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1. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA INICIAL 

What. En què consisteix la proposta. 
La proposta consisteix en un projecte en el qual els alumnes han de 

descobrir i  conèixer el cultiu i   la producció  d’aliments directament 

de l’hort i compartir-lo amb els companys dels altres centres 

mitjançant eines  tecnològiques.  

Pretenem generar una xarxa col·laborativa on cada  centre 

compartirà la seva manera de fer  que no necessàriament ha de ser 

igual donades  les diferents  realitats educatives dels centres 

integrants del projecte. 

A partir del cultiu sostenible  de l’hort els alumnes han de ser 

conscients de la seva responsabilitat en la conservació de la natura i 

del medi ambient. 

 

Why. Justificar que la proposta és innovadora i 
inclusiva. 
La nostra és una proposta global i implica el treball de diferents 

competències i  àrees. Creiem que  és una proposta interessant 

perquè malgrat ser un clàssic, l’hort,  ens permet treballar la 

sostenibilitat i la millora del nostre entorn. Al mateix temps fa que 

sigui una proposta innovadora donat que els alumnes per 

desenvolupar el projecte  hauran de posar en marxa totes les seves 

habilitats tecnològiques i audiovisuals i compartir les amb els 

companys dels altres centres. 

La idea és treballar en grups on cada alumne podrà tenir un rol i unes 

responsabilitats diferents i cadascú podrà treballar al seu ritme i 

segons les seves possibilitats. 

Trobem molt interessant i enriquidor la diferència de perfils que 

participem en el projecte: escola ordinària, CFT  ESO 

adaptada,  centre de justícia i CRP. 



 

 

 

Who. A quins nivells i cursos va adreçada 
Aquesta proposta està pensada per als alumnes de cicle mig (4t) del 

Ceip, per als de segon cicle (3-4 ESO) del centre amb nee, per als de 

3 ESO del centre ordinari i igual per als del centre de justícia. 

 

 

Where. En el marc de quines competències s’aplicarà 
la proposta  
Es treballaran la competència  digital, competència comunicativa, 

lingüística i audiovisual, competència matemàtica,  competència 

d’aprendre a aprendre, Coneixement del medi i Competència 

d’autonomia i iniciativa personal. 

 

When. Quina és la temporització planificada 
Es preveu que es pugui començar a aplicar durant el proper curs 

2018-19. i s’ha de realitzar  al llarg de tot el curs pels diferents cicles 

de l’hort. Constaria d’unes  10 sessions, un total de 20 hores de feina. 

 

How. Quines metodologies s’aplicaran. Quins seran 
els usos de les tecnologies digitals. Com s’avaluarà 
la proposta. 
La metodologia que volem fer servir es totalment participativa, 

basada en projectes i partint del repte de comunicar la nostra 

experiència i el nostre missatge a altres centres molts diferents del 

nostre. 



La proposta s’avaluarà  tenint en compte els coneixements previs que 

tenen els diferents actors implicats sobre la resta de participants 

(inicial), com es produeixen els primers intercanvis d’informació entre 

ells (desenvolupament) i com s’arriba a un producte final conjunt 

(síntesi). 

La proposta també passarà per una autoavaluació de les persones 

responsables i per una autoavaluació dels alumnes participants. 

 

2. OBJECTIUS 

 
Quin impacte tindrà la proposta que desenvolupem? 
L’impacte esperat és el coneixement dels alumnes implicats en el 

projecte, dels recursos naturals, en aquest cas l’hort, de cada escola i 

el treball que es fa en ell, per tal de compartir recursos i estratègies. 

Quins objectius es plantegen per assolir? 
-Conèixer els recursos naturals més propers per tal de fer-ne un bon 

ús i una possible millora. 

-Planificar un projecte, argumentar les seves idees, prendre decisions 

i col∙laborar amb els companys. 

-Fomentar l’aprenentatge col·laboratiu 

– Participar activament durant la creació de materials i en l’ 

enviament de mostres als altres centres. 

-Millorar la competència digital fent ús d’eines digitals per la 

realització de diferents activitats i en el moment de compartir-les: 

• Us del Mobile History Maps per geolocalitzar els centres i fer la 

presentació dels participants i de les escoles. 

• Creació i edició de vídeos. 

• Creació de stop motions. 

• Ús del correu electrònic. 



• Ús de programes tipus kahoot, plickers i similars entre centres. 

• Ús del paddlet com a espai comú d’idees, petites presentacions, … 

 

 

 

Són mesurables? 
En aquest moment no tots encara però intentarem perfilar les 

actuacions per poder mesurar si s’han aconseguit o no. 

3. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

 
ACTIVITAT 1: Geolocalització mobile history 

maps 

• Descripció: Tots els centres implicats, utilitzaran el programa 

history maps per compartir la geolocalització. Després fem una 

presentació de cada centre, utilitzant diferents eines digitals. 

• Recursos: History maps, vídeos, mòbil, drive 

• Eines d’avaluació:  Indicadors amb una rúbrica 

• Temporització: 6 sessions (1r trimestre) 

• Gestió de l’aula:  Treball cooperatiu, grups petits (2-4 

persones), en funció del centre. 

 

• ACTIVITAT 2: Cultivem, compartim i regalem el 

nostre hort 

• Descripció: Per tal d’empatitzar amb la resta de centres, es 

comparteixen diferents elements de l’hort, com ara, llavors, 

tipus de terra, indicacions pel cultiu d’una planta determinada, 

calendaris del pagès,  fotografies, vídeos, entre d’altres. Això es 



farà tenint en compte les preferències dels alumnes i via 

telemàtica o correu postal. 

• Recursos: Paquets postals, internet... 

• Eines d’avaluació: Rúbrica de satisfacció, auto i coavaluació. 

• Temporització: 2 sessions (per la tria i l’enviament) 

• Gestió d’aula: Grup gran 

 

 

 

4. PROPOSTA I CURRÍCULUM 
 

Competències treballades: Digital, lingüística, Matemàtica, 

Aprendre a aprendre,  Autonomia i iniciativa personal,  Educació en 

valors i Coneixement del medi. 

Continguts clau relacionats: 
Gravació i edició d’imatges, vídeo i àudio 

Presentacions multimèdia 

Llenguatge audiovisual 

Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col∙laboratives. 

Tractament de la informació amb eines digitals. 

Normes de cortesia en xarxa. 

Creació de texts orals i escrits. 

Unitats de mesura i temps. 

Planificació del treball i  presa de decisions 

Descoberta de noves eines TAC. 

Ser capaç de superar les dificultats o errors i aportació de solucions 

davant les dificultats del projecte. 

El treball cooperatiu i organització de les tasques de grup. 



Consum responsable i desenvolupament sostenible. 

Nivells implicats: En el projecte, participen alumnes de primària, 

secundaria i educació especial. 

Matèries relacionades:  Coneixement del medi, llengües, 

matemàtiques 

Inclusivitat: La inclusivitat és un aspecte que haurem de tenir 

molt en compte ja que la diversitat d’alumnes que participen el 

projecte, fa que les activitats tinguin que ser molt adaptades i 

accesibles per a tots els alumnes. Tota han de poder aportar la seva 

part. 

 

 

5. METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ 
 

Com apliquem la proposta? 

La nostra proposta  s’adaptarà a les necessitats educatives dels 

alumnes respectant el ritme d’aprenentatge de cadascú. 

 Es faran activitats en gran grup, en petit grup i individual.  

S’aplicaran les estratègies i tècniques adequades per crear un bon 

clima de treball, perquè aprenguin a compatir, a treballar 

col·lectivament, i assolir uns bons hàbits de treball, s’incentivarà la 

motivació, la concentració, la tolerància, la confiança i seguretat en si 

mateix. 
 

ORGANITZACIÓ DELS ALUMNES 

Com interactuen els alumnes? 

L’alumnat dels diferents centres interactuaran mitjançant eines 

digitals (creació de videos, stp-motion, geolocalització,…) 



Cada aula farà cinc grups d’alumnes (1, 2, 3, 4 i 5 o els noms que es 

decideixin) i cada grup es coordinarà amb l’homòleg de les altres 

escoles. 

Com es coordinen? El professorat implicat serà el responsable de 

marcar els tempos de coordinació i de la realització de les diferents 

activitats. 

 

TECNOLOGIES DIGITALS 

Aplicacions: 

Mobile  History Maps, CoSpaces, Stop Motion,  Aurasma, Tu huerto en 

casa, Maceto huerto, Ecohuerto …. 

Programes: Diferents editors de videos  (depenent de l’edat i 

d’altres variables),  Scratch, 

Estris: Tauletes, vídeo projectors, portàtils i diferents eines de 

l’hort. 

 

INTERACCIÓ DEL PROFESSORAT 

Com s’organitzen els professors implicats? 

• Una reunió a principi de curs on es marquin les pautes de treball i 

la temporalització. 

• Petites reunions de seguiment a les diferents reunions de nivell. 

Com es coordinen? 

Amb els altres centres  la coordinació entre mestres es farà a través 

de la responsable del projecte per correu electrònic i grup de whats. 



 

ADAPTACIONS TEMPORALS O D’ESPAIS 

No Cal modificar l’organització temporal. 

Els espais necessaris per fer  servir per dur a terme la proposta seran 

l’aula, 

l’hort i, si n’hi ha, l’aula d’informàtica i la cuina. 

 


