

significat per l'alumnat, hem de canviar la metodologia. Un llibre de text al final el que 

aporta és la part teòrica però connecta poc amb els interessos.  

El treball  per projectes aporta la connexió amb els interessos del grup classe, que ens 

van gestionant al llarg del curs mitjançant activitats que ajuden a l'alumnat a ser més 

creatiu, reflexiu i crític, que això és molt important en la societat contemporània que 

vivim.  

A més, hi ha el tema de la interdisciplinarietat, el fet que un treball per projectes, no és 

una assignatura que va per lliure. Dins el treball per projectes podem incorporar ciència, 

matemàtiques, educació física, art… i interrelacionar-ho tot. Això és rellevant pel que 

deia Morin, no serveix de res ensenyar un aprenentatge fragmentat, ja que tot està 

relacionat, no coneixeria tota la seva funcionalitat. És important un aprenentatge i 

enfocament globalitzat, que això l’aprenentatge per projectes ho permet.  

Com podem saber nosaltres que hi ha un aprenentatge en els projectes? 

És important fer una avaluació formativa. Vol dir que no em serveix fer un projecte i 

l'única avaluació és la que fem en acabar. L'avaluació ha de ser contínua, durant el 

projecte s’ha de recollir informació que ajudi al mestre a veure que realment aquell 

aprenentatge s’està adquirint (rúbriques, autoavaluacions de l'alumnat que el portin a 

reflexionar sobre l'adquisició dels aprenentatges).  

També és interessant el tema de les co-avaluacions. No només avalua el professor, sinó 

que és interessant fer avaluacions a nivell grupal del grup classe, o que per grups 

s’avaluïn entre ells. És a dir, durant tot el procés de projecte hi ha d’haver diferents 

moments en què ens facin aquest tipus d'avaluacions per saber si realment els 

coneixements s’estan adquirint. 
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Com podem recollir evidències que la metodologia de projectes és efectiva? 

Amb les carpetes d’aprenentatge que fan els alumnes. És interessant analitzar-les a 

nivell de claustre, ajuntar-nos tots, reunir-nos per comentar, analitzar aquestes carpetes 

on ens van veient les produccions de l’alumnat i on les podem analitzar i veure si 

realment estem aconseguint allò que ens estem proposant.  

No només això, sinó també les avaluacions que comentàvem abans. Compartir-les amb 

el claustre per analitzar-les i anar veient si s’està assolint o no.  

Una altra manera és que vingui un expert, però que aquest expert, en lloc d’arribar i dir 

“Mira us faig la xerrada i ja està”. Partim d’aquestes evidències de l’aula i ens ajudes a 

analitzar si realment estem obtenint allò que volem o no.  

El tema de saber si el treball per projectes funciona ha de ser un treball en equip, que 

parteixi del propi mestre i que després es comparteixi amb altres professionals. Ens 

ajudaran a veure coses que potser nosaltres no veiem.  

A l’escola documenten tot el desenvolupament del projecte. Quina és la 

importància d’aquesta documentació? Com hauria de ser? Quina és la millor 

manera de documentar? 

Per una banda, tenim la documentació de l’alumne, que ell va recollint les evidències 

que per ell són més importants. Aquesta eina és molt efectiva i valuosa perquè li estem 

donant autonomia a l’alumne perquè esculli quins són els aprenentatges més 

significatius que ha tingut a l’hora del projecte i que ell/a se’ls autogestiona a la carpeta. 

A final de curs, és interessant que ens pugui compartir amb les famílies perquè vegin 

que és el que han fet i ells mateixos, quan al cap d’un temps ho consultin puguin veure 

quin fil conductor han seguit  en el procés d’aprenentatge.  

Per altra banda, tenim la documentació del professorat que jo crec que hauria de ser 

obligatori a tots els centres, perquè a vegades ens oblidem que el mestre també ha de 

ser un investigador. Jo no estic dient que s’hagin de fer articles o gràfiques, sinó que 

tots els mestres haurien d’aplicar una investigació - acció, és quan tu investigues sobre 

la teva pròpia pràctica. Llavors, quan els mestres fan aquesta documentació, on van 

narrant tot el que passa a  l’aula i van incorporant evidències, ja sigui en format vídeo 

amb un QR o fotografies, et fa ser conscient del que tu estàs fent a l’aula, dels passos 

que estàs seguint, de veure si allò ha funcionat no, de plantejar-te si segueixes per 

aquesta línia o canvies de cara a l’any següent. 

La documentació també serveix per evidenciar la veu dels nens, el que us deia d’escoltar 

la veu dels alumnes. Si aquesta veu dels alumnes  no la recollim, ja sigui amb un registre 

d'àudio, una frase… queda perduda i no té sentit. Llavors en aquesta documentació, 

molts mestres apunten diàlegs, conversacions que han tingut amb els alumnes i això 

també és important per a posar ordre a tot el que està passant en el projecte.  

Tot això és molt important per a millorar la pràctica docent.  
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La documentació del mestre s’ha de fer un cop acabat el projecte o durant?  

Durant. És impossible que un projecte que dura tants mesos siguis capaç de recordar-

ho tot i puguis plasmar totes les veus dels nens al final. Jo recomano a finals de setmana, 

asseure una hora i apuntar, ni que sigui en brut, el que ha passat aquella setmana a 

l’hora de projecte. Escrivim les veus, narrem una mica el que ha passat i ja ho tinc posat 

allà. Després ja afegiré fotografies i ho posaré bonic. 

El mapa conceptual té més funcions que a l’inici del projecte?  

El mapa conceptual és un reflex dels processos d'aprenentatge que estan passant a 

l’aula. Jo sempre dic als mestres que el mapa és una eina viva, ens ajuda primer a veure 

tots els processos d'aprenentatge que estem fent, d’una forma visual i sintètica a la paret 

i després també ens ajuda a establir aquestes relacions. El que deia abans que deia 

Morin, que hem d'intentar evitar la fragmentació de coneixements, precisament el mapa 

ens ajuda a veure que tenim tots aquest continguts; com els podem interrelacionar?  

El mapa té aquestes dues funcions: interrelacionar els continguts i veure el procés 

d’aprenentatge que estem desenvolupant.  

Creus que hi ha una estratègia concreta per documentar o es poden utilitzar 

múltiples estratègies o recursos?  

Es poden fer servir moltes formes per documentar. Al final podem fer escriptura, 

fotografia, vídeos, entrevistes, etc. Tota eina, sempre que ens ajudi a reflexionar i a 

recollir la informació dels processos d'aprenentatge és vàlida.   
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Annex 2: La meva documentació del projecte 

 

DOCUMENTACIÓ DELS INICIS DEL PROJECTE 

A finals del mes de Febrer comencem el projecte a l’aula de 2n. Aquest any es parteix 

de la “Setmana de Ficcions”, una setmana en la qual l’escola es transforma en un conjunt 

d’instal·lacions artístiques. Aquestes instal·lacions les realitzen els mestres, pares i 

també hi col·laboren artistes de la ciutat i alumnes de l’Escola d’Arts d’Olot. La temàtica 

l’escullen els mestres. Durant un cap de setmana es preparen totes les instal·lacions i 

la setmana següent va totalment dedicada a la visita, reflexió i interacció dels alumnes 

amb cadascun dels espais habilitats.  Aquest any es tractaven temes d’importància 

social com el canvi climàtic, també temes com l’artesania, les habilitats individuals i la 

importància d’aquestes, l’escola del passat i l’escola del present i futur, etc. 

A la nostra aula, 2nA, es produeix un debat sobre aquesta “Setmana de Ficcions” i 

s’escull “L’ESCOLA” com a punt d’inici del projecte, ja que s’hi mostra interès per part 

dels alumnes. En aquest punt inicial els alumnes mateixos es plantegen un parell de 

qüestions inicials: 

Com és la nostra escola? 

 

Aquí és quan plantegem les dues activitats que seran el punt de partida del projecte. 

Aquestes activitats seran en grup petit així com la resta d’activitats de tot el projecte. La 

primera activitat es realitzarà amb un plànol mut de l’escola. Tots els membres del grup 

hauran de voltar per l’escola situant dins el mapa el nom de totes les aules i espais, amb 

l’objectiu de conèixer bé la nostra escola i, a més, reforçar els rols dels alumnes dins de 

cada grup, on cada alumne té una tasca encomanada a realitzar i tenen la 

responsabilitat d’organitzar-se. 

 

  

 

 

 

 

 

Un cop acabada l’activitat n’hem realitzat la cloenda, com ha funcionat el grup, com 

valoreu l’activitat i la feina feta, etc. En aquesta activitat han sortit especialment aspectes 

rellevants pel que fa al funcionament del petit grup i els seus membres, discutint sobre 

els aspectes de millora i guanyant cohesió per donar inici a un projecte en el qual el 

treball cooperatiu hi serà protagonista. Un cop acabada la rotllana de cloenda hem 

plantejat una qüestió als alumnes: 
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Heu pogut observar amb quins materials està construïda l’escola? 

 

D’aquest fil vam poder estirar molt. L’escola està construïda sobre mòduls, així doncs 

de seguida els alumnes van tenir present el ferro com a material principal, també el vidre, 

el plàstic, el ciment i la fusta. Un alumne ha apuntat els materials a la pissarra de l’aula.  

- 

Seguidament, hem començat aquest debat: 

 

T: Sabeu què significa QUOTIDIÀ? 

A1: Ho puc buscar al diccionari? 

- 

A2: Quotidià és allò que utilitzem cada dia 

T: Llavors quin objecte seria quotidià? 

A3: Un llit 

A4: Una cadira 

T: He dit objecte, no moble! 

A5: Una cullera, una forquilla o un ganivet 

 

A partir d’aquest petit debat, els hem presentat la tasca del cap de setmana:  

 

 

Cal que cada membre del grup porti de casa per dilluns vinent un objecte quotidià que 

tingui a casa i que estigui fet d’algun dels materials dels que està construïda l’escola. 

Cada grup tindrà els seu grup d’objectes. 

 

- 

Al llarg de la setmana entrant, tots els alumnes han anat portant els seus objectes 

quotidians a l’escola i s’han anat guardant; cada grup els guarda en un calaixet de l’aula. 

Però perquè serveixen aquests objectes quotidians? Ho expliquem als alumnes: 

 

Com recordeu, a la setmana de ficcions hi havia 6 espais distribuïts per l’escola, cada espai 

únic a la seva manera. Així com es va transformar l’escola per la setmana de ficcions, també 

transformarem l’aula. Cada espai artístic de la Setmana de Ficcions correspondrà a un espai 

dins l’aula. Dins aquests espais cada grup hi experimentarà i posteriorment hi realitzarà una 

creació artística interactuant alhora amb l’espai i els seus objectes quotidians. Els espais seran 

els següents: Fang, Observació, Projeccions, Construcció, Tints i Textures.  

 

- 
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La sessió següent ha consistit en presentar els 6 espais nous que s’introduiran a l’aula 

i què s’hi farà en aquests espais. Un espai és una zona o racó de l’aula dedicat a una 

activitat concreta. Entre un espai i un altre hi ha separació i es veuen clarament les 

delimitacions. Els espais poden ser exposats o bé guardats, és a dir, l’espai de textures 

no està exposat, sinó guardat en una caixa i es treu quan s’utilitza, en canvi, l’espai del 

fang està exposat sempre a l’aula, hi ha un espai amb una taula baixa i unes cadires 

dedicat íntegrament al treball amb el fang. Així doncs la sessió s’ha convertit en una 

explicació i pluja d’idees de cap on encarar el projecte. 

- 

Uns dies més tard, els alumnes dediquen part de la primera sessió del dia a recapitular 

i recordar les tasques que havien portat a terme aquests dies i la feina que tenien per 

aquest cap de setmana. Primer, hem fet un esquema a la pissarra explicant en quin punt 

estàvem del projecte i què sabíem fins ara del funcionament d’aquest. Seguidament, 

han copiat l’esquema fet per tots a la pissarra al seu quadernet de projectes, un espai 

on els alumnes s’anoten els aprenentatges i les tasques referents al projecte. 

Durant la sessió també hem presentat els objectes quotidians fets dels diversos 

materials treballats a les sessions anteriors. Hem comentat tots els objectes i ells 

mateixos els han guardat en calaixets per tenir-los a mà a l’hora d’utilitzar-los. S’ha 

remarcat i discutit també la importància de tenir cura i responsabilitat dels objectes del 

grup i així garantir el bon funcionament del projecte. Finalment, s’ha produït aquesta 

conversa: 

 

T: Què creieu que farem amb els objectes que heu portat? 

A1: Podem fer música 

A2: Podem mirar de quin material estan fets 

T: Però això ja ho sabem no? 

A3: Sí! Podem sortir al pati a jugar? 

T: Voleu fer un joc amb els objectes? 

A4: Sí, podríem inventar-lo i després jugar-hi! 
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- 

Per tal de seguir al projecte i afegir-hi una visió encara més general i interdisciplinària, 

a la sessió següent hem realitzat una sessió de caràcter motriu. S’anomena “Inventa un 

joc”; durant el cap de setmana cada alumne inventarà un joc motriu col·lectiu el qual 

contingui els objectes quotidians i a més algun altre material com per exemple la llana o 

els papers de diari. Dilluns, un cop hagin escollit el seu joc, s’asseuran en grup 

cooperatiu i explicaran els jocs per finalment triar-ne un i fer-lo posteriorment a un altre 

grup d’alumnes de la classe. Mentre un alumne del grup explica el seu joc, la resta 

avaluen a partir d’uns ítems com creuen que és el “text instructiu” que han realitzat. La 

finalitat d’aquesta activitat és poder treballar el text instructiu; estructurant-lo, explicant-

lo en petit grup i finalment comunicant-lo a l’altre grup que haurà de realitzar el joc. 

També tenim l’objectiu de valorar el treball cooperatiu i els diversos rols dins aquest. 

- 

Seguidament, un cop acabades les classes del matí, entre la tutora i jo hem estructurat 

el disseny del mapa conceptual del projecte; un mapa visual que queda exposat a l’aula 

al llarg de tot el projecte i que permet que els alumnes puguin seguir l’eix en tot moment 

i tinguin sempre present el punt d’inici i l’estructuració del projecte. El disseny que hem 

escollit és amb fustes, dibuixos dels nens i imatges repenjades a dues estanteries de 

fusta a la paret de l’aula. 

Al llarg de la tarda hem preparat l’activitat motriu relacionada amb el projecte, que al cap 

de setmana s’han emportat de deures a casa.  

- 

El dilluns, durant les primeres hores del matí ens hem repartit en grups de treball i cada 

grup ha llegit la seva proposta a la resta de membres, per finalment triar-ne una de les 

cinc. Un cop escollida la proposta se’ls ha repartit una graella en la qual es treballa el 

text instructiu; així doncs, els alumnes havien de posar les instruccions pas a pas del joc 

escollit, el material que utilitzarien, les normes i la finalitat, per tal que servís de guia als 

alumnes que posteriorment jugarien al joc. Entre tota la classe hem revisat i repassat la 

graella i ha quedat preparada per quan haguéssim de jugar a la sessió següent.  

- 

Com que acabem de preparar el mapa conceptual, l’hem observat amb els alumnes i 

hem comentat tot l’eix del projecte des dels inicis, així fem memòria de tota la feina que 

hem fet fins ara, d’on prové tota aquesta feina i el camí que continuarem fent. L’hora que 

hem dedicat a aquesta tasca ha sigut molt profitosa, ja que sovint val la pena parar i 

recapitular. Entre tots hem generat el relat de manera que la tutora i jo ens hem 

assegurat que tothom estigués seguint i entenent el procés del projecte.  
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Seguidament, després del pati, hem continuat l’activitat motriu relacionada amb el 

projecte. Els alumnes que faltaven per revisar la tasca l’han revisat i corregit algunes 

faltes d’ortografia de la graella amb la tutora, un cop fet això, cada grup de treball ha 

preparat i col·locat el material del joc que havia creat per tal que un altre grup de treball 

hi pogués jugar. No els hem pogut acabar tots, tot i així els que hem pogut fer han 

funcionat molt bé. Un cop hàgim pogut fer tots els jocs, a la mateixa graella els alumnes 

es realitzaran una autoavaluació i una coavaluació de la tasca. 

- 

A la sessió següent, els alumnes s’han assegut en rotllana i han fet la valoració de les 

instruccions i el funcionament del joc; el grup que havia jugat al joc d’un altre grup es 

valorava com a jugador i valorava les instruccions i el joc de l’altre grup, de la mateixa 

manera que el grup que organitzava el joc s’autoavaluava com a organitzador del joc, 

així ho feien de forma recíproca amb tots els grups. Tota aquesta informació 

verbalitzada, posteriorment la redactaven a la graella on hi havia un apartat 

d’autoavaluació i un altre que es deia “aspectes a millorar” on s’havien d’apuntar els 

aspectes de millora que havien comentat els companys que havien jugat al joc 

corresponent.  

- 

Una part essencial del projecte és la documentació que fan els alumnes al seu 

quadernet. Cada activitat o recurs del projecte quedarà documentat al quadernet 

personal per tal que serveixi de guia al llarg del procés així com d’avaluació, per tal de 

veure allò que cal millorar o allò que s’ha fet bé o els alumnes han après un cop acabat 

el projecte. La documentació és diferent i adaptada a cada alumne; es documenta d’una 

forma oberta per tal que els alumne siguin els que escullen què hi escriuen i quins 

aprenentatges els han resultat més significatius.  

Així doncs, l’activitat proposada és la revisió de les tasques que els alumnes de l’aula 

tenen fetes al quadernet d’aprenentatge per analitzar punts forts i punts febles, anotar-

los, crear-ne una rúbrica i a partir d’aquesta fer una autoavaluació com a tasca de deures 

a casa. A partir d’aquesta autoavaluació els alumnes podran ser conscients d’allò que 

han de millorar en la seva presentació del quadern de cara a la documentació del 

projecte.  
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Primer, es comença proposant una activitat en petit grup; cada grup tindrà 4 o 5 

quaderns dels seus companys i, sense tenir en compte de qui són, s’hauran d’anotar en 

un paper allò que veuen que caldria millorar, per exemple: respectar els marges del full, 

escriure recte, utilitzant signes de puntuació o separant correctament les paraules.  

A partir d’aquí i amb tot el grup classe s’han posat en comú els aspectes a millorar que 

cada grup ha escrit i  amb la tutora hem creat una rúbrica amb les anotacions dels 

alumnes. Aquesta rúbrica l’hem repartit per tal que els alumnes poguessin fer la tasca 

de deures setmanal:  

 

Valorar a partir de la rúbrica els seus quadernets d’aprenentatge, anotant aquells aspectes que 

els cal millorar i aquells que creuen que ja fan bé. Es tracta doncs d’un petit escrit que cada 

alumne haurà de fer com a autoavaluació.  

 

- 

A la sessió d’avui hem seguit amb l’activitat de la “presentació del quadernet de 

projectes”. Els alumnes han portat la tasca del cap de setmana que consistia en valorar 

el seu quadernet (aspectes bons i aspectes a millorar) a partir d’uns ítems establerts la 

setmana anterior.  

Cada alumne ha llegit la seva tasca en veu alta a la rotllana i amb la mestra s’ha 

comentat, de manera que si la tutora o jo crèiem que faltava algun aspecte, ells ho 

afegien. Ha sigut una activitat molt interessant, ja que els alumnes han pres consciència 

d’allò que han de millorar i seguir treballant i han valorat allò que ja fan bé i han de seguir 

fent. 

- 

Avui hem dedicat la sessió d’abans de dinar a començar a preparar tots els espais de 

l’aula. Cada grup d’alumnes tenia un espai assignat i havia d’anar netejant la zona de 

l’aula on aniria situat l’espai i col·locant els materials. Hi ha molts espais que han estan 

inacabats ja que encara ens falta material per poder-los acabar.  

 

 

 

 

 

 

- 

A la sessió d’avui hem preparat un seguit de propostes per tal que els alumnes entenguin 

què és i com funciona el mètode científic. La finalitat d’aquesta proposta és la de poder 

treballar amb la fitxa tècnica seguint el mètode científic quan facin l’experimentació amb 

els espais de l’aula. 
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A cada espai d’aula, a més d’omplir la fitxa tècnica, tindran una guia a partir de la qual 

es podran guiar a l’hora de seguir la seva observació a partir del mètode científic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

A la sessió de primera hora del matí, hem arribat a l’aula i hem posat al mig de la rotllana 

un colador i dos gots de vidre transparents; un ple d’aigua i l’altre ple de sorra del pati. 

A partir d’aquí la tutora els ha preguntat què hi veien i s’ha produït la conversa següent: 

 

T: Què hi veieu en aquests gots? 

A1: Sorra 

A2: Aigua 

T: Com sabeu tot això?  

A3: Pel color i la textura 

A4: Però diem que és sorra perquè n’hi ha al pati, podria ser Colacao 

A5: Sí! I potser no és aigua, pot ser altres coses 

A6: Com lleixiu 

T: Com podem saber què és? 

A7: Olorant-ho! 

T: Proveu-ho. 
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Llavors, els alumnes han olorat els materials, fins i tot s’ha proposat que podria ser aigua 

amb gas i s’han posat el got a l’orella per veure si es sentia algun soroll.  

Un cop fet això, la tutora els ha plantejat la qüestió següent: 

 

Què podem fer amb l’aigua, la sorra i el colador? 

 

La resposta ha estat gairebé unànime, els alumnes han dit que sortiria fang. Així doncs, 

els hem proposat que un d’ells fes la prova. Un alumne, al mig de la rotllana s’ha dedicat 

a experimentar, en aquest cas, guiat per la resta d’alumnes, ha fet “sorra fina” colant la 

sorra amb el colador i seguidament fent pastetes mesclant la “sorra fina” amb l’aigua. 

Han hagut de repetir el procés 3 vegades, ja que no tenien clara la quantitat d’aigua.  

Un cop feta la pasta n’han fet una bola i mentrestant la tutora ha fet una bola de fang. 

En aquest punt han pogut tocar les dues boles, pesar-les amb les mans i arribar a la 

conclusió que no havien fet fang, que havien fet pastetes i que, per arribar a fer fang, 

feia falta que la sorra fos molt més fina i no deixés sediments, refutant així la hipòtesi 

que havien plantejat tot i ells no saber-ho del tot. Finalment, han repassat tots els passos 

que havien fet fins a arribar a la conclusió. 

- 

A la sessió següent, els alumnes s’han repartit en grups de treball i hem donat a cada 

grup l’article on s’expliquen les fases del mètode científic. A partir d’aquesta fitxa i 

relacionant-ho amb l’activitat anterior els alumnes han definit les parts del mètode 

científic, ho han escrit mentre la tutora també anava escrivint a la pissarra allò que 

anaven dient.  

Així doncs, hem preparat els alumnes per poder realitzar les fitxes tècniques grupals 

que faran i documentaran amb els grups de treball, ensenyant-los en què consistia el 

mètode científic i els passos que tenia. Aquesta és la fitxa tècnica que ompliran: 
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DOCUMENTACIÓ D’UN GRUP: ESPAI DE PROJECCIONS 

Arribats a aquest punt del projecte i amb totes les bases establertes, podem començar 

a treballar amb els espais. La tutora ha documentat un grup diferent a cada espai i jo 

m’he quedat sempre a l’espai de projeccions, per tant, en documentaré un grup. En 

aquest espai he preparat i programat les activitats que duraran 4 sessions de 45 minuts 

cadascuna. Tot i així, he estat present també amb altres grups que han passat per l’espai 

de projeccions per tal de guiar-los com he fet amb el grup documentat. 

- 

Durant les primeres dues hores del matí hem preparat els espais i els hem col·locat per 

poder començar a treballar amb ells. Hem col·locat 3 espais dins l’aula i 3 a fora. Els 

alumnes han sigut els encarregats de col·locar-ho i preparar tot el material mentre amb 

la tutora documentàvem amb fotografies dels espais i els objectes quotidians.  

- 

La primera sessió els espais ha començat amb la tutora explicant com s’organitzarien 

els alumnes als diferents espais d’aula, un cop feta l’explicació cada grup ha agafat la 

seva carpeta d’aprenentatge i hem marxat a “L’aula de joc”, on jo havia col·locat el 

projector, la tela, les llanternes, els objectes quotidians del grup i altres materials com, 

per exemple, pilotes d’hoquèi, tubs de plàstic amb forats i tubs de cartró. Aquests 

materials extres servirien de suport per tal que l’experimentació fos més àmplia i 

profitosa.  
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Un cop els alumnes han arribat a l’aula jo no els he dit res, s’han posat a tocar els 

objectes, fer llum amb les llanternes i intentar engegar el projector. Un cop han parat els 

he dit que obrissin la carpeta i llegissin la graella, n’han llegit el títol “Com podem seguir 

pas a pas el mètode científic”, i els he preguntat què sabien sobre el mètode científic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ells m’han explicat allò que sabien de la sessió on van treballar els passos del mètode i 

hem parlat del pas d’observació i s’han llegit les premisses. Un cop fet això els he dit 

que per què no observaven tot el que veien i així ho han fet. Han parlat de la mida, el 

pes, la forma, el color, el material, la textura i d’altres propietats de tots els objectes, per 

exemple, afirmant que “aquest tub és de plàstic i té forats, per tant si el posem davant la 

llum farà com una xarxa”, ha comentat un dels alumnes.  

Seguidament els he plantejat preguntes com “Què creieu que passaria si en comptes de 

posar el tub que té forats davant del projector, en posem un que no?” i d’altres qüestions 

per guiar-los en l’observació. Durant el procés els he pogut gravar explicant allò que 

anaven observant, es pot escoltar amb el Codi QR següent: 
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Per últim, un cop feta l’observació, un dels alumnes han escrit allò que han observat a 

l’apartat d’observació de la fitxa d’investigació on s’exposen els passos del mètode 

científic, mentre la resta de companys l’ajudaven i li deien allò que havia d’escriure amb 

l’ajuda de la guia de l’espai, que els ajudava a seguir i escriure tots els ítems del mètode 

científic que calia redactar. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

A la segona sessió, els alumnes han tornat a l’espai de llum, a “L’aula de joc” de l’escola. 

Allà ja els hi he deixat tot preparat per poder començar la sessió d’experimentació. 

Primer han obert la carpeta d’aprenentatge i han vist que a la graella només tenien 

omplert l’apartat d’observació i que els faltava tota la resta. Han vist que el següent pas 

era plantejar-se una hipòtesi i per això els he proposat que perquè no engegaven el 

projector i parlaven una estona sobre el material que veien i jugaven amb possibles 

combinacions.  

Així doncs, han començat a posar objectes sobre el projector, a moure’l amunt i avall i 

han resultat meravellats veient la forma que feien els forats dels tubs i la pilota foradada 

quan hi traspassava la llum. Entre molts comentaris que feien, he escoltat que deien “Els 

forats del tub semblen finestres amb llum a dins”. Al sentir aquesta frase, hi he volgut 

posar incís i els he comentat que què els semblaria fer un paisatge amb tot el material 

que tenen i el projector. Un d’ells de seguida ha dit “Podríem fer un edifici!” i un company 

hi ha afegit “O una ciutat sencera”. Aquí he entrat jo i els hi he comentat si aquesta 

podria ser la seva hipòtesi, i ells mateixos han formulat la pregunta “Podem fer un 

paisatge de ciutat projectant els materials i objectes quotidians que tenim?”.  
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A partir d’aquest punt han començat a provar-ho, afegint i traient elements, col·locant-

los d’una manera o altra; primer els edificis amb tubs de diferents mides per formar 

l’skyline, llavors hi han afegit el sol (o la lluna) amb una pilota de petanca i, per últim, 

han utilitzat la pinça, la qual han desmuntat, per fer un ocell volant. Per últim els he 

comentat que si volien afegir algun objecte més i han posat un clau a sobre d’un dels 

tubs afirmant que es tractava d’una parabòlica. Un cop feta l’experimentació i acabada 

la projecció els he dit que em repetissin la hipòtesi i que em diguessin si creien que 

s’havia complert. La resposta ha estat afirmativa i també m’han explicat el perquè.  

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, tots els membres del grup, s’han assegut i un d’ells ha escrit a la graella la 

hipòtesi, un altre la fase d’experimentació pas a pas i l’últim ha escrit la conclusió. L’últim 

pas era escriure la teoria i, quan ho han hagut de fer, m’han preguntat què hi havien 

d’escriure allà.  Els he plantejat una qüestió; “Què heu après amb l’experimentació que 

heu fet avui?” i un d’ells m’ha respost “Que si combines materials i objectes i els poses 

a la llum del projector, pots fer un paisatge” i un altre ha afegit “Un paisatge o el que 

sigui”, els he explicat doncs que aquesta era la teoria que calia que redactessin. Un cop 

fet tot això hem repassat allò que havien escrit, he fotografiat el resultat de la projecció 

i hem donat la sessió per acabada.  

A la fotografia següent es veu la graella del mètode científic del grup de treball un cop 

finalitzada. 
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- 

A l’inici de la tercera sessió ens hem trobat per repassar com havia funcionat la sessió 

anterior, quins rols havien adoptat els alumnes en el grup i el procés científic que havien 

fet seguint els passos del mètode. Del que deien n’he realitzat una gravació de veu i, 

aquesta gravació, l’he enviat a la tutora per realitzar la documentació del projecte. La 

gravació ha estat la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

El migdia abans de realitzar la sessió me n’he encarregat de preparar tot el material 

necessari: La fotografia impresa de la projecció que van realitzar a la sessió anterior a 

partir de la hipòtesi que es van plantejar i una fotografia projectada a la paret real d’allò 

que han volgut representar amb la projecció, en el cas d’aquest grup, la projecció del 

paisatge de ciutat impresa i una fotografia d’uns edificis i una ciutat amb gratacels. He 

escollit dues imatges perquè ells treballessin amb la que es sentissin més còmodes. 
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Quan han arribat a l’aula els he mostrat la fotografia impresa de la seva projecció i han 

tornat a explicar com l’havien fet i què representava per ells. Un cop fet això els he 

ensenyat projectada una de les imatges d’una ciutat, era una imatge de la ciutat de Nova 

York i, sorprenentment, l’han reconegut de seguida. Els he fet preguntes com “Què veieu 

en aquesta imatge?”, “Quines semblances hi trobeu amb la vostra creació?”, “Quines 

diferències hi trobeu amb la vostra creació?”.  

Aquestes qüestions han portat una estona de debat i han sortit temes com “a gairebé 

tots els edificis hi ha antenes, com la que vam posar nosaltres” o “aquests edificis tenen 

moltes finestres igual que els nostres tubs amb forats, que semblaven edificis amb 

moltes finestres”. Seguidament, han mirat la següent imatge i hem repetit l’activitat. 

M’han comentat que la segona imatge els donava més pau perquè s’hi veia un tros de 

vorera i un parc amb arbres i zona verda, així doncs aquesta és la que he utilitzat per 

començar la creació grupal.  

 

 

 

 

En aquest punt els he plantejat si creien que, basant-se en les projeccions o no, podien 

modificar la imatge del paisatge de ciutat real i m’han comentat que creien que sí, així 

doncs primer han provat de fer un ocell amb els dits, un sol amb una moneda o antenes 

amb un llapis de l’aula, tot i així no han trobat moltes possibilitats i, pel que he vist, s’han 

centrat molt en afegir-hi elements que ja havien afegit a la seva projecció, res de nou. 

He seguit observant què feien i un d’ells m’ha preguntat si podien agafar un retolador i 

dibuixar-hi sobre, i no m’ha semblat mala idea, així doncs ho han fet així durant una 

estona.  

Per acabar m’han ensenyat el resultat, quelcom senzill, i n’hem fet una reflexió, també 

de com havia funcionat el grup; creien que un dels membres no s’hi havia implicat prou 

i n’hem parlat. Finalment, he realitzat la fotografia de la creació i he donat la sessió per 

finalitzada. 
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- 

La quarta i última sessió l’hem començada agafant tots els materials necessaris per 

l’activitat (cola de barra, retoladors negres de punta fina, 4 cartolines blanques A4, 

tisores i la carpeta d’aprenentatge). Els alumnes ho han agafat tot i hem marxat a fora 

al pati, a les taules de pícnic que hi ha a l’exterior, a realitzar l’activitat. 

Primer han obert la carpeta d’aprenentatge i hi han tret les fotografies de totes les 

tasques que havien fet a les sessions anteriors; les graelles i les fotografies dels 

paisatges reals i projectats. Hem repassat tot el que havíem fet i, seguidament, han 

agafat les fotografies i les han enganxat al centre de la cartolina. Un cop fet, els he 

proposat que, amb els retoladors, continuessin el dibuix com ells volguessin i han tingut 

mitja hora lliure per fer-ho. En aquesta mitja hora també han escrit una petita frase o 

poema que explicava el que els transmetia la creació. Un cop ha acabat, cada alumne 

ha comentat el que hi havia, com, perquè i com es valorava en la seva tasca. A l’ANNEX 

3 del document hi ha els resultats de les creacions artístiques. 

Com a cloenda final, hem parlat de com havien anat totes les sessions de l’espai i s’han 

valorat com a grup i de forma individual. La valoració ha sigut positiva tot i que dos 

membres del grup han afirmat no haver treballat tant com haurien d’haver-ho fet i els 

seus companys els han dit que s’haurien de distreure menys, per exemple, amb el 

material de suport per fer la sessió científica de la projecció.  

 

 


