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Mesura el teu malbaratament 

DESCRIPCIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA O DEL PROJECTE 
 

El projecte “Mesura el teu malbaratament” tracta de conscienciar la comunitat educativa de la necessitat de revisar els seus protocols d’ús 
dels recursos diversos que són necessaris per a la vida en un centre educatiu; en concret, es tracta de rebaixar els consums de llum, aigua, 
paper, envasos i embolcalls d’esmorzars, de manera que s’aconsegueixin centres més eficients. Es tracta no ja d’una qüestió de reducció de 
despesa econòmica (que pot ser molt interessant pel fet que els diners que s’estalviïn poden invertir-se en altres projectes), sinó pel fet de 
ser el màxim de respectuosos amb el medi ambient. 
Es tracta de conscienciar i sensibilitzar l’alumnat perquè aquestes bones pràctiques no només quedin al centre sinó que es converteixin en 
un hàbit quotidià. És important fer adonar els alumnes i les famílies que amb l’esforç de tots plegats i amb petites accions personals es pot 
arribar a assolir una millora més global. 
L’objectiu principal és mesurar el malbaratament per tal de prendre mesures que portin a una reducció en el consum i a la consolidació d’uns 
bons hàbits en aquest aspecte.  
Per iniciar aquest projecte, que pot abarcar molts àmbits, hem decidit centrar-nos en un únic aspecte que permeti donar continuïtat al treball 
en les dues etapes educatives i serveixi de pauta metodològica per a altres consums (envasos, paper, aigua…), que es pot fer de forma 
paral·lela o progressivament. 
Aquesta proposta és un treball obert i, tot i que l’activitat proposada està dissenyada per a uns cicles concrets, es pot adaptar a un altre cicle 
o nivell educatiu segons la decisió i criteri de cada equip de mestres i professors.  
Finalment, es proposa la creació d’una xarxa d’escoles i instituts que treballin aquest projecte. A partir d’aquí es podrien compartir les 
dades per comparar els nivells de reducció del malbaratament i establir un rànquing de les escoles més eficients i representar els valors 
recollits en les dades que ens donen els formularis en un mapa de Google. 
 
És una activitat interdisciplinària ja que intervenen diferents àrees de treball: 

● Àrea de llengua. 
● Àrea de matemàtiques. 
● Coneixement del medi social i cultural / científic tecnològic. 
● Àmbit de cultura i valors.  
● Àmbit digital. 
● Àmbit personal i social. 

És un projecte inclusiu que pretén aconseguir la participació i l'èxit de tot l'alumnat. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE O APRENENTATGES - CRITERIS I INDICADORS D’AVALUACIÓ  

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE O 
APRENENTATGES 

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE RESULTATS O DE QUALITAT 

En finalitzar la unitat 
didàctica o el projecte, els 
alumnes han de ser 
capaços d’aportar 
evidències que demostrin 
que poden respondre a les 
següents preguntes... 

En finalitzar la unitat 
didàctica o el projecte, 
sabrem o sabem que cada 
alumne pot respondre a 
aquestes preguntes si és 
capaç de... 

En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix? 

Nivell satisfactori Nivell de notabilitat Nivell d’excel·lència 

1 És possible mesurar el 
consum energètic de llum?  

A partir de diversos elements 
l’alumnat sap mesurar els 
consums de llum.  

És capaç d’extraure dades a 
partir d’alguns suports. 

És capaç d’extraure dades a 
partir de suports diversos.  

Sap interpretar les dades dels 
diversos suports.  

2 
És possible proposar 
mesures d’estalvi en la 
despesa energètic? 

 

A partir de l’anàlisi de les 
dades, l’alumnat és capaç de 
proposar, tot 
argumentant-ho, mesures 
diverses per reduir els 
consum d’energia 

És capaç d’exposar quins són 
els consums i fer alguna 
proposta de millora. 

És capaç d’exposar quins són 
els consums i argumentar a 
partir d’ells algunes propostes 
de millora. 

És capaç d’exposar quins són 
els consums, argumentar 
propostes de millora i 
implementar-les a partir 
d’actuacions concretes. 

3 
És possible comprovar la 
millora a través de l’anàlisi de 
les dades de nou? 

 

A partir de l’anàlisi de les 
dades, l’alumnat és capaç de 
comprovar si les mesures 
proposades i adoptades han 
aconseguit reduir consums i 
el malbaratament. 

És capaç de fer la recollida de 
dades a partir de suports 
diversos. 

És capaç de fer la recollida de 
dades a partir de suports 
diversos i les compara amb les 
anteriors. N’extrau 
conclusions. 

És capaç de fer la recollida de 
dades a partir de suports 
diversos i les compara amb les 
anteriors. N’extrau conclusions 
i és capaç de fer noves 
propostes per completar o 
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corregir les anteriors. 

4 
És possible compartir les 
dades amb altres centres per 
fer una xarxa de treball? 

 

A partir de la recopilació de 
les dades dels formularis de 
Google, l’alumnat és capaç 
de publicar-ho i fer una 
anàlisi comparativa dels 
nivells d’eficiència en la 
reducció dels consums dels 
diferents centres. 

És capaç de recollir les dades 
a partir del formulari i 
publicar-les en una pàgina 
web. 

És capaç de recollir les dades 
a partir del formulari, 
publicar-les en una pàgina 
web, de fer una comparativa 
de les dades i extraure 
conclusions. 

És capaç de recollir les dades 
a partir del formulari, 
publicar-les en una pàgina 
web, de fer una comparativa 
de les dades i extraure 
conclusions. A més, a partir de 
les dades del centre més 
eficient,  fa propostes de 
millora. 
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COMPETÈNCIES PRIMÀRIA 
 
Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte s’afavoreix l’assoliment de les competències de final d’etapa següents: 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ 

Dimensió comunicació oral Dimensió comprensió lectora Dimensió Expressió escrita  
Dimensió literària 

Dimensió plurilingüe i 
intercultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

Dimensió resolució de problemes Dimensió raonament i 
prova 

Dimensió raonament i 
prova 

Dimensió comunicació i representació 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI 
 (NATURAL I SOCIAL) 

Dimensió món actual Salut i equilibri personal Tecnologia i vida 
quotidiana 

Ciutadania 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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COMPETÈNCIES SECUNDÀRIA 
 
Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte s’afavoreix l’assoliment de les competències de final d’etapa següents: 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ 

Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió comunicació oral  
Dimensió literària 

Dimensió plurilingüe i 
intercultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ACT1 ACT2 ACT3 

 
 
 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

Dimensió resolució de problemes Dimensió raonament i 
prova 

Dimensió raonament i 
prova 

Dimensió comunicació i representació 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de 
la vida quotidiana 

Dimensió objectes i sistemes 
tecnològics de la vida quotidiana 

Dimensió medi 
ambient 

Dimensió salut 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
 
 

ÀMBIT SOCIAL 

5 



Mesura el teu malbaratament 

Dimensió històrica Dimensió geogràfica Dimensió cultural i artística Dimensió ciutadana 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
 

ÀMBIT DE CULTURA I VALORS 

Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió sociocultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

ÀMBIT DIGITAL 

Dimensió instruments i aplicacions Dimensió tractament de la informació i 
organització dels entorns de treball i 

aprenentatge 

Dimensió comunicació 
interpersonal i 
col·laboració 

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i 
identitat digital 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 

 
ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL 

Aprendre a aprendre Social i ciutadana Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

X X X 
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CONTINGUTS 
Amb la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte es tractaran o s’han tractat els continguts següents: 
 

 Contingut Matèria 

1 Vídeo introductori i anàlisi d'una factura de llum del centre. Matemàtiques, tecnologia. 

2 Debat a l'aula (sensibilitzar i conscienciar) Llengua - comunicació oral. 

3 Pluja d'idees per definir “malbaratament” i propostes de millora. Llengua - comunicació oral. 

4 Nomenar els dinamitzadors ambientals i definir tasques. Ciències socials, cultura i valors ètics. 

5 Redactar el formulari “Google”.  Llengua - expressió escrita / Tecnologia 

6 Recollir dades, generar gràfiques i analitzar-les (PDI/ MÒBILS, TAULETES). Matemàtiques -  comunicació i 
representació 

7 Utilitzar l'App Aurasma per crear imatges i vídeos amb missatges i penjar-les en lloc 
estratègics del centre. 

Tecnologia / Llengua  

8 Fer un recorregut al centre amb les imatges plastificades llegint-ne els missatges amb 
tablet o mòbil. 

Matemàtiques, Tecnologia. 

9 Analitzar l'evolució de les dades. Matemàtiques, Tecnologia. 

10 Els alumnes creen una App on es mesuri el malbaratament energètic i doni com a 
resultat un certificat d'escola A+++ i si s'escau propostes de millora. 

 Llengua catalana /Tecnologia,  
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TEMPORITZACIÓ 
Previsió del temps de durada o del temps que ha durat la realització d’aquesta unitat didàctica o projecte: 
 
Primer trimestre: recollir dades / Segon trimestre: mesures / Tercer trimestre: Anàlisi dels resultats i conclusions. 
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ACTIVITATS 
 
1a FASE:  
 
SESSIÓ 1:  
Vídeo d'introducció. 
Debat i pluja d'idees a l'aula. 
 
SESSIÓ 2:  
Analitzar i interpretar una factura de la llum del centre. 
 
SESSIÓ 3:  
Nomenar els dinamitzadors ambientals i definir tasques. 
 
SESSIÓ 4:  
Planificació del formulari per grups. 
 
SESSIÓ 5: 
Elaboració del formulari. 
 
REGISTRES DIARIS DURANT UN MES ( 1r trimestre). Diagnosi inicial de la situació dels centres. 
 
 
2a FASE:  
 
SESSIÓ 1:  
Analitzar i publicar les dades amb suport informàtic. 
 
SESSIÓ 2:  
Redactar els missatges i fer recerca d'imatges amb l'objectiu d'elaborar vídeos amb missatge amb el programari hpreveal. 
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SESSIÓ 3:  
Elaboració i edició de vídeos (Viva vídeo, videoshop, Quick free vídeo editor…etc.) 
 
SESSIÓ 4: 
Penjar les imatges en lloc estratègics i fer el recorregut. 
 
REGISTRES DIARIS DURANT UN MES ( 2n trimestre). Comparació 1r i 2n trimestre. 
 
 
3a FASE:  
 
SESSIÓ 1:  
Analitzar les dades del 1r i 2n trimestre de centre i dades de centres en xarxa. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjkEeDzUUEN_QYGs2enZ3WhuhxZr-y4qJwa2fki92y7rZ2Ew/viewform 
https://drive.google.com/open?id=1-SVpRwsbas_PEoRLqAuDHDDCu-D5ylsA&usp=sharing 
 
CREACIÓ DE L'APP “Mesura el teu malbaratament” A L'AULA. (alumnes secundària) 
PROJECTE DE SCRATCH “Mesura el teu malbaratament” A L'AULA. (alumnes primària) 
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RECURSOS TECNOLÒGICS 
 
APLICACIONS GOOGLE (formularis, fulls de càlcul, editors de textos, presentacions… ) 
 
Web oficial HP Reveal (Aurasma).  https://www.hpreveal.com/products/index.html 
 
Web. Create Awesome Videos & Presentations  https://www.powtoon.com/home/?  
 
APP INVENTOR                                                                   http://appinventor.mit.edu/explore/front.html 
 
SCRATCH                                                                             https://scratch.mit.edu/ 
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