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PONÈNCIA: 

Eines de Recerca – Projecte de Recerca



Eines de recerca
Competències Digitals pels Projectes de Recerca

Equip docent 4t ESO 

Escola Pia Sant Antoni



Equip docent 4t d’ESO

Tres barris: 
• Raval
• Poble Sec
• Ciutat Vella

1.500 alumnes

11-15% alumnat  estranger

A 4t d’ESO 
• 120 alumnes
• 4 classes + 1 PDC (Ulisses)
• Aula d’acollida

Escola Pia Sant Antoni



Avaluació...

2010/11 comp. ajuda CB’s

2011/12: + eines 2.0

2013/14: lligar al PdR

2014/15: Classroom i portafoli

2015/16: Kahoot i comissió

2016/17: 2 docents nova site

2017/18: fonts ≠ 1 discurs...

Equip docent

Alumnat

Des del curs 2014/15 per sobre de 3/4



Què fem?
Primer trimestre

Què és una eina?

Què vol dir recerca?

Deduïm, induïm...

Preguntes, objectius, 

hipòtesi

Com sóc?

Com puc treballar en 

equip?

Decidim?

Segon trimestre

Pregunta, àmbit, 

objectiu

Escollir

Petites investigacions

Jo només sé que no 

sé res

Grups, grups i més 

grups

I el tutor és???

Site, índex i 

planificació

Tercer trimestre

Introducció 1

Contingut

Producte

Bibliografia

Introducció 2

Treball escrit

Site acabada

Presentació oral

Equip docent de 4t amb rúbrica

Professorat eines



1r trimestre
Eines de recerca i en cotutories



Com ho fem?



Ens analitzem individualment

Ens analitzem en grup



Cotutories



Com fer que s’ho plantegin tot?

Com?

Tecnologia

Eines 2.0

Per què?

Matemàtiques

Qui?

Quan?

Llengües

Què?

Biologia

QuímicaLlatí

Francès

Música
Plàstica

Ètica

Cultura Religiosa

Anglès

Quina?



2n i 3r trimestre
Cotutors/res de PdR i docents d’eines



Recollim preguntes, assignem...

De 3 a 6 
preguntes 

per 
alumne/a

Classificaci
ó de 

preguntes 
per 

temàtica

Pòster TOP 
100

Full per 
alumne/a 
de les 2/3 

que 
prioritza

Formació 
dels grups i 
adjudicació 
del/de la 
tutor/a



Anem a cercar fonts?
LLIBRES, 

Internet, primàries, 
secundàries, 

fiabilitat, fitxes, 
bibliografia,

BIBLIOTECA, 
cercadors, estils, 
fonts gràfiques i 

periodístiques, 
arxius, registre civil 

i fonts religioses...



Creem 
una site



Planifiquem com treballa l’equip
Tasca Per a què ho fem? 

On ho posem? Qui ho fa?
Com? 

(instrument/eina) Quan ho fem? Resultats esperats

Recollida 
d'informació

Per a redactar la 
part introductòria, 
posar les referències 
a la bibliografia Google docs i Zotero Dues setmanes???

Redacció índex
Redactar 
introducció

Redacció índex i 
introducció

Delimitar el tema i 
les preguntes de 
forma més clara Escrit document la segona setmana

Redacció part 
teòrica??

Redacció hipòtesi i 
preguntes

Delimitar el 
producte Escrit document la tercera setmana

Concreció eines a 
aplicar

Creació del 
producte i/o part 
pràctica ...



Eines 2.0

Explorar un conjunt d’eines i guies digitals i posar-les en pràctica. 
Crear una site per veure l’evolució dels grups de treball.
Cooperar entre iguals amb l’ús d’eines digitals.
Utilitzar amb soltesa les eines de comunicació …



Escollim el producte



Un vídeo de 1’ a 1’30’’

Fem vídeos i infografies

Una infografia amb:

• Picktochart

• Canva

• Infogram

• Easely



Presentació final



Moltes gràcies!

Els bons ensenyants estan oberts a aprendre... 
sense por...
Són ferms en l’exigència amb calidesa i empatia...
Viuen els valors que proclamen, cooperen, 
aprenen amb els seus alumnes...

(SIEEPC, 2015)

*Secretariat de les Institucions Escolars de l’Escola Pia de Catalunya

neus.ferran@escolapia.cat
Dra. Neus Ferran. Docent i Coordinadora de Qualitat.

mailto:neus.ferran@escolapia.cat




Marta Ricart
Professora Secundària i Batxillerat

ESCORIAL VIC (VEDRUNA)

PONÈNCIA: 

Presentació de l’experiència i els resultats

de 3 anys treballant les Ciències a l’ESO

amb el suport dels materials de Science Bits i 

la seva metodologia constructivista de les 5E 



L’aprenentatge de les ciències a l’ESO

Marta Ricart Viladomat
Sònia Canudas, Alba Mataró, Joan Mercader, Eulàlia Ylla-Català, Ramon Rial

Barcelona, 22 Març 2017



Com?



Títol

Marta Ricart Viladomat
Barcelona, Març 2017



Per què?





I això a l’aula?



Plantejament 
situació inicial

-Problema-

Construcció del 
coneixement

Resposta científica

Mobilitzar 
coneixements 

previs

Pensar

Discutir

Observar

Experimentar

El professor esdevé una GUIA d’aquest PROCÉS

TIC
Projecte 

ChromeBooks

Metodologia 
constructivista 5E

Materials Science Bits





Engage
Planteig d’una situació inicial en un context real, 
mitjançant un vídeo

El vídeo planteja una qüestió
difícil d’explicar pels alumnes



Ecosistema coral·lí real Ecosistema coral·lí reproduït en aquari

“En un aquari, les espècies que es seleccionen són les pròpies d’un 
ecosistema coral·lí. Tanmateix, no s’hi poden incloure espècies 
depredadors perquè devorarien la resta d’organismes i l’aquari 
acabaria buit. Per què aquests depredadors si que són presents en 
els esculls naturals i en canvi allà no fan desaparèixer les altres 
espècies?”

Engage



Descobriment del 
concepte científic que 
explica la pregunta 
plantejada en 
l’apartat anterior.

Explore



Explore



Explain

Introducció de les explicacions científiques de la 
unitat a partir d’explicacions del professor i 
realització d’exercicis per aprofundir en els conceptes 
i aplicar-los en diferents situacions



Explain



Elaborate

Realització d’un projecte en el qual cap aplicar el què 
s’ha après en els anteriors apartats per tal de resoldre 
un nou problema



Elaborate



Evaluate

Fase d’avaluació, 
dissenyada per 
avaluar 
competencialment 
el que s’ha après i 
saber què cal 
millorar



Evaluate



funciona?



ENTRE CIRCUITS
Neurociència i aprenentatge

Treball de Recerca

Alba Mataró Esquís

Objectiu

Comprovar si el mètode educatiu influeix en la persistència 
de l'aprenentatge d'un concepte en alumnes de l'etapa de 
secundària, tant a curt com a llarg termini, i en la manera de 
comprendre'l. 



Mètode
Alumnes de 2n d’ESO de l’Escorial

Grup control Grup tractament

Perquè hi ha estacions i a què és deguda la seva successió?

Mètode tradicional Mètode constructivista



Mètode



Temps

Resultats

Grup 
Control

Grup 
Tractament

4.8 4.8 5.3

7.4 7.3 6.9

Nota mitja obtinguda en el test:

Mostreig 1 Mostreig 2 Mostreig 3



Com ho apliquem?





Moltes gràcies per la vostra atenció

@martarivi
martaricart@escorialvic.cat

Agraïments:

Héctor Ruiz
Equip tècnic Science Bits
Alumnes, professors i equip directiu de l’Escorial





Neus Heras
Directora 

INSTITUT VALL DE LLÉMENA
@Inslavall

@neusheras

PONÈNCIA: 

e2TransFoli, el portafoli digital per a formar 

joves competents



projecte e2TransFoli
El portafoli digital com a eina de 

millora competencial

Neus Heras Navarro
Rafel Garcia Pelleà
Xavier Cortina Sagrado
Institut Vall de Llémena
(Sant Gregori)



L’error és part de la vida; si no t’equivoques,

no aprens i si no aprens, no canvies.

-Paulo Coelho- Brasil 1947 escriptor, compositor i filòsof



Els pilars del projecte

L’avaluació com a eina d’aprenentatge

L’error com a punt de partida

L’alumne responsable del seu procés de millora



Un portafolis de progrés



Com el veuen els alumnes?



El nom sí que fa la cosa
• e - digital

• 2 - secundària

• Trans - transversal

• Foli - portafoli

ASSESSORS



Joves competents per al segle XXI
• Identificar i potenciar la millora de les competències 

transversals



Joves competents per al segle XXI
• Desplegar al màxim el 

potencial de cadascú

○ Detectar punts forts i debilitats 

pròpies

○ Prendre les regnes de la pròpia 

millora 

○ Trencar barreres, superar reptes

• Dissenyar estratègies de 

millora de forma col.laborativa



Contingut del portafoli

• AUTOCONEIXEMENT

○ Presentació personal

○ Hi penso

○ Reflexions

• Reptes

• Eines per aprendre

• Competències

• Voluntariat

• Excel.lència



Els reptes són la clau
ALUMNE

Anàlisi reflexiu personal  i autoavaluació inicial

Repte

acadèmic

personal

interpersonal

Rúbrica

Tutor

Pot ser

Nivell inicial

Nivell que es vol assolir

Anàlisi reflexiu personal  i autoavaluació final

REPTE ASSOLIT

Estratègies

Evidència



El repte que vull 

aconseguir: parlar 

millor en públic

Què vull millorar?

Sóc indecisa i ho vull 
superar. Aquest és el 
meu repte

Vull ser més 

ordenat



REPTE = Reflexió + Estratègies + 

Evidències



Reflexió inicial



Rúbrica: En quins aspectes m’he 

de fixar?



Fer una 

rúbrica no 

és fàcil!



Estratègies: Com ho faré per 

aconseguir-ho?



Evidències: Com demostrar que ho he 

aconseguit?



Reflexió final



Anàlisi dels resultats inicials
2 cursos- 107 alumnes

El 96% dels alumnes no havien 

sentit a parlar mai del portafolis

La seva primera impressió

❖ 32,5% neutre

❖ 25% no ho saben

❖ 22,5% negativa

❖ 7,5% alguna cosa difícil

❖ 12,5% positiva



Anàlisi dels resultats inicials
2 cursos- 107 alumnes

El 78% dels alumnes consideren que el 

portafoli els ha resultat útil o molt útil

Només 11% dels alumnes han parlat 

sobre el portafoli amb els seus pares



Conclusions

• És necessari dedicar un període inicial per introduir els 

conceptes clau i els objectius del portafoli (alumnes i 

professors) 

• A final de curs, la gran majoria dels alumnes entenen bé 

què és el portafoli i per què serveix i el consideren útil

• Les famílies tenen molt poc coneixement del treball que es 

fa amb el portafoli

• Els professors que no són tutors se senten poc intergrats 

en el projecte i voldrien estar-ho més



Propostes de millora

• Cal oferir un major suport als alumnes que els costa 

entendre el sentit del portafoli i que els costa fer reflexions 

personals

• Hem de continuar avaluant l’ús i utilitat real del portafoli 

com a eina d’aprenentatge i desenvolupament 

competencial

• És necessari involucrar les famílies en el projecte

• Introduirem estratègies de participació del professorat des 

de les matèries en el portafoli



PAUSA CAFÈ – ESPAI EXHIBICIÓ




