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• Què ha canviat?

– Les pautes de comportament dels nostres alumnes.

– L’entorn físic de l’aula: eduCAT 1x1

• Què podem fer? 
– Facilitar el procés d’aprenentage dels alumnes.

Les nostres aules necessiten un canvi

– Facilitar el procés d’aprenentage dels alumnes.

– Informació ≠ Coneixement

• Com ho podem fer?

Recursos
pedagògics

Aprenentatge
Basat en
competències

La metodologia 
ABP

L’ABP és un camí per a aprendre. 



La metodologia ABP

L’Aprenentatge Basat en Problemes i/o Projectes (ABP) com a 
recurs metodològic ofereix noves possibilitats i reptes en el món 
de l’Educació. 



Característiques principals 

• L’alumnat és protagonista del seu aprenentatge.

• Crea un entorn favorable a la motivació per apendre.

• Impulsa l’aprenentatge entre iguals a través del

treball col·laboratiu.treball col·laboratiu.

• Desenvolupa capacitats i avalua l’adquisició de 

competències.

• El contingut s’aprèn a través de la recerca i de la 

interacció amb iguals.

• Utilitza les TIC com a font d’informació i realització 

de treballs.



Implementació d’un ABP a l’entorn Moodle

– Per què un ABP?

– Per què al Moodle? 

– L’ABP

– L’enunciat– L’enunciat

– Les tasques

– L’assignació de rols

– El calendari de lliurament

– L’avaluació

– El Producte final: Disseny d’una web 

Plantilla



• Innovació

– Competències

– Problemes significatius

Per què un ABP?

Problemes significatius

– Constructivisme

– Treball col�laboratiu

– Rols:
• Participació activa de l’alumnat

• El professorat guia i orienta



• El Moodle com a Entorn Virtual d’Ensenyament 
Aprenentatge (EVEA) permet:
– L’accés als continguts digitals. Moodle de formació

Per què a l’entorn Moodle?

– L’accés als continguts digitals. Moodle de formació

– Monitoritzar l’activitat de l’alumnat.

– La interacció entre professorat, alumnat i famílies.

– Garanteix l’autonomia del centre. Moodle de gestió

– Permet mantenir la custòdia de les dades personals.

“Sistema operatiu” d’un centre digital



Moodle de formació



Moodle de gestió



L’ABP del Projecte de Recerca 



TASQUES A REALITZAR

• El conjunt de tasques que heu de realitzar, es detallen a continuació:

TAULA TASQUES O ACTIVITATS

ACTIVITAT 1 GLOSSARI DE TERMES
ACTIVITAT 2 FEM MAPES MENTALSACTIVITAT 2 FEM MAPES MENTALS
ACTIVITAT 3 ELS MAPES CONCEPTUALS
ACTIVITAT 4 IDENTIFICACIÓ. PROPIETATS I 

APLICACIONS

ACTIVITAT 5 FEM RECERCA: NOUS MATERIALS I IMPACTE 
AMBIENTAL

ACTIVITAT 6 AVALUA’T: FEM QÜESTIONARIS
ACTIVITAT 7 LES PROPIETATS DEL MATERIAL “x”
ACTIVITAT 8 ESTUDIEM L’ASSAIG “x”



REPARTIMENT DE ROLS

Recordeu que heu de començar per formar grups de tres alumnes i assumir el
vostres rols. Quan ja ho tingueu decidit, comenceu amb les activitats.

Cada alumne serà coordinador de dues tasques (assenyalat amb una “x”).

Exemple d’un equip: 

Equip 1 Activitat 1 Activitat 2 Activitat 3 Activitat 4 Activitat 5 Activitat 6 Producte

final

(1r 
integrant)

x
y1 y2 x

y1 y1 Informe
integrant)

x x Informe

(2n 
integrant)

y2 x
y2 y2

x

y2
Objecte

3r
integrant

y3
y3

x

y3
y3

x
Presen-
tació

En el producte final, cada alumne serà coordinador d’una part del producte.

El quart integrant del grup realitzarà serà el coordinador de les tasques (nº 7 i nº
8) i de la demostració del producte final.



AVALUACIÓ DE LES ACTIVITATS PARCIALS
Aspectes Sense fer

0

Fluix

4

Acceptable

7

Excel·lent

10

Punts

Cerca

d’informació

Poc esforç en la 
cerca i poca 
qualitat dels 
materials trobats 

Cert esforç en la 
cerca, tot i que els 
materials poden 
millorar

Esforç apreciable 
en la cerca 
d'informació i en la 
qualitat del material 
trobat

Bona cerca i tria 
dels millors 
materials

Elaboració

Del contingut

El material ha 
estat reproduït 
sense elaboració 

Material poc 
elaborat, que no 
s'adapta al que es 
demana

Contingut força 
elaborat

Contingut molt 
ben elaborat amb 
un enfocament 
original

Llenguatge i

simbologia

Ple de faltes 
d'ortografia i 
sense utilitzar la 
simbologia

Hi ha bastants 
errors d'ortografia 
i rarament utilitza 
la simbologia

Poques faltes 
d'ortografia i força 
correcció a l’emprar 
els símbols

Correcció 
ortogràfica i 
simbologia 
correcta

Presentació

Confús, incomplet 
i sense un estil 
clar

Cada apartat està 
organitzat, però 
no hi ha una línia 
estètica

Força coherent i 
ben organitzat

Molt bona 
presentació, a 
més a més 
original 

TOTAL

Aquestes activitats seran avaluades per: professor

Si les activitats no s’entreguen en la data prevista: (-0,2 punts)



L’alumne coordinat omple aquesta fitxa per avaluar al seu coordinadorAVALUACIÓ COORDINADOR
Activitat:

Nom del coordinador:                                           Puntuació:

Nom de l’alumne:



EL PRODUCTE FINAL

• A continuació, es detallen els elements que integren el producte final. 
Aquest s’haurà d’entregar com a resultat de tot el procés. 

ELEMENTS DEL PRODUCTE FINAL

INFORME ESCRIT
PART COMUNA: PROPIETATS I ASSAIGS
PART ESPECIFICA: ESTUDIEM (UN TIPUS DE INFORME ESCRIT PART ESPECIFICA: ESTUDIEM (UN TIPUS DE 
MATERIAL)

OBJECTE A 
OBTENIR

CONTRUCCIÓ D’UN OBJECTE AMB EL 
MATERIAL ESCOLLIT

PRESENTACIÓ PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA DE LA PART 
ESPECÍFICA DE L’INFORME.

DEMOSTRACIÓ EXPLICACIÓ I DEMOSTRACIÓ DEL TIPUS 
D’ASSAIG.


