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El món està immers en tota una revolució. I ens enfrontem a un

FILOSOFIA

conjunt de desa aments i reptes als quals donar resposta. El

STEM

nostre present i el nostre futur passa per abordar-los des de la
interdisciplinaritat, integrant sabers per a trobar les solucions, les
respostes. Així l'educació “STEM” ha evolucionat cap a una metadisciplina, un esforç integrat que elimina les tradicionals barreres
entre matèries, i se centra en seguir un procés cap al disseny i

• SCIENCE

creació d'una solució. Alguns dels complexos reptes als quals ens

• TECNOLOGY

enfrontem seran la salut (medicina personalitzada,
bionanotecnologia, edició genètica) energia (neta i segura), canvi

• ENGINEERING

climàtic, sostenibilitat, intel·ligència arti cial i robòtica.

• MATHEMATICS
L'educació STEM és per tant un enfocament que explora els
processos d'ensenyament-aprenentatge entre algunes o totes les
disciplines (ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques)
entorn a problemes del món real, que amb un enfocament
estratègic ben integrat per a la seua implementació, brinda
oportunitats perquè els estudiants aprenguen en experiències més
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fi

rellevants i estimulants

Índex
1. Introducció

9. Flipped Classroom

A. Diferents enfocaments i eines per a treballar

10. Aules exibles

(no disseny) a l'aula activitats CTEM
1. Aprenentatge basat en projectes
2. Aprenentatge servei
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B. Exemples concrets amb activitats CTEM en els
quals s'aprecia l'ús d'algunes eines.

3.

Aprenentatge Basat en la Indagació (IBL)

12. Exemple 1 “FESTA ZERO”

4.

Modelització matemàtica

13. Exemple 2 “COM VARIA L'OMBRA D'UNA
ESTACA?”

5.

Modelització en ciències

6. Aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu
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11. Enfocament DUA-A.

7.

Ludi cació (Gami cació)

8.

Design Thinking

14. Exemple 3 “ SCAPE ROOM A l'AULA FLEXIBLE
STEM”

1. Introducció
En les cinc unitats didàctiques anteriors s'han proporcionat recursos per a
treballar els continguts curriculars de Biologia i Geologia, Matemàtiques i
Tecnologia. En totes elles es poden trobar orientacions didàctiques que
poden servir de guia a l'hora de portar-les a l'aula.
No obstant això, donada la diversitat d'activitats plantejades, sembla
convenient proporcionar una visió mes àmplia de quins són les eines
metodològiques que es poden emprar en posar-les en pràctica.
L'objectiu d'aquest document, que s'ha nomenat com UD6, és complementar
les cinc unitats anteriors amb un suport metodològic fonamentat, que
servisca de guia perquè el docent trie l'eina més adequada al context concret
en el qual treballa. És per tant un document per al professorat.
La UD6 consta de dues parts:
•

En la primera, es poden consultar un breu resum d'una sèrie d'eines
metodològiques que poden ser adequades per a desenvolupar
activitats CTEM, tant si es treballen de forma integrada diferents
matèries, com si es treballen de manera individual.

•

En la segona, es mostra com posar-les en pràctica, mitjançant una
sèrie d'activitats comentades.

Cada eina metodològica pot ser aplicada de manera única en una activitat, o
combinar-se en diferents activitats. L'ús de cadascuna d'elles no és
excloent. Dependrà de les necessitats del docent que les utilitze i de
l'aprenentatge que busque generar.

aprenentatge
BASAT EN

PROJECTES

ABP

L'aprenentatge basat en projectes (ABP o PBL, Project Based Learning) és un
mètode de treball globalitzador. Treballant en projectes, l'alumnat aprén a
pensar per ell mateix, a investigar i a aprendre dels seus errors i dels seus
encerts.
El ABP aborda les habilitats necessàries per a l'educació en el segle XXI.
Algunes d'aquestes habilitats són el pensament crític, la comunicació, la
col·laboració.
El professorat treballa amb grups que integren alumnat de cultures i de nivells
d'habilitats i aprenentatges molt diferents.
El ABP permet als alumnes i alumnes a adquirir coneixements i competències
clau a través de l'elaboració de projectes aprenen fent.

L'objectiu és el de potenciar la autonomia de l'alumnat. Cada grup d'alumnes
deu plani car, investigar, construir i presentar el contingut que ha de donar
resposta al REPTE, pregunta-desafiament, per a enfocar el projecte (veure
infografia a baix) en la construcció de: una idea, una interpretació o un
projecte. Integrant diferents tecnologies, l'alumnat crea el producte i el pot
presentar als seus companys i companyes, a l'equip directiu, professorat, pares
i mares etc.... Per part seua, el docent té la responsabilitat de guiar el procés
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a l'alumnat al llarg de tot el projecte.

Ús de les TIC

• Fomentar el treball cooperatiu amb la finalitat d'accelerar l'aprenentatge.
• Fomentar l'autonomia personal.
Fase de
difusió
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• Desenvolupar i crear un producte concret, com a resultat del projecte.
• Fomentar l'autoregulació de l'aprenentatge ja que permet reflexionar i
avaluar el procés que va seguint.
• Incorporar la transferència de coneixements en el propi procés del mètode,
fent de la difusió una eina d'aprenentatge.
Les causes que di culten la implementació del ABP poden ser:
• Els projectes han de basar-se en els interessos i motivacions de l'alumnat.
• Els requisits previs que els estudiants han de posseir per a saber treballar
en grup, per exemple, les habilitats necessàries per a discutir idees,

4
Fase
d'Investigació

considerar alternatives o comparar diferents punts de vista.
Quan parlem de ABP o PBL podem estar parlant de Aprenentatge Basat en
Projectes o en Problemes (o en Resolució de Problemes), en anglés Problem/
Project Based Learning. Ja el simple fet que les sigles no coincidisquen sembla
confús, però encara ho és més si intentem distingir els dos plantejaments.

Ús de les TIC

En relació a les diferències, en l’Aprenentatge Basat en Problemes, es comença
El ABP es caracteritza per:

per la presentació d'un problema, que pot tindre la forma d'un cas. S'utilitza el

• Construir un aprenentatge profund. Es pretén entrellaçar la part
teòrica i la pràctica.
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• Aprendre continguts curriculars i posar en pràctica competències clau.

model de preguntes i el resultat no implica la necessària presentació d'un
producte, sinó solucionar la qüestió plantejada. Per part seua, l'Aprenentatge per
Projectes sí que suposa la creació d'un producte final, que sempre sol estar vinculat
al món real, mentre que el primer pot implicar una situació
simulació.

ctícia o una

a vegades pot atendre a

comprometre's amb la societat, a donar solució a una necessitat detectada,

En definitiva, en treballar per projectes, s'aconsegueix arribar a l'alumnat des
de la manera que ell aprén i no tant des de la manera que nosaltres ensenyem.

enfocant el ABP en un aprenentatge servei (APS). L'aprenentatge servei és un
projecte educatiu amb utilitat social, es desenvolupa més endavant.

Bibliografia
Tots els projectes d'aprenentatge condueixen a l'obtenció d'un producte nal
determinat al qual s'arriba després d'un procés que duu a terme l'alumnat
guiat pel professorat. Així doncs, les eines d'avaluació que usem hauran d'estar
orientades a observar el procés d'aprenentatge, a més de valorar el producte
final.

• EDUforics. anticipant l'educació del futur
https://cutt.ly/eduforics

• No tot val en ABP (Aprenentatge Basat en Projectes)
https://cutt.ly/Notodovale

• Project Based Learning for all
https://www.pblworks.org/ (English)

• El ABP: una revisió

4
Difusió

1

Es valora com es

https://www.mcguffineducativo.es/post/__abp
Es valora aspectes

presenta el producte
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com la creativitat el
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Producció
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implicació

Es valoren aspectes

producte nal
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Afegit a l'anterior, l'Aprenentatge per Projectes

• Els orígens del ABP
http://discapacitodos.com/los-origenes-del-abp/

aprenentatge

SERVEI

Quan parlem d'aprenentatge servei, ens estem plantejant que la fi última de
l'educació no és només formar-se com a individu, sinó aprendre per a arribar a
ser útil als altres. Les nostres xicotetes contribucions a la societat són les que ens
motivaran per a seguir avant, superant esculls i dificultats i al mateix temps
poder plantejar-nos nous reptes. El servei a la comunitat es converteix en una fi
primordial dins del procés de l'aprenentatge acadèmic, permetent als estudiants
formar-se treballant sobre necessitats concretes i reals del seu entorn més
pròxim i immediat.
El APS pretén unir l'aprenentatge amb el compromís social, per a això l'alumnat
identifica en el seu entorn més pròxim una situació problemàtica o conflictiva
per a tractar de buscar-li solució, posant en marxa un projecte solidari amb el
qual es desenvolupen competències, actituds i valors.
Si creiem en una escola de caràcter altruista, que fomente valors i qualitats
essencials de l'ésser humà, aquesta eina metodològica és la que millor reflecteix
la seua essència i finalitat, fomentant qualitats i valors essencials a l'ésser humà,
potser aquest tipus de de metodologia és la que millor reflectisca l'essència que
justifique aqueixa finalitat.
Quan som conscients d'un problema comencem a sensibilitzar-nos amb les
conseqüències que el mateix implica, tractant de buscar-li solucions. Si aquesta
problemàtica ens afecta directament ja que forma part del nostre entorn més
immediat com pot ser el barri, la nostra localitat,... ens convertim en
protagonistes de la solució augmentant considerablement la motivació, trobant
utilitat al nostre treball de recerca i indagació, compartint idees i experiències
amb altres persones. Trencar murs entre escola i societat és l'estratègia, perquè
en definitiva estem buscant d'una manera conjunta respostes a problemes
concrets, al mateix temps que reforcem la nostra pertinença al grup.

L'aprenentatge aporta qualitat al servei que es presta i aquest atorga sentit a
l'aprenentatge, s'estableix d'aquesta manera el que s'ha donat a conéixer com un
cercle virtuós, que s'orienta a manera de brúixola prenent com a nord o referent el
coneixement de l'alumnat enfocat cap a un compromís social.

Aprenentatge
Servei

El servei a la comunitat, no sols ajuda als nostres semblants, persones molt pròximes a
nosaltres, és al mateix temps un dels mètodes d'aprenentatge més eficaços. L'alumnat
d'aquesta manera troba sentit a la seua labor diària en la mesura que aplica els seus

1

Recupera el sentit social

coneixements i habilitats d'una forma directa, a més de solidària.
Podem anar visualitzant els següents vídeos:

2

“Una brúixola per a orientar el talent”:

https://cutt.ly/orientareltalento

3

proporcina experiències
de nivell inclusiu

Ajuda a persones
vulnerables

Fomenta el
voluntariat

4
“Aprenem sent útils”

5

Millora la percepció
social dels joves

https://cutt.ly/siendoutiles

6

Reforça les bones
pràctiques

“Cent bones pràctiques d'aprenentatge servei”

https://cutt.ly/buenaspracticas

7

Visibilitza les injustícies i
les desigualtats

Segons la quarta accepció de la RAE, experimentar signi ca "En les ciències
físiques químiques i naturals fer operacions destinades a descobrir,
comprovar o demostrar determinats fenòmens o principis cientí cs". És per
això que darrere de cada disseny d'un experiment ha d'haver-hi una nalitat
que dirigisca el treball de l'alumne cap a la comprensió de fenòmens o
principis que es posen de manifest.
No obstant això, la indagació planteja un aprenentatge per descobriment
l'objectiu del qual és ensenyar ciència fent ciència. D'aquesta manera
s'aconsegueix el desenvolupament d'habilitats per a la investigació i es posen
en joc les característiques i valors del treball cientí c.
Per a això, és necessari dissenyar situacions d'aprenentatge que relacionen
els coneixements previs dels estudiants amb fenòmens naturals perquè es
pregunten sobre ells i elaboren explicacions.
En aquest ensenyament s'utilitzen habilitats emprades pels cientí cs, com
formular preguntes investigables, dissenyar experiments, recopilar dades,
raonar i revisar les proves obtingudes a la llum del que ja es coneix, extraure i
comunicar conclusions, discutir els resultats i formular models explicatius.
Aquesta estratègia didàctica organitza l'activitat escolar activant no sols

fi

fem ciències. En moltes propostes ens trobem amb meres demostracions dels

fi

√ L'aprenentatge per indagació va ser encunyat
per un professor de Topologia anomenat Robert
Lee Moore. Per això també se'n diu "Mètode
Moore"..

fi

raonament, com l'argumentació i la modelització.

fi

√ La primera referència a aquesta forma
d'aprenentatge es deu a JEROME BRUNER, una
referència del constructivisme en els anys seixanta
i setanta. Ell ho deia aprenentatge per
descobrimen

fi
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habilitats instrumentals o treball manipulatiu sinó també les capacitats de

 


 


aprenentatge BASAT
EN LA Indagació

Experimentar i indagar

Un error freqüent és confondre indagació amb experimentació. Les activitats
indagatives poden ser experimentals o no. No sempre que fem experiments
fenòmens, sense preguntes que contestar, ni hipòtesis que contrastar, i les
conclusions són esperables des del principi.

poden facilitar la resolució del problema. Ha d'assegurar-se que les idees que

Una proposta de treball:

es generen en l'alumnat són correctes i coherents amb el coneixement cientí c

Una seqüència de treball per al IBL pot consistir en aquests passos:
1.

Problematització, formulació de preguntes. El professor planteja
l'escenari, hem de convertir els aprenentatges esperats en preguntes
(elaborades pel docent o l'alumnat). Han de ser preguntes concretes
investigables. Per exemple, de què s'alimenten els llevats? Com varia el
pols en fer exercici?..., si són massa àmplies s'han de dividir en
preguntes més concretes.

en aquelles situacions en les quals l'alumnat se senta impotent de resoldre el
problema plantejat.
No obstant això, el grau d'autonomia de l'alumnat el dirigeix el professor que
dissenya l'activitat. Així podem oscil·lar entre indagacions guiades, molt
pautades pel professorat i en les quals l'alumne poc o res, unes altres on
l'alumne no decideix la pregunta investigable però sí l'experiment,

o

Emissió d'hipòtesi: l'alumnat treballa per grups, discuteix, cerca
informació per diferents mitjans, analitza aquesta informació, formula
hipòtesi, construeix arguments i raonaments.

totalment obertes i centrades en l'alumnat. Evidentment el grau d'intervenció

Realització de l'experiment: l'alumnat dissenya l'experiment per a
obtindre les dades o resultats, i el duu a terme. També poden ser
escenaris en els quals s'utilitzen dades externes o treballs pràctics fora
del laboratori.

indagativas.

4.

Registre de resultats (dibuixos, taules, grà cs…)

La comunitat europea va dedicar fons per a potenciar la creació de materials

5.

Comunicació dels seus resultats (en power point, vídeo, pòster A3, etc.).

6.

Contrastar els seus resultats amb els dels companys, avaluant els
aspectes positius i negatius, i amb el coneixement cientí c acceptat.

2.

3.

7.

8.

9.

Elaboració de conclusions: es tracta d'interpretar les evidències per a
donar una explicació coherent. En aquestes es refuten o validen les
hipòtesis inicials.
Aparició de noves perspectives, nous interrogants a resoldre en el marc
del coneixement generat.
Re exió sobretot el procés seguit

del professorat dependrà de la mena de contingut treballat i del grau de
competència de l'alumnat adquirit en experiències anteriors en les pràctiques

RECURSOS

didàctics innovadors que basen la seua metodologia en la indagació i
d'aquesta manera es van crear diferents projectes, com per exemple:
COMPASS http://www.compass-project.eu/
ESTABLISH http://www.establish-fp7.eu/
FIBONACCI http://www.fibonacci-project.eu/
INQUIRE https://www.fgua.es/proyectos-investigacion/ciencia-salud/proyectoeuropeo-inquire/
MASCIL http://www.ujaen.es/investiga/mascil/ES/Inicio.html
PARRISE https://www.parrise.eu/
PATHWAY https://sites.google.com/site/pathwayespana/
PRIMAS https://primas-project.eu/

El paper del professorat:
Ha de ser clau com a facilitador o «activador» que possibilite que l'alumnat
construïsca el seu coneixement. No es tracta de proporcionar les respostes a

fi
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les preguntes sinó ajudar l'alumnat a plantejar-se aquelles preguntes que

fl

acceptat. Ha de potenciar la col·laboració entre l'alumnat i ajudar i/o redirigir

SUSTAIN https://www.fondation-lamap.org/en/sustain/

Què és una tasca de modelització?

MODELITZACIÓ

La modelització matemàtica és una activitat que implica un trànsit d'anada i

MATEMÀTICA

tornada entre la realitat i les matemàtiques. Implica dos nivells de treball
matemàtic: la matematització horitzontal és traslladar un problema del seu
context a contingut i processos matemàtics. La matematització vertical són els
processos d'organització, generalització i abstracció del propi contingut
matemàtic. Una tasca de modelització matemàtica no pot ser un problema
pseudorealista, formulat en una realitat hipotètica en la qual les dades vénen
donades, o en la qual només cal aplicar una sèrie d'algorismes o
procediments matemàtics. El viatge d'anada i tornada que de neix el procés
de modelització matemàtica implica saber estructurar el context i
matematitzar-lo horitzontal i verticalment (anada), però també reinterpretar el
resultat d'aqueixa matematització (tornada), revisar i modi car el model
(anada una altra vegada), constituint un cicle de modelització, del qual
parlarem després.
Maaß (2007) ha plantejat que les tasques de modelització tenen les següents
característiques:
a) Són obertes: la situació que es planteja permet més d'un camí per a
arribar a la solució i més d'una solució.
b) Són complexes: els estudiant han de comprendre el context, han de
buscar dades rellevants, simpli car la situació i fer suposicions.
c) Són realistes: formen part d'un context signi catiu per a l'alumnat i
requereixen la creació d'un model.
d) Són autèntiques: la situació plantejada existeix en el món real.
e) Són problemes: els estudiants no són capaços de resoldre-les
directament i han de descompondre la tasca en subproblemes per a
arribar a la solució.

fi

fi

fi
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f) La seua resolució requereix seguir el cicle de modelització.

Per exemple, considerem la següent tasca de modelització:
És realista? Planteja un context signi catiu per a l'alumnat, que tria el cinema
de la seua ciutat i coneix l'experiència de fer cua per a comprar una entrada. A
més, la situació plantejada requereix la formulació d'un model matemàtic per a
donar una resposta.

TASCA 1

És autèntica? La situació existeix en el món real.
És un problema? La tasca no pot resoldre's directament i requereix abordar
diferents subproblemes:

El dia de la festa del cinema registren la màxima
a uència als cinemes multisala de la teua ciutat.
Totes les sales acabes plenes en les sessions de
vesprada. Si veuràs una pel·lícula, Quant duren
les cues? Amb quin temps d'antelació has
d'anar per a aconseguir entrada?

calcular quantes butaques hi ha en total, calcular quin espai hi ha disponible
per a cues i quanta gent cap, calcular el temps d'espera mitjà, i després
calcular temps total, estimar intervals de temps que asseguren una entrada…
Tots ells són subproblemes entre altres possibles, perquè depenen del model i
la estratègia triada.
Processos en la resolució de problemes de modelització.
Cicle de modelització
Existeixen diferents propostes de cicles de modelització, però el més acceptat
i complet és el de Borromeo Ferri (2007), plantejat des d'una perspectiva
cognitiva. Consta de les següents fases i accions de transició entre elles:

És oberta? La situació ha de completar-se i tancar-se assumint un model entre
molts possibles. Les estratègies de resolució són múltiples: con guració de les
cues, temps mitjà, etc.
És complexa? Per a comprendre el context cal establir diferents hipòtesis i
suposicions. S'ha de completar i “tancar” la situació assumint dades,
discriminant aspectes que puguen no ser rellevants i simpli cant el context per
a poder quanti car-lo i matematitzar-lo:

fi
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Quantes sales té? Quantes butaques per sala? Com es distribueix la cua per a
comprar entrades? Quantes taquilles hi ha? Quant temps es tarda a comprar
l'entrada? És diferent si es paga amb targeta o efectiu? Quanta gent de cada
tipus? Quantes entrades es compren de mitjana? Pot haver-hi més gent fent
cua que butaques? Quanta més?

Se'ns planteja una situació real amb una pregunta que implica una certa
re exió: què se m'està demanant? La informació pot ser incompleta, per la
qual cosa hem de fer-nos una situació mental d'aquest. Per a comprendre la
tasca hem de crear la situació mental, en la qual comencem a intuir quina
informació que no se'ns dóna hem de completar i així poder començar a
estructurar la situació.
Lligat amb el punt anterior, el primer producte de re exionar sobre la situació
mental és la construcció d'un model real que reemplaça en la nostra ment a la
situació real. Com? Simpli cant i estructurant aquesta situació. Això implica
identi car i seleccionar les característiques rellevants implicades en la situació,
completar dades o informació necessària, formular conjectures o hipòtesis
sobre els aspectes desconeguts o no determinats.

MODELITZACIÓ

MATEMÀTICA

Una tasca de modelització implica l'ús de continguts i procediments
matemàtics per a poder donar resposta a la demanda inicial. Per tant, el
següent pas serà construir, a partir del model real (una primera estructuració i
simpli cació de la situació real) un model matemàtic per a poder resoldre el
problema. La construcció d'aquest model implica matematitzar el model real,
això és, quanti car les variables que s'havien identi cat en el model real,
relacionar-les matemàticament, simpli car i formalitzar els espais en formes
matemàtiques, buscar funcions que s'acoblen a un moviment o procés, etc.

solució matemàtica té un sentit real en el context que ha d'obtindre's a partir de
la seua interpretació, la qual cosa proporcionarà uns resultats reals.

Una vegada construït el model matemàtic, la solució del problema implicarà
treballar matemàticament sobre aquest model: xar una incògnita, resoldre
equacions, donar valors a una funció, calcular àrees, estimar mesures, etc. Es
tracta de treballar els procediments matemàtics sobre l'estructura de conceptes
matemàtics del model amb la nalitat de construir una solució o uns resultats
matemàtics.

Com s'intueix amb l'última pregunta del procés de validació (puc millorar la
resposta?), podem reconstruir el model matemàtic de la situació real afegint
la informació que ens aporta la solució. Si es considera que la resposta
obtinguda no és su cient, o té limitacions, o pot ser generalitzada, es poden
formular noves hipòtesis sobre la situació real, o corregir o re nar les hipòtesis
i simpli cacions anteriors. Aquest procés de revisió busca millorar el model
(reformulació de el model), per la qual cosa el cicle podria tornar a començar
per a construir models matemàtics perfeccionats que proporcionen solucions
més adequades, completes o ajustades a l'esperat en la interpretació de la
situació real.
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Però el resultat matemàtic (un número, un interval, una funció, una expressió
algebraica, etc.) que hem obtingut en el model matemàtic ha d'ajustar-se i ser
coherent amb la nostra representació de la situació real (model real). Per tant, la

Finalment, el resultat real ha de ser validat, és a dir, no sols interpretat sinó
comparat i contrastat amb les hipòtesis assumides a l'inici, així com amb la
informació i les dades emprades per a elaborar el model de la situació real: té
sentit el resultat obtingut segons la situació que m'havia construït de partida?
invalida el model real o és compatible amb aquest? puc millorar la resposta?

Quins objectius d'aprenentatge es persegueixen amb la modelització?
Podem trobar dues perspectives complementàries i no excloents, sobre l'ús i
objectius que persegueix la modelització:
a) Com a vehicle per a introduir un coneixement matemàtic concret.
b) Com a via per a desenvolupar la competència en resolució de problemes
reals.
Des de la primera perspectiva, es busquen activitats contextualitzades que
permeten introduir continguts matemàtics del temari, o que permeten ampliar
aqueixos continguts i connectar-los amb la realitat per a dotar-los de sentit i
funcionalitat. permeten introduir continguts matemàtics del temari, o que
permeten ampliar aqueixos continguts i connectar-los amb la realitat per a
dotar-los de sentit i funcionalitat.
Parlar de la segona perspectiva suposa tractar com a objectiu d'aprenentatge el
desenvolupament en els alumnes del procés de modelització: els processos de
matematització horitzontal i vertical que connecten realitat i matemàtiques. És a
dir, suposa treballar el cicle de modelització com a contingut d'aprenentatge en
si mateix.
Des d'aquesta segona perspectiva, això suposa per al professor desenvolupar
seqüències didàctiques per a treballar explícitament les competències
necessàries per a enfrontar-se en la resolució de problemes reals en els quals
les matemàtiques poden jugar un paper important. Es tractarà de seqüències en
les quals l'objectiu principal són les competències, no els continguts, però
també actituds i creences cap a les matemàtiques a través de les tasques
proposades. Naturalment, és la segona perspectiva la que té un recorregut més
ample en el marc dels àmbits, ja que es poden treballar problemes en contextos
reals relacionats amb fenòmens naturals o tecnològics.

fi

Les tasques interdisciplinàries STEM són complexes i relacionen les
matemàtiques amb altres disciplines cientí ques i tecnològiques mitjançant l'ús
de la modelització matemàtica. A vegades són projectes o investigacions, però
hi ha material en el qual la indagació està més dirigida, es plantegen una sèrie
de subproblemes o subtasques. El projecte MaSciL (matemàtiques i ciències per
a la vida) té com a objectiu principal promoure l'ús generalitzat, a les aules
d'educació primària i secundària, de l'ensenyament de les ciències i les

matemàtiques a través de la investigació guiada (IBL, de les seues sigles en
anglés inquiry-based learning)
A les aules on es desenvolupa l'aprenentatge per investigació guiada, els
estudiants plantegen qüestions, exploren situacions, resolen problemes, troben
les seues pròpies vies per a solucionar i comunicar els resultats.
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Iberoamericana de Educación, nº43, p. 85-101.
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MODELITZACIÓ

En ciències

La ciència ens permet entendre el món i saber com funciona. Per a això
construeix models que ens proporcionen una imatge de la realitat i que ens
permeten realitzar prediccions sobre el que ocorrerà en determinades
situacions. La modelització en ciències consisteix en la utilització de models
cientí cs escolars per a l'aprenentatge de l'alumnat.

Generar nous punts de vista

Facilitar l'estructura

o informació teòrica: donant

d'idees individuals en un

la visió d'expert (usant

model de consens nal

simulacions, proposant idees

Un model cientí c consisteix en les idees abstractes que permeten
descriure, explicar i predir un aspecte concret de la realitat. No obstant això,
el concepte de “model” també s'ha utilitzat per a construir

més so sticades…) o amb visió
equivalent ( afavorint debats

Promoure la transferència

entre parells, donant altres
exemples,…)

Expressar un
model de
consens nal
Revisar el
model
Provar empíricament el

per a aplicar el model a

que a l'hora de posar en pràctica la modelització cientí ca a

noves situacions

l'aula aquestes construccions poden servir de suport, no
constitueixen en si mateixes l'objectiu de la modelització.
Mitjançant la modelització es pretén que l'alumnat construïsca

Usar el model
per a predir o
explicar nous
fenòmens

models abstractes encaminats a comprendre les teories bàsiques
de la ciència.

Avaluar el
model

model facilitar l'adquisició
d'evidències o aprofundir en

A l'hora de dissenyar una experiència didàctica que
utilitze la modelització, és necessari un esquema o guió

l'exploració de fenòmens

que oriente el seu desenvolupament i que proporcione una idea
dels moments claus en el procés. La bibliogra a existent sobre el tema

Usar el model
inicial

proposa diverses i variades solucions, si bé totes elles s'inspiren clarament
Reconéixer la
necessitat de
model

Sol·licitar l'expressió
model inicial (dibuixos,

construïts per l'alumnat sempre estan subjectes a revisió. Però també
Ancorar fenòmens i

perquè els models així trobats, com a models escolars, podran evolucionar

plantejar una pregunta

durant l'aprenentatge de l'alumnat per a acostar-se als models cientí cs

principal que requiere

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

una explicación.
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i Garrido-Espeja (2017) en el seu cicle de la modelització.
Es considera com un cicle perquè, igual que el mètode cientí c, els models

inicials, etc.)

fi

en el mètode cientí c. Una d'aquestes propostes és la que proposen Couso

explícita o utilitzar el seu
hipòtesis, explicacions

fi

maquetes o representacions físiques del món real. Encara

actuals.

Com en qualsevol enfocament que utilitzem en el disseny de seqüències
d'aprenentatge, la modelització és un procés híbrid, durant el qual s'han
d'utilitzar altres eines metodològiques. Aquestes són principalment, la
indagació i l'argumentació. Per exemple, en la fase 3 en la qual s'ha d'avaluar
el model, es poden plantejar pràctiques guiades mitjançant indagació. I les
fases 4 i 5 es poden dissenyar de manera que es pose en pràctica
l'argumentació.
Per a conéixer alguns exemples d'aplicació es poden consultar els següents
treballs:
Mescles d'alcohol i aigua: https://cutt.ly/qcjELjN
Couso, D., i Garrido-Espeja, A. (2017). Models and modelling in pre-service teacher education: Why we
need both. En K. Hahl, K. Juuti, J. Lampiselkä, A. Uitto, i J. Lavonen (Eds.), Cognitive and affective aspects
in science education research. Selected Papers from the ESERA 2015 Conference (Springer, pp. 245–261).

Energia: https://cutt.ly/hcjE0BM

Actividad: Construeix la plataforma d'un pont penjant NOMÉS amb paper. No
utilitzes fusta ni un altre material diferent.
Fases de la
modelització

Objectiu didàctic: Triangulació i estructures resistents.

1.-Necessitem un model que
explique que això és possible.

Com és possible utilitzar sol paper? El paper no és rígid, es doblega. Com
podem dotar-ho de rigidesa i resistència?

2.-Quines són les idees que
se'ns ocorren? En quins
models sobre la resistència
dels materials es basen?

Dibuixarem com podríem fer-ho. Fem un croquis de com es podria col·locar
el paper. És possible que aparega la idea de material massís com a sinònim
de rigidesa i resistència.

3.-Provar empíricament si el
nostre model funciona.

Sotmetre a prova els dissenys. És possible que aparega la idea de
superposar fulls de paper, o utilitzar algun més gruixut. Servirà la cartolina?
Com haurà de ser de gruix? Es poden aplicar esforços de compressió,
torsió o flexió.

4.-Podem millorar la resistència
d'una altra manera? Pot ser
que fins i tot s'incremente?

Es poden realitzar diverses activitats per a comprovar quines estructures
són més resistents.

Solé, C., Hernández, M. I., i Márquez, C. (2019). El cicle de modelització com a eina d’anàlisi d’una unitat
didàctica sobre energia. Didacticae, 5, 43-56.

b)Podem plegar el paper o enrotllar-lo. Si ho sotmetem a compressió o
flexió, quines disposicions ens proporcionen una major resistència?

Model de raigs de la llum: https://cutt.ly/zcjE4ZW
Schwarz, C. V., Reiser, B. J., Davis, E. A., Kenyon, L., Achér, A., Fortus, D., Shwartz, Y., Hug, B., i Krajcik, J.
(2009). Developing a learning progression for scienti c modeling: Making scienti c modeling accessible
and meaningful for learners. Journal of Research in Science Teaching, 46(6), 632–654.

Model d'ésser viu: https://cutt.ly/acjRtZK
Tena Gallego, E., Garrido Espeja, A., López Rebollal, N. (2017) El uso del ciclo de modelización para
trabajar el modelo ser vivo - función relación en el aula de primaria: diseño y análisis de una propuesta.
Enseñanza de las ciencias, Extra, 1115-1120.

a)Construir amb palletes i file polígons regulars. Quin és el que es manté
rígid?

5.-El paper plegat pot ser més
resistent que una plataforma
massissa. Sotmés a esforços
de flexió, torsió o compressió,
el paper plegat tardarà més a
trencar-se o esclafar-se. I a
més serà més lleuger.

Es construeixen les plataformes amb paper plegat i es comprova que és
més resistent.

6.-Noves aplicacions.

Es poden presentar imatges d'estructures realitzades amb paper, com la
disposició en forma de bresca o mobiliari realitzat mitjançant papiroflexia.

S'argumenta la forma triada sobre la base dels esforços que ha de suportar.

També es pot posar en pràctica la triangulació a l'hora de realitzar altres
construccions.

Tensió superficial: https://cutt.ly/VcjRabI
Szigety, E., Viau, J., Tintori, M. y Gibbs, H. (2012) Tensión super cial: un modelo experimental con
materiales sencillos. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 9 (3), 393-400.

Els perfils de les bigues també són un exemple de com combinar la
lleugeresa amb la resistència.

Model Sol-Terra: https://cutt.ly/icjRhwL
Aragón, L., Jiménez-Tenorio, N., Oliva-Martínez, J. M., y Aragón-Méndez, M. M. (2018). La modelización en
la enseñanza de las ciencias: criterios de demarcación y estudio de caso. Revista Cientí ca, 32(2),
193-206.
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En el següent exemple, sobre un contingut de 1r d'ESO, es pot veure com es
concreten les fases del cicle de la modelització.

En treballar mitjançant la modelització, es pretén que l'alumnat arribe a construir unes
certes idees de la ciència molt generals. En l'exemple anterior el model cientí c
subjacent és el de la mecànica clàssica, aplicat al càlcul de tensions. Si bé no s'arriba a
explicitar, el canvi d'idees sobre la resistència i la rigidesa que s'opera durant el
procés, implica un canvi en la percepció de com actuen les forces sobre objectes que
tenen formes diverses, i com es reparteixen al llarg de tota l'estructura.

aprenentatge
cooperatiu
i
col·laboratiu

Pensant en els beneficis comuns que es deriven de la cooperació, apareixen en
l'ensenyament d'eines metodològiques basades en aquesta idea. L'aprenentatge
cooperatiu naix amb l'objectiu de conjuminar esforços per a la cerca de
l'aprenentatge.
L'Aprenentatge Cooperatiu (AC) constitueix una metodologia activa en la qual els
estudiants treballen en grups reduïts per a maximitzar el seu aprenentatge,
afavorint el desenvolupament de la seua responsabilitat individual, competència
social, la inclusió i la reducció de l'assetjament escolar.
Cal destacar que la posada en pràctica de l'AC transcendeix la mera col·laboració
entre iguals, ja que en l'aplicació d'aquesta metodologia, ha d'arribar-se al
compromís que l'única manera d'aconseguir els objectius comuns és a partir dels
assoliments individuals dels membres del grup. Aquest condicionant reforça la
responsabilitat individual amb un mateix i cap a la resta del grup i força les
interrelacions personals inclusives.
L'alumnat que conforma els grups ha de ser heterogeni i tots els seus
components han de participar de manera activa, fent ús del lideratge, la capacitat
crítica, la comunicació, el treball en equip, la divisió de tasques, la presa de
decisions, la resolució de conflictes o la coordinació entre equips, per a després
sotmetre's a una avaluació grupal.
El paper del professorat ha d'adaptar-se a aquesta metodologia, ja que deixa de
ser l'eix central del procés d'ensenyament-aprenentatge ja que l'alumnat
aprendrà cooperant amb els seus iguals. Quin és doncs el paper del docent?
Proposar activitats i recursos que fomenten la participació, el debat, l'opinió i la
reflexió del grup i de cadascun dels seus components, mediar en la resolució dels
possibles conflictes, gestionar les diferents sensibilitats individuals per a facilitar
l'equilibri del grup evitant ser l'exclusiu (ni tan sols principal) director del flux del
coneixement.

Així doncs, en definitiva, el docent ha de deixar de ser un exclusiu transmissor de
coneixement per a passar a ser un creador i dissenyador d'experiències que

SERÀ EL MATEIX?

fomenten les característiques esmentades amb anterioritat. En l'AC el procés
d'ensenyament-aprenentatge deixa de tindre un disseny vertical en el qual el

APRENDRE COOPERANT

docent instrueix, per a convertir-se en un acompliment horitzontal no jerarquitzat

O

en el qual els alumnes, entre iguals, executen la tasca docent.

APRENDRE COL·LABORANT

Sens dubte la generació de coneixement per part del propi alumnat fa que
aquest coneixement esdevinga més durador i consolidat, transformant-se al
mateix temps en més significatiu en ser fruit del seu propi treball, pensament i
reflexió. Aquesta metodologia d'AC fa que el professorat pose el focus del

A q u e s t e s d u e s e i n e s m e t o d o l ò g i q u e s c o i n c i d e i xe n q u e
transcendeixen l'aprenentatge individual, però hi ha algunes
diferències:

procés d'ensenyament-aprenentatge en les competències o objectius de
l'alumnat en lloc dels factors habituals de preocupació com a ràtios,
programacions, etc., a més, en el procés d'avaluació pren consciència que no

APRENENTATGE

APRENENTATGE

únicament avalua al seu alumnat sinó les seues pròpies propostes de treball i

COOPERATIU

COL·LABORATIU

metodologies.

El docent proposa,

El docent i els

Una altra dels adjectius que s'apliquen a l'aprenentatge com a sinònim de

mitjana, gestiona i

alumnes

cooperatiu, és col·laboratiu. Serà el mateix? Fixa't en aquesta infografia:

equilibra

comparteixen
responsabilitats

Per a saber més:
https://cutt.ly/estructuras_Kagan
https://cutt.ly/guia_polit_madrid

Se centra en el resultat

Destaquen el camí i la

o objectiu a

interacció en el procés

aconseguir

d'aprenentatge

https://cutt.ly/RobertSlavin
https://cutt.ly/Jigsaw_technique

El docent avalua
formativament

Participació i
coavaluació

https://cutt.ly/Together_Alone
L'elecció de l'una o l'altra eina metodològica és a càrrec del
docent condicionat per la maduresa intel·lectual del seu alumnat i
la possible adaptació a una de les propostes.

Activitats Kagan
En aquest altre vídeo potser queda més clar:

En 1994 Spencer Kagan va publicar un llibre que recollia dinàmiques de treball
cooperatiu basades, segons compte ell mateix, en les seues experiències

https://cutt.ly/puzle

d'investigació. Es diu Kagan Cooperative Learning, i encara hui dia, és una font
inesgotable d'ingressos per a l'autor.

Les estructures Kagan estan dissenyades
atenent la visió més estricta del que es diu

Encara no? Potser en aquest enllaç:

aprenentatge cooperatiu: el professor és el
responsable del repartiment de tasques, és
el que controla la dinàmica de l'aula,
l'aportació al grup és individual...

The jigsaw Classroom
https://www.jigsaw.org/
O en aquest altre: La tècnica puzle de Aronson: descripció i desenvolupament

En aquests enllaços podràs trobar més informació:
Directament de la pàgina de Kagan https://cutt.ly/Kaganonline
El canal de YouTube de Kagan https://www.youtube.com/user/kaganvideo

https://cutt.ly/Diversidad
Encara que potser el més útil és conéixer algun exemple:
Esport: https://cutt.ly/Deporte
Ciències Naturals: https://cutt.ly/

El puzle de Aronson
Una altra estructura cooperativa, diferent a les de Kagan, és el puzle de

CienciasNaturales
En Matemàtiques i en la universitat:
https://cutt.ly/ProyectoInnovacion

Aronson. En aquest vídeo, el seu inventor, ens explica com funciona.
En Matemàtiques en secundària:
https://cutt.ly/Aronson
En aquest cas, la posada en marxa no sembla
tan senzilla.

https://cutt.ly/Matematiques

LUDIFICACIÓ
( gamificació )
La ludificació (més coneguda per l'anglicisme de “Gamificació”) consisteix en
l'aplicació de tècniques pròpies dels jocs a un àmbit al qual són aliens. La
ludificació aplicada a l'educació pot tindre múltiples beneficis, entre altres, pot
proporcionar als estudiants un sentit de control sobre com ocorre el procés
d'aprenentatge així com donar-los un paper actiu en oferir-los un objectiu que
aconseguir. La ludificació pot ser usada també per a proporcionar als estudiants
un millor sentit de creixement al llarg del curs. Els diferents “tipus” de ludificació
que es poden desenvolupar a l'aula, inclouen aspectes presents des dels jocs de
rol o narratius fins i tot en els videojocs, passant pels jocs de taula o tauler.
Nombrosos articles publicats sobre aquest tema apunten cap a la gran influència
que té la ludificació en el desenvolupament cognitiu dels estudiants, en les
emocions i en els processos de socialització que es generen al llarg del procés
(Ortiz-Colón, Jordán i Agredal, 2018). Els elements propis de la metodologia i del
disseny de jocs, utilitzats en un àmbit diferent que no està directament relacionat
amb els jocs, poden ser emprats per a millorar entre altres les dinàmiques
d'ensenyament i aprenentatge. Bàsicament es tracta de fer més atractiva una
tasca determinada incorporant mecàniques pròpies del joc, com són els
assoliments i la competitivitat integrant aspectes de la dinàmica de el joc en
contextos no lúdics que ajuden a potenciar la motivació dels estudiants, així
com altres valors positius que són usuals en la majoria dels jocs que s'utilitzen

actualment per a l'aprenentatge. En el informe Horizon Report (Johnson et al.,
2016), es recomana l'aprenentatge basat en jocs i la ludificació com a estratègia
didàctica .
El joc és una manifestació palesa en tots els éssers humans identificant-se com un
patró de comportament propi de la humanitat, una “necessitat vital perquè el
xiquet es desenvolupe” ja que a través de l'es practiquen habilitats essencials per
a la seua educació i la seua maduració (Calvo i Gómez, 2018). En el context
educatiu “formal”, podem trobar clares referències a l'obtenció de "medalles de
reconeixement" necessàries per a l'avanç en els projectes mensuals, en el pla
d'estudis de la “Académie Royale d’Architecture" de París (1671). No obstant
això, el terme de “ludificació” com a tal es va iniciar a principis del segle però no
va guanyar popularitat fins a 2010 quan va prendre un sentit més específic
incorporant aspectes socials i assoliments (achivements). La metodologia va ser
adoptada per companyies que van considerar la ludificació una oportunitat
interessant.
Els mecàniques i les dinàmiques dels jocs formen part de la nostra vida
quotidiana, a vegades de manera conscient, com quan participem activament en
un joc determinat i altres de manera inconscient, com quan ens donen punts o
cupons que premien la nostra fidelitat en comerços, hostaleria, etc.
Convé tindre en compte que no tots els jugadors són iguals. Ni tots els jugadors
juguen per les mateixes raons ni tampoc tots els jocs són jugats per la mateixa
raó. La forma de classificació més emprada possiblement és la dels tipus de
jugadors de Bartle (1996). Aquest model ajuda a identificar els diferents tipus de
jugadors i amb això aconseguir que la seua experiència de joc s'ajuste millor a les
seues necessitats i desitjos.

Els jocs tenen diferents elements o característiques particulars. Simplificant el

• Progressió: La progressió és la idea de donar-los als jugadors el

concepte, es pot plantejar com una piràmide que conté dinàmiques, mecàniques i

sentiment d'estar avançant i millorant. En contraposició enfront de

components. De manera jerarquitzada seguint l'ordre d'abstracció, una mecànica

fer el mateix una vegada i una altra és important transmetre la

estaria definida per una o més dinàmiques i al seu torn cada component estaria

sensació de progressió.

compost per diverses dinàmiques i mecàniques.
Les mecàniques són, per part seua, aquells elements més específics
que impliquen més accions concretes. Les mecàniques, compostes per
Component

Mecàniques

una o més dinàmiques, són les que dirigeixen als jugadors cap a una
direcció concreta. Es poden distingir:
• Les recompenses. Poden proporcionar un sentiment d'avanç o
progressió i normalment vénen en forma de punts o un altre recurs
del joc.

Dinàmiques

Les dinàmiques presenten el major nivell d'abstracció del joc. Són els temes que
donen lloc al joc i després de les quals estan els objectius i propòsits que es
pretenen amb una determinada activitat. Hi ha algunes dinàmiques que estan
pràcticament presents en tots els jocs:

• Regles: Determinen el marc de referència i les normes que han de seguir els
participants del joc.

• Emocions: associades al joc en si, inclouen tristesa, frustració, alegria, etc. La
diversió és clau en els jocs i la satisfacció per aconseguir els objectius és el
principal element que manté als jugadors en el joc.

• Relacions: Són les interaccions entre els jugadors. Poden ser d'amistat,
d'aliança, d'oposició, etc.

• Narrativa: Consisteix en l'estructura, el fil argumental, que dóna coherència al
joc.

• Els desafiaments o reptes: Els proporcionen als jugadors un objectiu
a aconseguir i estan molt relacionats amb les sensacions de victòria.
• La cooperació i competició: Ambdues creen una sensació de
victòria i derrota. Els jugadors treballen tots junts, o en grups els
uns contra els altres, a través d'un sentiment de percepció pròpia
com a equip (o individu global).
• Torns: Són els moments i les oportunitats per a jugar de tots els
jugadors.
• Condicions de victòria: Són els requisits que han de donar-se per a
aconseguir la victòria en el joc.

Els components són aplicacions específiques que poden veure's i usar-se com a

•

Nivells: Representació de quant bo és un jugador i augmenta en funció de

interfície del joc. És un nivell molt concret i, normalment, és la primera imatge que

l'habilitat del jugador, la seua capacitat de control del joc i, lògicament, per

ens ve a la ment quan pensem en un joc. Un component sol estar implicat en més

la quantitat de punts obtinguts (la qual cosa pot ser útil com a informació a

d'una mecànica.

l'hora d'assignar qualificacions).

•

•

Avatar: És la representació del personatge del jugador. Pot ser una figura, un
dibuix, etc.

A manera de resum, es pot dir que les dinàmiques són les intencions del creador

Punts: Determinades accions atorguen uns punts

mecàniques serien el com fem que això ocórrega i finalment, els components

que solen estan vinculats amb els nivells. Aquestes

correspondrà a amb què interaccionarà el jugador / estudiant durant el transcurs

accions són premiades amb punts per a fomentar

del joc.

la seua realització.

del joc perquè es jugue, (a l'aula, exercitar un determinat tema o concepte), les
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•

Classificacions: Llistes de jugadors o equips, ordenades en funció de la seua
puntuació. Poden fer-se de manera intrínseca o de manera externa al
desenvolupament del joc en si (com en tornejos, trobades, lligues).

•

Enfrontament: La lluita, combat, o desafiament d'un jugador (o un equip)
enfront d'un altre. Un cas particular d'aquest seria la lluita contra entitats
“poderoses” (o caps) que s'empra molt en videojocs, però que es pot adaptar
a l'aula com un desafiament més dur de l'habitual al final d'un nivell i que ha
de ser superat per a continuar avançant. Això, d'alguna manera, guarda unes
certes similituds amb els exàmens.

•

Contingut desbloqueable: Pot existir la possibilitat de “desbloquejar” i
obtindre l'accés a determinats continguts del joc, només si es compleixen uns
certs requisits o se superen determinats desafiaments.

para aclarar conceptos. En R. Contreras, y J.L. Eguia., Experiencias de
gamificación en las aulas, (15-p.11-17). Universidad Autónoma de Barcelona
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design thinking
És possible que hages sentit parlar d'aquesta estratègia creativa, per a què en
cinc passos buscar solucions a qualsevol problema. És un procés iteratiu
enfocat a comprendre veritablement les necessitats del problema i obrir-se a
provar tantes coses com siga possible abans d'arribar a una solució.
EMPATITZAR
Tot comença per entendre tan bé com siga possible les necessitats del
problema que es vol solucionar. Hem d'empatitzar amb els seus futurs usuaris,
enfocar des de la seua perspectiva de la realitat. I tractem de recopilar tota la
informació possible.

informàtica, etc. Baixem al pla real o de la terra el que ns ara era una cosa
etèria.
PROVAR
Ara provem la solució que tenim. Obtenim les impressions sobre el nivell de
satisfacció dels seus futurs usuaris, incorporem aquestes conclusions per a
millorar les nostres solució.

i tornem a començar….

DEFINIR
Seleccionem la informació recopilada i ens quedem amb la que ens aporta
valor. De manera que de nim tan bé com siga possible què volem.

EMPATITZAR

IDEAR

IDEAR
Deslliga una vertadera tempesta d'idees, quantes més millor. No detingues el
procés en les primeres, expandeix-lo, no ho limites. Ja hi haurà temps de
descartar.
PROTOTIPAR
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Construeix un model “ràpid” que ens ajudarà a donar forma al que ns ara era
una idea o concepte. A partir d'aquest moment ja existeix una cosa física,
alguna cosa que podem visualitzar o que podem tocar, encara que per
descomptat es pot tractar d'una cosa virtual en el cas d'una aplicació

DEFINIR

PROVAR
PROTOTIPAR

flipped classroom
La popularitat planetària d'aquest mètode es deu a Salman Khan un analista
de fons, que va començar fent vídeos senzills sobre matemàtiques per a ajudar
a uns cosins que vivien lluny. Va pensar que potser en Youtube serien útils per
a algú més. Es van fer virals. I llavors el MIT i la fundació Bill i Melinda Gates van
donar suport a la creació de Khan academy . Pots veure ací el seu charla TED.
Però el model realment el van inventar Aaron Sams i Jonathan Bergman
professors de química d'un institut a Colorado en 2007. Aquells vídeos on
s'expliquen diferents lliçons van servir per a canviar el paradigma :”Usem els
teus vídeos per a invertir les classes. "Tu ja has donat les classes, “... el que
nosaltres fem és deixar els vídeos com a deures." "I el que solien ser deures o
tasques, és el que ara els estudiants fan en classe.” li deien a Salman.

2. Esprem les possibilitats de l'activitat. Incorpora en l'EVA un qüestionari
que acompanye el recurs amb preguntes sobre el contingut treballat.
Tindrem així una retroalimentació que ens ajudarà a preparar la sessió a
l'aula.

El més interessant del model pedagògic és permetre a l'alumnat tindre la
classe al seu propi ritme a casa, aqueixa que és igual per a tots. Poden veure-la
una vegada i una altra sense que ningú s'impaciente o esgote. Encara que no
tot han de ser vídeos, podem utilitzar altres eines (infogra es, potcast, notícies,
textos, etc.). I permetre així que quan estan amb el seu professorat, puguen
dedicar el temps a interactuar entre companys, aclarir dubtes, re exionar, a
projectes més creatius. De manera que l'arribada de la tecnologia ha sigut
utilitzada per a humanitzar l'experiència a les aules.

√ Recorda que gravar el vídeo no és el punt fort de la “Classe Invertida”,
gravar i editar els vídeos et llevarà més temps del que penses. fes una bona
selecció dels quals uns altres ja han penjat en YouTube, Vimeo… i comença
gravant tu uns pocs.

L'alumnat és el centre, envoltat de tecnologies que ajuden a personalitzar el
seu aprenentatge, mitjançant activitats que poden respondre a diferents eines
metodologies que hem vist en aquesta guia.
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Com puc fer-ho en la meua classe?
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1. Prepara les tasques que són per a casa. Tria o crea el contingut que es
puja a l'EVA (entorns virtuals d'aprenentatge). També pots entregar-ho en
altres formats per a treballar-ho a casa.

3. A l'aula: Si no tenim aqueixes respostes, començaríem fent-les de manera
oral, passant un test a l'alumnat, o mitjançant eines interactives com per
exemple Socrative o Kahoot.. Les respostes t'orienten sobre com guiar-los,
o aclarir qüestions que no s'han entés. Permets avançar en cerca de les
seues pròpies respostes. Crear els seus propis mapes mentals, dissenyar i
crear les seues solucions al problema que es planteja.

Ací els enllaços a les webs on pots ampliar el teu coneixement:
www.the ippedclassroom.es
www.the ippedclassroom.com
www.educacionytecnologia.com

espais: FCL
Cada vegada amb més freqüència, docents i alumnat afirmen que la tecnologia dóna
la llibertat de decidir on i com aprendre, i, encara més important, motiva als
estudiants al fet que elaboren produccions que reflectisquen la seua comprensió
particular dels resultats de l'aprenentatge.
Els espais flexibles d'aprenentatge proporcionen a l'alumnat i els/les docents la
possibilitat de prendre ràpidament la decisió sobre quan i com volen aprendre dins
de les estructures del currículum i la programació. Els docents i els/les alumnes/as
han de decidir com poden personalitzar l'ensenyament i l'aprenentatge per a
maximitzar l'èxit de l'alumnat.
Per a treballar per projectes, o per a fer-ho des d'aquesta mena d'enfocaments
pedagògics en els quals l'alumnat aprén de manera activa i partint dels seus
interessos, potser és necessari reconsiderar l'espai de l'aula. Encara que podem
prendre per assalt l'exterior, o fins i tot altres espais no formals per a l'aprenentatge,
al final, l'aula és el lloc al qual tornem i en el qual hem de conviure amb el nostre
alumnat. D'altra banda, la tecnologia és una realitat que no podem obviar, i encara
que puguem prescindir d'ella per a l'aprenentatge dels nostres alumnes, no està de
més considerar-la si és possible com la nostra aliada i no com un enemic a abatre.
Les aules seran espais flexibles, fàcilment adaptables a les necessitats que puguen
plantejar-se: explicacions del professorat, presentacions, ponències; espais per a la
investigació, la interacció, per al treball en equip amb diversos grups i espais que
permeten la lectura i altres treballs individuals.

Amb la intenció de donar un suport físic a l'estructura teòrica sobre l'aprenentatge
constructivista, naix la idea de l'Aula del Futur. European Schoolnet dedica una pàgina web
(https://fcl.eun.org/) a aquesta proposta. Future Classroom Lab creat en 2012 a Brussel·les
@eu_schoolnet explora les possibilitats pedagògiques dels espais d'aprenentatge flexibles i

creatius per a fomentar les didàctiques participatives actives a través de les tecnologies.
Aquest projecte es fonamenta en la convergència de tres elements:

ESPAI DIGITAL

ESPAI FÍSIC

ESPAI PEDAGÒGIC

ESPAI DIGITAL

Un espai digital: basat en el desenvolupament de entorns virtuals d'aprenentatge i ús de
Tics per part del professorat com de l'alumnat. El disseny d'aquest espai digital obert i
presents en qualsevol dispositiu, trenca les barreres físiques de l'aula. Fomenta l'autonomia
de l'alumnat i empodera al professor com a dissenyador d'activitats pedagògiques
motivadores.

ESPAI FÍSIC

Un espai físic: On es repensa les possibilitats de l'aula clàssica, es multiplica
la flexibilitat i versatilitat del mobiliari per a adaptar-lo a les diferents
necessitats de les activitats que es desenvolupen (presentar, intercanviar, crear,
desenvolupar, interactuar, investigar). Així mateix es reflexiona entorn a la
importància del disseny dels espais com un element influent.
Un espai pedagògic: en aquest projecte l'alumnat va guanyant
progressivament més protagonisme. El professorat cedeix el
primer pla i es transforma en un moderador, dissenyador i
organitzador de les experiències.

ESPAI PEDAGÒGIC

En tota Europa estan creant aules pilot per a l'assaig de metodologies didàctiques
innovadores. És per això que se'n diu Future Classroom Lab. Bruselas,
Copenhague, Francia, España...
Informació complementària:

• Projectes per a la FCL: https://cutt.ly/scientix
• Kit d'eines de l'aula del futur: https://cutt.ly/AuladelFuturo

ZONES DE L'AULA DEL FUTUR
Zona per a “Presentar” (Present)

Una àrea perquè els professors i els alumnes duguen a terme les
presentacions dels seus treballs, les seues investigacions, etc. Disposa
d'una pissarra digital i bancs en graderies, la qual cosa permet a tots els
participants verse els uns als altres, com en un fòrum, i afavoreix la
participació i la discussió.

Zona per a “Intercanviar” (Exchange)

Una àrea particularment dissenyada per a desenvolupar treball en xicotets
grups amb la supervisió del professor. És ideal per a desenvolupar treball
col·laboratiu i donar suport a escenaris d'aprenentatge basats en
projectes, fomentant els equips de treball i les habilitats per a la direcció
de projectes.

Zona per a “Crear” (Create)

Aquesta zona, dedicada a la creació de vídeos, permet als alumnes
desenvolupar la seua creativitat i les seues habilitats comunicatives, a més
de proporcionar-los un entorn real per al desenvolupament de les seues
habilitats de presentació i de treball en grup.

Zona per a “Desenvolupar” (Develop)

Una zona tranquil·la on els alumnes accedeixen a diferents recursos,
realitzen investigacions, treballen individualment i aprenen de manera
informal. Aquesta zona es pot usar per a desdibuixar els límits entre
l'aprenentatge a casa i a l'escola i, entre altres activitats, es poden
realitzar manualitats, veure vídeos en YouTube, escoltar *podcasts,
participar en jocs interactius o experimentar amb aplicacions de
programari.

Zona per a “Interactuar” (Interact)

Equipada amb una pissarra interactiva, aquesta zona il·lustra com utilitzar
la tecnologia en una aula tradicional per a fomentar la interacció i la
participació dels alumnes. Proporciona l'oportunitat d'experimentar
formes d'ensenyament i aprenentatge més interactiu dins d'un entorn
tradicional amb l'ajuda de maquinari, programari i continguts específics.

Zona para “Investigar” (Investigate)

Una zona flexible per al treball en grup, el desenvolupament de projectes
i activitats pràctiques. Aquest espai és idoni per a treballar amb els
companys, explorar, investigar xicotets objectes usant els ordinadors
portàtils i els microscopis, desenvolupar habilitats per a la resolució de
problemes o la programació amb robots.

Què és l'accessibilitat universal? Es de neix com la condició que els
entorns, processos, productes, serveis, objectes, eines, dispositius… és a dir,
qualsevol espai, activitat o instrument, siga comprensible, utilitzable i
practicable per totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i
de la forma més autònoma i natural possible.
Perquè això existisca, és necessari que els espais, activitats i objectes s'hagen
dissenyat seguint els principis del “disseny per a tots”, estratègia que
consisteix a considerar que les capacitats per a deambular per un espai,
practicar una activitat o utilitzar un objecte no són iguals per a totes les
persones i que, per tant, és necessari dissenyar-les tenint al cap aquesta
diversitat perquè puguen ser utilitzades per totes les persones sense
necessitat d'adaptacions.

DISSENY UNIVERSAL
I APRENENTATGE

ACCESsIBLE

L'enfocament DUA-A et facilitarà la incorporació dels esmentats principis del
disseny universal i l'accessibilitat en programar les teues unitats

DUA-A

didàctiques o qualsevol activitat d'aula.
La proposta consta de dues parts: la primera se centra en identi car
barreres i crear un context d'aprenentatge accessible per a tot el grup i la
segona conté orientacions perquè aplicacions el disseny universal quan
programes donant oportunitats per a la participació i l'aprenentatge a la
diversitat de l'alumnat del grup.
A continuació, es presenta una breu descripció de cadascun dels elements
que conformen l'enfocament Disseny Universal i Aprenentatges Accessible.
Enllaços
Orientacions per a programar amb DUA-A:
https://cutt.ly/orientaciones
Eines d’ajuda a l’avaluació:
https://cutt.ly/EvaluacionDua
Recursos per a l'accés a la informació i accessibilitat
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https://cutt.ly/accesibilidad

Síntesi de l'enfocament DUA-A:

companys i companyes adequant mútuament les seues interaccions,
l'expressió dels mateixos i el seu ajust interpersonal.

El primer pas per a aconseguir un context accessible és identi car les
barreres, és a dir els obstacles que impedeixen o di culten que l'alumnat
aprenga i participe. Per a això, l'enfocament DUA-A proposa realitzar un
rastreig sistemàtic pels diferents espais, activitats, eines dels nostres centres i
aules amb l'objectiu de detectar les barreres arquitectòniques, econòmiques,
culturals, de gènere, en la comunicació, en la comprensió, etc.

Feedback
El feedback o retroalimentació és la informació que li donem a l'estudiant
quan observem com fa les tasques. Té com a nalitat corregir errors, millorar
el seu acompliment i afermar els procediments i les seues
respostes correctes. L'objectiu nal és que l'alumnat aprenga a
autoregular-se en l'execució de les tasques d'aprenentatge. Un
feedback e caç, centrat en la tasca, s'ha mostrat com una de les
estratègies amb major impacte en el rendiment escolar. Els
estudis ens donen pistes perquè el feedback siga e caç, per
exemple, l'alumnat competent en la tasca, es bene cia més de la simple
veri cació (correcte o incorrecte) que d'un feedback més detallat i és millor
donar-li un feedback demorat per a donar-li temps a processar i corregir
l'error per si mateix i no interferir en aquest procés. Per contra, el feedback
dirigit a alumnat de baix rendiment en la tasca requereix una explicació més
detallada de l'error, facilitant la resposta adequada i amb la correcció
immediata que evite la memorització dels errors.

Accesibilidad

Sintetitzant molt podem dir que l'accessibilitat física s'aconsegueix eliminant
els obstacles que di culten estar i deambular còmodament pels espais i
utilitzar els objectes necessaris per a desenvolupar les activitats.
L'accessibilitat sensorial implica garantir l'accés a la informació que ens arriba
pels sentits i que és necessària per a aprendre. L'accessibilitat cognitiva és la
que assegura que el nostre alumnat comprén tant els espais i l'ús dels
objectes, com l'organització escolar i entén les activitats que plantegem.
També és imprescindible l'accessibilitat emocional que ens permet sentir-nos
competents, segurs i acollits a l'escola. Finalment, l'accessibilitat digital serà
la que ens oriente perquè l'ús de la tecnologia no siga una barrera que
bloquege l'aprenentatge o la participació de l'alumnat.
El segon pas fonamental és aplicar els principis del disseny universal al
disseny de les activitats d'aula. Per a això, incorporarem una sèrie d'elements
que sorgeixen de l'estudi de les estratègies més e caces per a millorar els
processos d’aprenentatge.
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Implicació
La motivació, l'atenció, la memòria i la gestió de la càrrega cognitiva són
elements que ben alineats aconsegueixen la implicació del nostre alumnat en
les tasques d'aprenentatge i el col·locaran en disposició
d'aprendre. A més, aqueixa implicació és màxima quan l'alumnat
ha d'explicar i exposar els seus coneixements davant els seus

Accés a la informació
Per a facilitar l'accés a la informació de tot el nostre alumnat, en dissenyar les
activitats tindrem en compte presentar la informació utilitzant diversos
formats, és a dir, emprant múltiples vies (verbal, auditiva, visual,
etc) que complementen la informació escrita o utilitzant, si és
necessari, sistemes augmentatius o alternatius per a la
comunicació. I també, representant la informació amb diferents
nivells de complexitat.
Processament de la informació
Fins ara hem vist aspectes fonamentals per a aconseguir un context més
accessible i una disposició adequada per part dels estudiants. Hem anat
creant i facilitant el camí perquè l'alumnat puga enfrontar-se a la
tasca principal que és adquirir i relacionar tota la informació
recollida, elaborant-la i convertint-la en coneixement que
incorporarà als seus processos de pensament, re exió i resolució
de problemes en la seua vida quotidiana.
L'enfocament DUA-A proposa treballar amb diferents nivells de
processament de la informació ordenats dels més simples i super cials als
més elaborats, relacionats amb un aprenentatge més profund.

Aquesta organització ens resulta útil per a dissenyar activitats multianivellades,
però, en realitat, aquests processos no es donen de manera lineal, ja que es
posen en marxa simultàniament i es van autoajustant en tot moment. Els nivells
proposats es poden resumir en:
1. Seleccionar la informació.
2. Organitzar i elaborar la informació.
3. Processar i expressar el coneixement.

fl

 


Expressió del coneixement i avaluació
L'expressió del coneixement està estretament relacionada amb
l'accés a la informació, en concret, amb la presentació de la
informació utilitzant diferents formats. Accés i expressió en aquest
sentit són espill i re ex. Com a marc general, partim de la idea que
podem avaluar tota forma d'expressió del coneixement. Per a això

ha de contemplar els següents aspectes:
1.Proposar a l'alumnat que expresse i comunique de diferents
maneres el que ha aprés.
2. Valorar i reconéixer com a prova de progrés tant el que s'aprén dins
com el que s'aprén fora de l'escola.
3. Facilitar l'aplicació dels coneixements en la resolució de problemes
reals.
4. Impulsar la resolució de problemes de manera creativa.
5. Oferir procediments d'autoregulació: revisió mèdica, correcció i
validació.
6. En l'avaluació d'exàmens i exercicis tindre en compte l'accessibilitat
en la presentació, temps… i s'ajusten a les característiques de
l'alumnat.

activitat 1: FESTA zERO
A. Disseny i descripció de l'activitat
Festa zero és un projecte de ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) per a
treballar l'àmbit científic de 1ºd’ESO de manera col·laborativa. La proposta
didàctica es recolza en metodologies actives, fonamentalment:
•

Aprenentatge cooperatiu: els alumnes integren grups cooperatius
heterogenis i treballen conjuntament de manera col·laborativa.

•

Modelització: L'alumnat, basant-se en la ubicació física de la festa,
haurà d'estimar l'aforament de la festa, complint les normes de
seguretat establides. A partir de l'aforament, haurà de planificar la
compra de materials, beguda, menjar i altres aspectes complint tres
principis: que la despesa siga el més eficient possible; que els
productes procedisquen, en la mesura que siga possible, de comerç de
proximitat; i que siguen sans i generen el mínim de residus.

•

•

Aprenentatge basat en el joc: S'inclouen activitats en les quals
l'alumnat treballa les competències en un ambient lúdic.
Sostenibilitat: Tots els materials a utilitzar hauran de generar el mínim
possible de residus que, a més, hauran de ser reciclables. Per a la
preparació de la festa, l'alumnat haurà de buscar alternatives als
envasos de plàstic i les begudes en botelles de xicoteta grandària.Tots
els productes a consumir hauran de procedir de comerç just i de
proximitat. S'haurà d'evitar aliments que continguen excés de sucres o
greixos insaturats.

B. Activitat i orientacions didàctiques
Tarea
1: Aforo
de la Fiesta Cero
Tasca
1: Aforament
de

Enguany, com a estudiants de 1r ESO, esteu encarregats de planificar i
organitzar un dia de portes obertes en les quals el nostre institut acollirà a
l'alumnat de 6é de Primària dels col·legis del municipi.
S'ha decidit que el format siga una Festa Zero, en la qual s'organitzarà un
xicotet concert al pati; després es convidarà a tothom a un esmorzar amb
beguda i menjar saludables, i finalment, es realitzaran tallers i jocs amb
material reciclat.
Per a planificar quant espai tenim disponible i quantes persones poden
assistir, hem de tindre en compte els següents aspectes:
•

Les jornades es faran al pati de l'institut.

•

Ha de complir-se el protocol de seguretat de la Covid.

•

Són jornades obertes: assistirà alumnat de l'institut, tot l'alumnat de
sisé de Primària dels col·legis del municipi, pares i mares,
professorat de l'institut i dels col·legis.

•
•

Aprenentatge - Servei: el producte final del projecte serà una gran
festa organitzada per l'alumnat de 1r d'ESO. Es tracta d'organitzar un
dia de portes obertes amb l'objectiu que assistisquen a la festa alumnat
de 6é de primària per a conéixer el seu futur centre d'estudis, el centre
de secundària.

la Festa Zero

Has de tindre en compte que es col·locarà un xicotet escenari per
al concert, taules per a l'esmorzar i taules per als tallers.

Tenint en compte aquests aspectes, la primera tasca que heu d'escometre és
estimar quin serà l'aforament màxim de la festa i enviar invitacions.

Tasca 2: Compra de la Festa Zero
Orientació didàctica: Es tracta d'un problema d'estimació de grans quantitats en
una superfície, que són un tipus de tasques conegudes com a problemes de Fermi
(problemes d'estimació en context real). Els problemes de Fermi són problemes

Com a estudiants de 1r ESO, també us

oberts, perquè la solució depén de les hipòtesis, simplificacions i estimacions que

encarregareu de comprar l'esmorzar. Ara

s'assumisquen. A més, són problemes que presenten una situació real i autèntica, en

que sabeu quin serà l'aforament de la Festa

la qual falta informació quantitativa, que ha de ser obtinguda mitjançant

Zero, us demanem que ens entregueu un

mesuraments i estimacions. Són problemes adequats per a introduir la modelització

pressupost.

matemàtica en l'ensenyament de Primària i Secundària, perquè requereixen
construir models senzills de la realitat i una cadena de procediments aritmètics
bàsics per a obtindre l'estimació final que demanda la situació.
L'alumnat pot treballar en grups col·laboratius. És interessant que treballen al pati
del seu institut per a obtindre les dades que necessiten en funció del seu model i

Per a elaborar-ho, heu de tindre en compte els

planificació: poden realitzar mesures no estàndard (amb cordes, amb el cos, amb

següents aspectes:

passos, etc.) o utilitzar metres, odómetres i altres instruments de mesura

•Tots els productes hauran de generar el mínim possible
de residus que, a més, hauran de ser reciclables.

estàndard.
Hauran de diferenciar espais, tindre en compte els escenaris i les taules, i la distància
de seguretat. Podran estimar la distribució de les persones en els espais mitjançant

•

procedir de comerç just i/o de proximitat.

diferents estratègies: densitats (homogènies o heterogènies), a partir de la superfície
mitjana que ocupa o pot ocupar una persona, a partir d'una distribució en
quadrícula, etc. Hi ha diverses estratègies de resolució i models de distribució
d'espais i persones, que els grups poden discutir en debats intra-grupals i intergrupals, argumentant amb les matemàtiques les seues posicions.
-

En la mesura que siga possible, els productes a consumir hauran de

•

S'haurà d'evitar comprar aliments o begudes que continguen excés de
sucres o greixos insaturats.

El pressupost ha de ser realista i donar resposta a l'aforament màxim que
permet la Festa Zero. Es triarà la proposta que més s'ajuste als aspectes
anteriors i que, alhora, siga mes econòmic.

Orientació didàctica: Es tracta d'un problema de modelització accessible, perquè
també requereix construir models senzills de la realitat, completar i classificar

L'alumnat de 1r d'ESO, serà el responsable del taller i deuran:

informació qualitativa i quantitativa, comparar preus, i finalment, calcular
pressupostos alternatius mitjançant una cadena de procediments aritmètics bàsics.
L'alumnat pot treballar en grups col·laboratius. És interessant que classifiquen articles i
comparen preus visitant diferents punts de subministrament pròxims a l'institut, que
calculen i comparen despeses, que establisquen relaciones qualitat/preu per tipus de
producte. Poden representar la informació en taules de càlcul i mitjançant gràfics. A
més, poden tindre en compte variables com el temps emprat en la compra, la
distància recorreguda i les dificultats logístiques associades a les diferents opcions de
compra, prevalent els centres i productes de proximitat i sostenibles, així com la
contribució a una dieta saludable.
A més, aquesta activitat està associada a la conscienciació en els ODS, en reclamar de
l'alumnat que els productes que s'adquirisquen procedisquen de comerç just i
sostenible i que no resulten lesius per a la salut.

Tarea 3: Taller de construcción de puzzles

L'alumnat pot treballar en grups de manera cooperativa dividint-se les tasques entre
els components del grup, per exemple: classificar el material (Cartó recollit per les
famílies i el centre educatiu) i eines suficients que necessiten per a dur a terme el

Els alumnes de 1r d'ESO d'àmbits participen en la “Festa zero” organitzant un taller de

taller, tindre en compte el temps total que es necessita a explicar, construir i jugar el

construcció de puzles amb cartó reciclat. S'organitzarà una campanya de recollida de

Tangram, etc

cartó de manera que es demane a les famílies que aporten caixes de sabates i altres
envasos de cartó.

És molt interessant que se sàpien organitzar i crear un ambient que facilite
l'aprenentatge a través del joc. Poden proposar, en aquest sentit, un joc entre grups
d'alumnes de sisé per a fer competicions, per exemple premiar al grup més ràpid a fer
una de les figures.

activitat 2
COM VARIA
L'OMBRA D'UNA ESTACA?

Quines dades necessitaríem saber per a predir la variació de l'ombra
d'una estaca? (Justifica la seua necessitat).
Per a poder predir l'evolució de l'ombra són fonamentals unes certes
dades:
•

Altura i recorregut del sol pel firmament

•

Hora i localització on s'efectuarà el registre

•

Brúixola per a orientar-se

•

Estaca i cintes adhesives o guixos per a marcar les ombres

En la pàgina https://cutt.ly/ElevaciondelSol s'obtenen les dades
d'elevació del sol per a la localització seleccionada en Google Maps a
cada hora del dia i el recorregut pel firmament. En funció de l'oberta o
tancada que dissenyem l'activitat , els proporcionarem directament les
dades en una taula o podem deixar que els busque l'alumnat.
Context en el qual es desenvolupa l'activitat:
L'activitat parteix del seguiment de l'evolució de l'ombra d'una estaca per a
indagar els moviments de rotació i translació en el sistema Terra - Sol.
1. Plantejament del problema
Es planteja la pregunta investigable: En quina direcció gira la terra sobre
si mateixa?
2. Emissió d'hipòtesi:
L'enunciat de la hipòtesi seria una cosa similar a: “Si la terra gira en sentit
horari, llavors les ombres giraran en sentit de ……….…. a ……....…”
De quins aspectes depén la variació de l'ombra en el sòl de l'estaca?

Una vegada plantejades les opcions l'activitat s'ha d'orientar cap a l'observació de

3.

la variació en el sòl d'una estaca vertical. Es proporciona a l'alumnat un esquema en

Disseny de l'experiment
Dissenya una manera de marcar les ombres en el sòl a les hores que has

el qual han de dibuixar com variarà l'ombra, indicant la data de l'any. Se'ls demana

previst en la teua hipòtesi anterior. Creus que és important anotar el dia

que completen l'esquema indicant el sentit (horari o antihorari) i com giraran

de l'any? Per què?

l'ombra de l'estaca sobre els punts cardinals de referència, dibuixant les línies de
l'ombra que obtindrem a les diferents hores:

Després d'haver pres nota durant un parell de dies sempre a les mateixes
hores, estarem en condicions de realitzar algun tipus de predicció? Per

De manera gràfica, indica com variarà l'ombra al llarg del dia en el següent

exemple, si realitzem les anotacions a les hores abans indicades, com

esquema, marcant la posició i longitud que aconseguirà l'ombra a diferents hores

seran les ombres en els pròxims dies?. L'any que ve el mateix dia i a la

(tria les hores en les quals pugues mesurar l'ombra posteriorment).

mateixa hora es repetirà el procés de manera idèntica o hi haurà algun
tipus de variants? Raona les respostes.

N

4.

Recollida de dades/observacions
Els alumnes poden realitzar fotografies de les diferents posicions de les
ombres, o traçar sobre el sòl amb cordes de colors diferents o cintes
adhesives, mesurant amb un semicercle els angles obtinguts i les

O

longituds de les ombres. Aquesta presa de dades pot utilitzar-se

E

posteriorment per a obtindre conclusions finals sobre l'altura del sol en el
firmament i la variació de la seua posició.
5.

Comunicació de resultats
Amb les fotografies o dibuixos de les ombres observades es pot elaborar

S

un producte audiovisual, un vídeo de comunicació científica en el qual
descriguen la variació de l'ombra i la relacionen amb la posició del sol,
comprovant o rebutjant la hipòtesi plantejada. Se'ls planteja que

Els quatre punts cardinals ens delimitaran els quatre eixos en els quals
dividirem el pla i consegüentment els quatre quadrants, com veiem en la
figura adjunta. Quan parlem de girs, els podem fer en sentit de les agulles
del rellotge o en sentit contrari.

expliquen per què la longitud de les ombres varia al llarg del dia.

Orientació didàctica: Durant el procés les següents preguntes poden guiar
una discussió tant prèviament a l'emissió d'hipòtesi com després de les
observacions:
• Alguna cosa va canviar en la predicció respecte a l'observat? Què es veu
diferent?

Si tenim en compte la posició de la Terra respecte al sol en cada època de l'any, es
poden plantejar nous interrogants i generar una altra seqüència de indagació. Atés
que la posició relativa de l'eix de la Terra respecte a l'eclíptica es manté
aproximadament constant, des de la posició de l'observador l'altura del sol sí que
varia en el firmament amb el pas dels dies. Podem plantejar-nos nous
interrogants:

• Com es va moure l'ombra? Què creus que va fer que les ombres es

Serà igual la variació de l'ombra en les diferents èpoques de l'any?. Mesurarem la

mogueren? Com ho pots explicar?
• Com es mouran les ombres durant un dia sencer? Què es pot predir? Per
què i com canviaran les ombres?

mateixes ombres si ho fem en el solstici d'estiu? I d'hivern? I en els equinoccis? Per
què?
Completa tres dibuixos, cadascun per a una data diferent de l'any, utilitzant

• Quan va estar l'ombra més curta? On estava el Sol?

l'esquema de la figura de l'estaca. Has de dibuixar les posicions que creus que
aconseguiran les ombres al llarg del dia en cada posició en la latitud del teu centre

• Com es va moure el Sol al pas de diverses hores?

educatiu per a les tres dates de l'any característiques.

• De quin punt cardinal ix el Sol? Es posa?

Orientació didàctica: podem trobar orientacions didàctiques, així com els

• Si el Sol es mou d'est a oest, com està girant la Terra?

resultats que s'espera que troben els alumnes en plantejar com varia l'ombra

• Com podem usar les ombres que tracem per a trobar la direcció nordsud? Aquest-oest?

en les diferents estacions de l'any en l'hemisferi nord, en el següent enllaç.
https://cutt.ly/lessonplans

Noves perspectives:
Primavera
Primavera
boreal
boreal
Tardor austral

21 de març

Hivern boreal
Estiu austral

En qualsevol cas, s'ha de tindre en compte la latitud de l'observador (que varia
entre 38 i 40° Nord, depén de la localitat), la data de l'any i la posició relativa de
l'eix terrestre (inclinat 23,5° respecte a l'eclíptica) en el moment de realitzar
l'experiència. Amb tot això podem valorar des de quina posició i amb quina

inclinació ens arriben els raigs del sol. Aquests dos factors determinaran l'evolució
21 de decembre de l'ombra al llarg del dia de manera aproximada.Altres qüestions en relació a la

21 de Juny

variació de l'ombra permeten continuar explorant i reprendre una nova fase de
indagació, així podem plantejar com variarà si en el mateix dia de l'any, en el
solstici d'estiu, si mesurem les ombres en una altra localitat situada a diferent
latitud però en la mateixa longitud? (Per exemple, Castelló i Londres) A què creus
Estiu boreal
Hivern austral

23 de setembre

Tardor boreal
Primavera austral

que es deu? I si mesurem les ombres en una ciutat de l'hemisferi sud, com
l'Argentina? I en l'equador o en el pol nord?

activitat 3
ESCAPE ROOM A
l'AULA FLEXIBLE STEM

Què s'ha de fer per a eixir del escape room? A continuació es detallen els
enigmes que, una vegada resolts, permeten obtindre la clau per a eixir de l'aula.
Les proves estan distribuïdes en els diferents espais de l'aula flexible i dins de
sobres, cadascun d'ells amb un codi determinat. Per a cada grup d'alumnes es
prepara una seqüència diferent d'enigmes, enfilats de manera lineal.

Un scape room és un “joc” molt de moda entre els adolescents que consisteix a
tancar a un equip de jugadors en una habitació de la qual només poden eixir si
descobreixen la manera de fer-lo (una clau, un codi, una contrasenya…). El procés
de descobriment de la “clau” per a l'eixida implica la resolució d'unes certes
tasques, reptes, enigmes o trencaclosques. L'activitat pot ser orientada a la
resolució de xicotets problemes relacionats amb disciplines *STEM emmarcats en
un context curricular.
Narrativa. Es requereix d'un fil narratiu adequat a l'entorn, i prou creïble; en
aquest cas s'avisa als alumnes que han sigut tancats a l'aula flexible pel seu mal
comportament en classe i que en aquest aula s'ha deixat un terrari amb aràcnids
verinosos amb la portella oberta. Per a poder eixir de l'aula sense por de les
picades dels aràcnids solts, hauran de resoldre els enigmes que es plantegen
relacionats amb les matèries de l'àmbit científic-matemàtic tecnològic, resolent-

Figura 1. Sobres per a repartir pels espais
de l'aula flexible

los mitjançant treball cooperatiu.
L'espai del qual cal escapar..Per a fer la situació real, l'ambientació de l'aula en la
qual es realitza la scape room ha de ser preparada amb detall. Es pot realitzar en
qualsevol aula, però ací plantegem l'exemple en una aula flexible per a connectar
els continguts al treball en aquesta aula. Evidentment, un terrari sense animals
però amb tots els elements propis és imprescindible.

La seqüenciació dels reptes? Totes les proves estan basades en els continguts de
les diferents àrees de l'àmbit. En cada nou sobre hi ha un nou enigma que condueix
al codi del següent sobre. I així successivament fins a arribar al sobre final que
conté la clau d'eixida. La resolució de cada enigma proporciona un codi d'un, dos,
o tres dígits que és la clau del següent sobre

Un escape room sol ser estrictament físic, encara que es pot preveure l'ús d'eines

Es requereix calcular el quocient entre el conjunt de vèrtexs i arestes que

digitals per a la resolució d'algun dels enigmes.

tenen les taules que conté l'Aula Flexible i el conjunt de vèrtexs i arestes que

Es detalla a continuació la seqüència d'un grup. la resta de grups tindrà una
estructura similar. El primer sobre pot contindre un enllaç a una pàgina web que han
de consultar en la que hi ha una notícia falsa que descriu com un professor ha comés
la imprudència de deixar un terrari obert amb conseqüències fatals per a part de
l'alumnat d'un grup de 1r d'ESO. (es pot crear la notícia falsa amb una aplicació tipus
12minutos.com (hi ha nombroses web amb aquestes característiques). A més, es pot
deixar també una nota manuscrita en la qual el docent o la docent responsable del
grup li comenta a algun company d'una altra matèria que tancarà als alumnes amb
els animals solts a causa del seu mal comportament. La notícia falsejada, pot ser
utilitzada en el futur per a treballar les "fake news" a l'aula. Al final de la nota
manuscrita es pot donar una pista del lloc en el qual es troba el primer sobre què

té la pròpia Aula. Dos membres de l'equip observaran quina figura
geomètrica tenen les taules de l'Aula i, o bé comptaran les dades requerides
i aniran prenent nota per a no repetir-los o bé recordaran la relació entre la
figura geomètrica que representa la taula i la relació entre vèrtexs i arestes
per al seu càlcul. Altres dos membres de l'equip revisaran cada aresta i vèrtex
de l'Aula, tenint en compte no únicament les parets sinó els pilars que puga
haver-hi i que aporten arestes i vèrtexs addicionals. Reunits les dades, els
membres del grup tornaran a ajuntar-se per a aportar les dades obtingudes i
realitzar la corresponent operació que, cas de no ser exacta, hauran
d'aproximar al natural més pròxim per defecte. El resultat numèric de
l'operació donarà el codi per al següent sobre.

s'ha de buscar a l'aula (per exemple: “la clau per a eixir de l'aula està en la bona
alimentació dels animals… allí estarà el “PRIMER SOBRE”. Si, per exemple, es
disposa d'un aquari a l'aula, davall dels pots de menjar per a peixos estaran els
sobres etiquetats d'aqueixa manera. Se situaren tants com grups hi haja (PRIMER
SOBRE G-1, G-2, etc.) En cada sobre s'oferirà el primer número de la clau final i la
següent pista:

Orientació didàctica: Perquè cadascun dels grups obtinga un codi
diferent, es pot optar bé per en lloc d'exigir el recompte de vèrtexs i
arestes de tota l'Aula, triar únicament una de les parets o bé per, al
resultat de l'operació quocient requerida, sumar el número del grup, cosa
que proporcionarà un valor de codi diferent per a cadascun d’ells.

Contingut del PRIMER SOBRE
•

Primera lletra del codi, per exemple la R

•

Un problema de geometria en el qual el resultat final siga un número d'un,

Contingut del SEGON SOBRE
•

Segona lletra del codi, per exemple l'O

•

Activitat de biologia en format de mots encreuats (o qualsevol altre que

dos o tres dígits

se'ns ocórrega amb un resultat numèric.

Amb les lletres dels quadrats ombrejats pots obtindre un número que et serà útil per
a seguir

Horitzontals
1. Capa líquida de la Terra

Verticals

Orientació didàctica: L’alumnat deurà buscar el sobre amb el número 5
continuant amb la mateixa dinàmica que amb els sobres anteriors

2. Òrgan reproductor de les plantes
Angiospermes

4. Rèptil amb el cos recobert d’una closca

3. Nom de la primera dona que va viatjar
a l’espai exterior

5. Aigua sólida

6. Ocell xicotet que canta

7. Estrela del Sistema Solar

8. Cienti ca descobridora de la
discontinuïtat que separa el nucli intern
de l'extern en la Terra

9. Insecte pol·linitzador

10. Mamífer que posa ous

La resolució dels mots encreuats ens dona com a resultat la paraula CINC. L'alumnat
haurà de buscar el sobre amb el número 5 continuant amb la mateixa dinàmica que
en els sobres anteriors
Contingut del TERCER SOBRE:
•

Següent lletra del codi, per exemple la C

•

Un repte de tecnologia, en aquest cas sobre propietats dels materials:”la
fusta” en el qual el resultat final siga un número d'un, dos, tres o quatre dígits

•

Localitza a l'aula un tros de fusta de faig, un de roure i un de pi. Obte el codi
que formen els números que hi ha escrits davall de cada tac, en aqueix ordre

fi

(per exemple 347)

Amb aquest número es continua amb la dinàmica de cerca de sobres

En aquest exemple el resultat és 21 i es buscaria a l'aula el sobre etiquetatge amb
un 21

Contingut del QUART SOBRE:
•

Següent lletra del codi, per exemple l'A

•

Un problema de matemàtiques la solució de les quals és el codi del

Una altra proposta de matemàtiques per a obtindre un codi podria ser:

Tenint en compte que:

següent sobre
Es pot proposar uns mots encreuats de multiplicacions és un diagrama del

Significa que se sumen els dos números de dalt.

següent tipus:
Significa que se sumen els dos números de dalt i el
resultat es divideix entre dos.
Esbrina el significat d'aquesta consigna.

Resol els següents mots encreuats de multiplicacions, suma les caselles centrals i
aproxima a l'enter per defecte més pròxim:

El codi que cerques serà el del número que calcules a la dreta del quatre:

Contingut del cinqué SOBRE:
• Un problema de biologia amb una solució numèrica:
• Una relació entre la solució numèrica i la lletra que falta (en aquest cas la M,
que s'obté

En una caixa hi ha 5 abelles i 7 aranyes. Al nombre de potes totals dels animals de
la caixa cal restar-li el nombre d'ales totals. Així obtindràs un número de dues
xifres. suma totes dues xifres i afig una unitat. la lletra de l'alfabet que ocupa
aqueix ordre és la que necessites per a completar el codi.
En aquest cas, la resolució és 66---> 6+6+1= 13, que correspon a la lletra M
Amb totes les lletres es compon la paraula CROMA
En el croma, ben amagat perquè només es trobe en resoldre el codi CROMA, hi
haurà un sobre etiquetatge amb les paraules CLAU FINAL
A l'interior del sobre apareixerà el següent:
• screwdriver, tweezers, scissors

En localitzar el tornavís les pinces i les tisores, aquestes eines tindran un número
cadascuna (amb retolador o amb una etiqueta adhesiva) que compondrà la
seqüència d'un cadenat de combinació amb el qual s'haurà tancat una xicoteta
caixa en l'interior de la qual pot haver-hi una gominola o algun tipus de “premi”
que simbolitze que s'ha acabat la prova.

Orientació didàctica: S'ha de procurar no fomentar la competitivitat en excés, i
afavorir el treball cooperatiu entre els membres de l'equip. ls exemples ací
exposats són només orientatius, es pot utilitzar qualsevol contingut de l'àmbit i
amb qualsevol exigència de nivell.
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