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Experiència

• Des de l’escola se’ns demana maneres de treballar les altes capacitats:



Experiència

• Pensem maneres de treballar-ho.



Experiència

• Explorem les possibilitats



Experiència

• I si creem un grup d'investigació tecnològic ?.

• Primer:

• Establim criteris de selecció dels alumnes: 

• Decidim a quins cursos ho volem dirigir ( 3r i 4t) ESO

• Establim CONDICIONS :

• Expedient . Mitjana: Notable/Excel·lent

• Un interès i habilitats en Tecnologia destacables.



Experiència

• On i com s'impartirà?

• L’escola m’ofereix 3 hores per desenvolupament de projectes de robòtica i innovació, aquestes 
sovint és fan curtes  i no aniria malament formar un equip per treballar-hi.

• Així que dues d’aquestes hores les dedicarem a treballar tots 4 formant un equip que és dirà.





Perquè aquest nom?

• El denominat “Maker Movement” és una tendència mundial que
està donant els seus fruits. Les persones s’han apoderat de la
tecnologia i la innovació i ara més que mai amb la robòtica i la
impressió 3D els alumnes poden crear qualsevol cosa.

• L’èmfasi del moviment és aprendre a través de l’experiència. I
encara que té com a estàndar el concepte del DIY (Do It Yourself:
“Fers-ho tu mateix”), promou el treball en equip, obtenció i
producció de coneixement en comunitat i l’anul·lació de
individualisme en pro del DIWO ( Do It With Other. Fes-lo amb
uns altres”).

• Creiem que ens defineix perfectament així que estem fets uns
MAKERS.



QUE TREBALLEM:?

• És treballen bàsicament l’edició i l’impressió 3D.

• L’ús d’Arduino/Rasperry/ Picaxe.

• Sensors, motors, etc.

• Programació (S4A), Appinventor, etc



COM TREBALLEM:

• 1er. Pensem en un projecte a realitzar:

• Hi ha grups que ho tenen molt clar I d’altres que els has 
d’orientar una mica més.

• Cerquem informació,  la classifiquem i compartim amb 
el grup fent servir eines tecnològiques com l’Evernote.

• Quan tenim tota la informació: Elaborem un 
pressupost, cercant proveïdors i preus per presentar a 
Direcció



PROGRAMACIÓ.

• La programació no és
com les que estem
acostumats, no
podem preveure el
nombre de sessions.
Això fa que els
projectes tinguin
fases seqüencials.

Elecció
correcta

Projecte nou

inici

No

Cerca materials

Si

Tots
trobats

Realitzar
pressupost

No

Si

Aceptat
No

Fer la comanda

Si

Cerca d’informació, 
disseny de peces, 
programació etc

muntatge

Funciona

Finalització

Si



TREBALL EN EQUIP

• Si es viable ens posem en marxa, coordinem les 
feines i ens posem a treballar.



Només fem això?

• Setmanalment  actualitzen 
la  web que ells mateixos 
han realitzat. On pengen el 
seguiment del projecte.



Només fem això?

• A vegades 
col·laboren en 
altres projectes, 
com per exemple la 
creació d’una 
bomba d’aigua pels 
alumnes de la FLL.



Només fem això?

• Aprenen a reparar 
components, soldar, etc.

• Cercar el problema del 
mal funcionament i veure 
on està el problema i 
saber resoldre’l.



Només fem això?

• A vegades fan classes 
a alumnes més petits 
del funcionament de 
les impressores 3D o 
d’aparells que ells 
fabriquen.



Avaluació

• No hi ha cap examen, ni cap
nota, els alumnes estan
completament motivats.

• El fet de perdre dos hores de
classe per fer aquest projecte
,els implica un sobre-esforç
que han de fer per recuperar
les hores perdudes.



QUINS SON ELS OBJECTIUS:

• Pot ser el més important:

• Resolució de problemes.



QUINS SON ELS OBJECTIUS:

• Els alumnes amb inquietuts tecnològiques puguin desenvolupar-se obertament 
arribant on les seves possibilitats li permetin.



QUINS SON ELS OBJECTIUS:

• Aprendre a treballar en equip, complimentant les habilitats de cadascun per 
assolir els objectius. DIWO ( ”Fes-lo amb uns altres”).



QUINS SON ELS OBJECTIUS:

• Aprendre a treballar amb Internet, cercar, ordenar i classificar la informació



QUINS SON ELS OBJECTIUS::

• Aprendre a realitzar pressupostos per
veure si es viable econòmicament el
projecte.



QUINS SON ELS OBJECTIUS::

• Autonomia personal: DIY (“Fes-ho tu mateix”).



RESULTATS

• Aquest sistema desperta vocacions tecnològiques. 

• Treballar de manera procedimentada, normalment 
son alumnes molt teòrics.

• Els ajuda a treballar en equip.

• Ser autònoms.

• Dominar eines informàtiques.

• Els ajuda a desenvolupar-se i a creure en ells 
mateixos.

• I sobretot,  el  més important, saber resoldre 
problemes.



Resultats

• L’any passat van treballar com
fer un robot humanoide,
aquesta feina va ser
aprofitada per dos alumnes
de batxillerat que van
realitzar el seu treball de
recerca sobre aquest tema.



Resultats

• Es un projecte jove, aquest el
segon any que és realitza.

• Dels tres alumnes de l’any
passat, un va marxar de l’escola,
els altres dos han estudiat el
batxillerat tecnològic on han
cursat la assignatura de Robòtica
i han aconseguit guanyar la
competició Nacional de Robòtica
VEX Robotics Competition
d’aquest any.



Futur?

• Fer-ho a nivell classe seria possible però molt difícil 
de coordinar per un sol professor, però i un 
professor i alguns alumnes?. Pot ser aquest podria 
ser el següent pas!.



Preguntes?



Jordi Bermúdez
Professor d’educació secundària

@JordiBermudez 

Manel Sayrach
Coordinador TIC 

@msayrach

ESCOLA SADAKO DE BARCELONA 

PONÈNCIA: Gravem un anunci?





PROCÉS SADAKO ENERGY

1.2Vídeo 1_DIAPO 2_PROCÉS.mp4
1.2Vídeo 1_DIAPO 2_PROCÉS.mp4


Dos mesos abans…



AULA
COL·LABORATIVA

FER-SE 
PREGUNTES

SEQÜÈNCIES 
DIDÀCTIQUES

EQUIPS DE 
TREBALL 

ASSIGNACIÓ DE 
ROLS 

COOPERAR DIALOGAR CONSENSUAR DECIDIR 

MULTIDOCÈNCIA

CODOCÈNCIA

COAVALUACIÓ

APRENENTATGE 
HOLÍSTIC Y 

COL.LABORATIU 

GLOBALITZACIÓ 
DE MATÈRIES











APRENEM	FENT



FESTIVAL	DE	
PUBLICITAT



TALLER	
COL.LABORATIU



SPOT SADAKO ENERGY

1.2Vídeo 2_DIAPO 12_SPOT.mp4
1.2Vídeo 2_DIAPO 12_SPOT.mp4




Ana Albalat
Professora de tecnologia

INSTITUT 

ERNEST LLUCH DE BARCELONA
@AlbalatAna

PONÈNCIA: 

08015. 

Un projecte que canviarà el barri



08015
UN PROJECTE QUE 

CANVIARÀ EL BARRI
@AlbalatAna | Ins. Ernest Lluch. Barcelona



http://youtube.com/v/0_KJeVOj1QU
http://youtube.com/v/0_KJeVOj1QU


INSTITUT 
ERNEST 
LLUCH

760
alumnes

60
professors

http://www.insernestlluch.cat/

http://www.insernestlluch.cat/
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2015-2017



4.7 Per a 2030, garantir que tot l’alumnat

adquireixi els coneixements teòrics i pràctics

necessaris per a promoure el desenvolupament

sostenible, entre altres coses mitjançant

l'educació per al desenvolupament sostenible i

l'adopció d'estils de vida sostenibles, els drets

humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una

cultura de pau i no-violència, la ciutadania

mundial i la valoració de la diversitat cultural i de

la contribució de la cultura al

desenvolupament sostenible.

Objectius de desenvolupament sostenible.

EDUCACI
Ó DE 
QUALITAT



120
alumnes

2
professors

Equip docent
2n ESO

ORGAN
ITZACI
Ó

2n ESO TECNOLOGIA

ALUMNES
DEL

CENTRE

FAMÍLIES

BARRI CIUTAT



OBJECTIUS
1. Millorar la capacitat de treball en equip, de gestió i de resolució.
2. Despertar la curiositat, l'observació, l'esperit crític i la contribució per

canviar el món.
3. Enriquir els alumnes amb els coneixements tecnològics necessaris a

l'hora de resoldre problemes a partir de la recerca d'informació.
4. Incrementar la competència digital de l'alumne.
5. Millorar la competència comunicativa oral i escrita en diferents

idiomes i així com la comunicació audiovisual amb l'ús d'eines TIC.
6. Apropar les noies a vocacions STEM, en concret a la tecnologia.

OBJE
CTIU
S



OBJECTIUSCONT
EXT



EL 
REP
TE

CONVERTIR EL

NOSTRE BARRI EN

UN SMART BARRI.



Formeu un equip.
Detecteu les necessitats del barri.
Cerqueu una solució.
Porteu a terme el projecte per satisfer-les.
Comuniqueu els resultats.

PRO
CÉS



TREBALL EN EQUIP
1



TREBALL EN XARXA I 
PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA



TREBAL
L EN 
EQUIP





DESPERTAR

LA CURIOSITAT,

L’OBSERVACIÓ,

L’ESPERIT CRÍTIC

I LA COL·LABORACIÓ

2



OBJECTIUSLA 
METODO
LOGIA

DESIGN 
THINKIN
G



OBJECTIUSVALO
RS



ESDEVE
NIMENT
S



RECERCA D’INFORMACIÓ.

ROL DEL PROFESSOR

I DE L’ALUMNE

3



OBJECTIUSLA RECERCA 
D’INFORMACI
Ó



COMPETÈNCIA DIGITAL
4





EINES TIC







FABRICAC
IÓ 
DIGITAL

TALL 
LASE
R







FABRICAC
IÓ 
DIGITAL

IMPRES
SORA 
3D





PROGR
AMACI
Ó

APP 
INVEN
TOR







PROGR
AMACI
Ó

mB
OT





AP
PS

REALITAT 
AUGMENTA
DA

COD
IS 
QR



Creem un joc?



COMPETÈNCIA 

COMUNICATIVA

5



COMPETÈNCI
A 
COMUNICATIV
A



http://youtube.com/v/X3VqZ8gy3Qo
http://youtube.com/v/X3VqZ8gy3Qo


NOIES STEM6



OBJECTIUSREPTES 
PERSON
ALS



AUTOAVALUACIÓ

COAVALUACIÓ

AVALUACIÓ

PORTAFOLI 

DIGITAL



AVALUACIÓ

ASPECTE A 
VALORAR

BÀSIC MITJÀ PROFESSIONAL

GENERACIÓ D’IDEES Amb indicacions 
acotades 
aconsegueix 
identificar els 
problemes del món 
real.

Proposa solucions 
als problemes 
comuns.

Activa l’observació i 
l’esperit crític, i 
aplica sentit comú 
en la resolució de 
problemes.

COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL 
MITJANÇANT 
VÍDEOS

Enregistra vídeos o 
crea vídeos en eines 
digitals.

Genera vídeos 
editats amb 
programari específic 
per comunicar 
idees.

Combina eines 
digitals amb 
enregistrament de 
vídeos amb un bon 
fil argumental.

DISSENY I 
IMPRESSIÓ 3D

Genera volums 
simples amb eines 
de disseny 3D

A partir de plànols 
genera el volum en 
3D i exporta a 

Imprimeix peces en 
3D d’alta dificultat, 
combinació o 



AVALUACIÓ

ASPECTE A 
VALORAR

BÀSIC MITJÀ PROFESSIONAL

GENERACIÓ D’IDEES Amb indicacions 
acotades 
aconsegueix 
identificar els 
problemes del món 
real.

Proposa solucions 
als problemes 
comuns.

Activa l’observació i 
l’esperit crític, i 
aplica sentit comú 
en la resolució de 
problemes.

COMUNICACIÓ 
AUDIOVISUAL 
MITJANÇANT 
VÍDEOS

Enregistra vídeos o 
crea vídeos en eines 
digitals.

Genera vídeos 
editats amb 
programari específic 
per comunicar 
idees.

Combina eines 
digitals amb 
enregistrament de 
vídeos amb un bon 
fil argumental.

DISSENY I 
IMPRESSIÓ 3D

Genera volums 
simples amb eines 
de disseny 3D

A partir de plànols 
genera el volum en 
3D i exporta a 

Imprimeix peces en 
3D d’alta dificultat, 
combinació o 



PROJECTE 
EN 
PROCÉS



+ Apps desenvolupades
+ Mobiliari urbà intel·ligent
+ Realitat augmentada

20 DE 
MAIG



+ observació
+ autonomia
+ competència digital
+ creativitat
+ noies STEM
+ avaluació significativa
+ competència comunicativa
- competitivitat

CONCL
USION
S



08015 gràcies

@AlbalatAna | Ins. Ernest Lluch. Barcelona




