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ELS TREBALLS INTERDISCIPLINARS A L’AULA 

OBERTA DE L’IES SALVADOR DALÍ 

 

 

 

 

 

I.E.S SALVADOR DALÍ 

El Prat de Llobregat 
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PROJECTES INTERDISCIPLINARS 

Pretenen treballar un tema concret des de el punt de vista de totes les matèries 

impartides.  

Els professors de les diferents matèries treballen en el projecte interdisciplinar  triat  

paral·lelament a la feina ordinaria, realitzant les activitats corresponents que marca la 

dinàmica del projecte. 

Un cop triat el projecte es decideixen per matèries les activitats a realitzar i es 

consensuen les activitats que involucren les matèries interelacionades. 

TREBALL INTERDISCIPLINAR CURS 2005-2006 “Fent galetes” 

 

Finalitat: 

Elaborar galetes per vendre-les l’últim dia del segon trimestre. 

Objectius: 

- Treballar en grup. 

- Establir objectius i complir-los. 

- Planificació rigorosa. 

- Aprendre a organitzar-se. 

 

TREBALL INTERDISCIPLINAR CURS 2006-2007 “Taller de joieria” 
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Finalitat: 

Elaborar anells, collarets i braçalets per vendre’ls l’últim dia de classe del primer 

trimestre. 

Objectius: 

-Treballar en grup. 

-Establir objectius i complir-los. 

-Planificació rigorosa. 

-Aprendre a organitzar-se. 

Especificacions per matèries i temporització: 

 

TREBALL INTERDISCIPLINAR CURS 2007-2008 “Galeria d’art” 

 

Finalitat: 

Fer una exposició de quadres amb contingut matemàtic. 

Objectius: 

- Treballar en grup. 

- Establir objectius i complir-los. 

- Planificació rigorosa. 
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- Aprendre a organitzar-se. 

 

TREBALL INTERDISCIPLINAR CURS 2008-2009 “Reciclatge” 

Finalitat: 

Treballar en el tema del reciclatge interdisciplinàriament, amb l’objectiu de reutilitzar 

material per a fer objectes, escultures,etc en una mostra per el dia de Sant Jordi. 

Objectius: 

- Treballar en grup. 

- Establir objectius i complir-los. 

- Planificació rigorosa. 

- Aprendre a organitzar-se. 
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ANNEX 
LES ACTIVITATS MATEMÀTIQUES EN 

ELS PROJECTES INTERDISCIPLINARS 

I BREU DESCRIPCIÓ DE LES 

ACTIVITATS DE LES ALTRES MATÈRIES 
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PROJECTE INTERDISCIPLINAR 

“TALLER DE JOIERIA” 

CURS 2006-2007 

Finalitat: 

Elaborar anells, collarets i pulseres per vendre’ls l’últim dia de classe del primer trimestre. 

Objectius: 

-Treballar en grup. 

-Establir objectius i cumplir-los. 

-Planificació rigorosa. 

-Aprendre a organitzar-se. 

Especificacions per matèries i temporització: 

CURS:2006-2007 

4D ESO 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8.30-9.30 CS/LC  IA/MU AU2 EF  MA  EV AD1 

9.30-10-30 IA/MU  IA/MU  EF  IA/MU AU2 TC IN2 

10.30-11.30 TC  EC  CN  TC  TC IN2 

PATI 

12-13 MA  CN  EV AD1 CN  CS/LC  

13-14 TUT  EF  EV AD1 CN  LS  

14-15           

 

15.30-16.30 EC  MA    CS/LC AU1   

16.30-17.30 EC  MA    CS/LC AU1   

17.30-18.30           

 

ANGLÈS 
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Temporització: 6 hores 

-Vocabulari (2 hores) 

-Gramàtica (4 hores) 

Programació: 

1) Vocabulari: aprendre vocabulari online sobre joies, formes, colors i roba mitjançant  

fulls de treball com ara el següent : 

2) Gramàtica : « comparative and superlative » aplicat a  les joies i  a la roba per : 

tamany : big, small, long… 

 preu : expensive, cheap, valuable… 

disseny: beautiful, nice… 

Les pràctiques online es van fer a: 

http://www.clicknlearn.com 

menu /4 ESO /difficult /comparison 

SOCIALS I CATALÀ 

Temporització: 15 hores 

-Socials (10 hores) 

-Català (5 hores) 

Programació Socials: 

1-Projecció de les pel·lícules: “1492 El Descubrimiento”, “ Ana de los 1000 días”, “ 

Elisabeth”, “ Juana la Loca” i “ El Rey Pasmado”.  

En aquestes pel·lícules l’alumnat ha observat l’ús de les pedres precioses, les 

corones i els anells que a la vegada que simbolitzen el poder i els càrrecs són 

mostra fins i tot d’ordre jeràrquic i de rituals esotèrics de l’època moderna. 

2-Activitats: preguntes obertes en les proves setmanals 

Programació Català: 

Elaboració de textos descriptius 

ECONOMIA EN EL TALLER DE JOIES 

Temporització: 11 hores. 

Activitats: 

http://www.clicknlearn.com/
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Elaborar una campanya de màrqueting sencera per a la venda de les joies, 

començant per l’anàlisi del mercat i l’estimació de la demanda i acabant per 

l’aplicació pràctica de moltes de les estratègies bàsiques del màrqueting mix: 

1)En grups de quatre, van fer pluja d’idees per trobar el nom de la marca de les 

joies (de manera que complissin els requisits teòrics). Després cada grup va 

seleccionar les quatre millors idees, que es van apuntar a la pissarra i es van 

sotmetre totes a votació. La marca que va obtenir més vots va ser la que es va 

utilitzar realment.  (1 hora) 

2)Cinc alumnes van fer logos a mà, amb retoladors o llapis de colors, i la resta ho 

van fer a l’ordinador. Van sortir més bonics els fets a mà, que els vam escannejar i 

penjar a la classe per fer bonic. (1 hora) 

3)A partir d’un llistat d’eslògans, cada alumne/va va seleccionar-ne uns quants i els 

va adaptar al cas concret del seu producte. Després en grups de tres o quatre van 

seleccionar els millors eslògans, que es van apuntar a la pissarra i també es van 

sotmetre a votació. L’eslògan més votat va ser el que es va utilitzar realment a la 

majoria de cartells.  (1 hora) 

4)Ara que ja tenien la marca, els logos i l’eslògan, ja podien fer cartells, que els van 

fer a l’ordinador.  (1 hora) 

5)Formació en vendes: treball a classe dels diferents factors que influeixen en la 

venda personal (tècniques per augmentar l’autoestima, per millorar la 

comunicació, l’argumentació i el discurs de vendes, l’empatia, etc.).  (6,5 hores) 

6)Preparació dels punts de venda (pensar on i com fer les parades de joies, quins 

dies, quin control, etc.).  (0,50 hores) 

CIÈNCIES NATURALS 

Temporització 20 hores 

Activitats: 

1)Estudi teòric i pràctic  dels  minerals. 

Estudi de les diferents propietats dels minerals: color, duresa, ratlla, densitat, 

fractura, etc. 

 

2)Cristal·litzacions (sulfat de coure i clorur sòdic) 

Hem treballat les dissolucions de diferents minerals ( sulfat de coure, sal, oxalat, 

sofre, etc.), hem fet les cristal·litzacions (  es posa en un recipient la dissolució amb 

unes condicions adients d’espai, temps i repòs), hem observat a la lupa i el 

microscopi els cristalls formats. 

3)Visita museu Geologia. 
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Hem fet un treball sobre tots els grups de minerals del museu especialment els 

utilitzats en joieria. Un dossier pautat. 

4)Treball d’aplicació dels mineral i roques a joieria, decoració i construcció. 

Els alumnes han fet un treball bibliogràfic i per la xarxa sobre l’aplicació de minerals 

i roques a joieria decoració i construcció. 

   

 

 

TECNOLOGIA 

Temporització: 

Construcció del teler : 3hores 

Confecció  de joies : 10 hores 

Programació: 

- Construcció del teler 

Explicació amb plànols de les mides del teler, tenint en compte les dimensions 

que ha de tenir-ne en funció de  si el que volem és fer polseres o collarets.  
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El confeccionarem amb fusta. 

 

 

 

 

 

- Confecció de joies 

Els alumnes han confeccionat diversos collarets i polseres en funció els seus 

gustos i mitjançant diverses tècniques de enfilat fent plantilles a  partir de 

informació treta de algunes pàgines web 

(http://www.abalorios.net/aba/taller/tecnicas.asp) i algun llibre que ells 

mateixos han portat : “Cómo realizar objetos con cuentas”  Patrizia Pennati de 

Editorial De Vecchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÀTIQUES 

1-Estudi de figures planes. 

A partir de fotografies digitals de joies càlcul d’àrees i perímetres. 

 

http://www.abalorios.net/aba/taller/tecnicas.asp
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2-Poliedres 

Estudi dels poliedres regulars i càlcul d’àrees i  volumes. 

Construcció de poliedres amb cartró amb la tècnica de l’origami.  

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2003/agosto/nosotros87.htm 

 

 

 

ACTIVITAT MATEMÀTIQUES 

GEOMETRIA 

CONSTRUCCIÓ DE L’HEXAEDRE O CUB 

ELABORACIÓ DE COLLARETS 

 

 

Activitat: Fer collarets amb un o dos cubs i fil de cuiro decorats amb purpurina o altres 

motius a la classe de plàstica. 

Activitat matemàtica: 

 -Construcció del hexaedre. 

 -Estudi dels poliedres regulars. 

 -Càlcul de les àrees totals dels diferents poliedres. 

 -Càlcul del volum del cub o hexaedre. 

 -Pressupostos. 

 

Per la construcció de l’hexaedre hem seguit les instruccions trobades  a la pagina 

web:  

 

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2003/agosto/nosotros87.htm 

http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2003/agosto/nosotros87.htm
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2003/agosto/nosotros87.htm
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Indico  el text corresponent a la construcció del cub: 

Los primeros poliedros que se construyeron fueron el hexaedro (cubo)¸ cuyo 

símbolo de Schläfi2 es {4,3},  y el octaedro {3,4}. Para ello se hizo una investigación 

inicial sobre el número de caras de los poliedros, el número de aristas y de vértices, 

poniéndose especial interés en el número de aristas que concurren en cada vértice 

y en el ángulo que forman dos aristas adyacentes sobre un cara (hecho 

relacionado directamente con la forma de tal cara). Con esta información se 

calculó la cantidad de módulos y de material necesario considerando los tipos 

módulos que se iban a utilizar. En ambos casos se parte de cuadrados de papel y 

se siguen los siguientes pasos para construir un cubo: 

1 2 3 

4 5 6 

  

5. En este paso los dobleces 

se hacen de sólo 90° sobre la 

superficie horizontal en la que 

se trabaja para obtener algo 

como lo que se muestra en el 

siguiente paso: 

Se hizo notar, tras la construcción de algunos módulos, que cada uno de ellos 

correspondía a una cara del poliedro, así que fueron necesarios seis que se 

ensamblaron como sigue: 

1 
2 

 

    3. Nota: Aquí se muestran 

sólo tres módulos 
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ensamblados, por lo que 

habría que continuar de 

manera semejante con 

los tres restantes.  

 

 

 

 

 

 

 

VISUAL I PLÀSTICA 

 

Termporització: 24 hores.  
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Dues hores seguides els dimecres i una hora el divendres. 

Programació: 

- Analitzar imatges de joies fetes amb diferents materials. 

- Estudi de disseny de formes i colors. 

- Provar diferents materials. 

- Utilització del Fimo. 

- Pintar els poliedres fets a matemàtiques. 

- Construir les joies a partir de les peces creades. 

- Distribució de les feines. Procés de treball de muntatge de les joies. 
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PROJECTE INTERDISCIPLINAR 

“EL DIA DE LA PIZZA” 

CURS 2006-2007 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT DE MATEMÀTIQUES: 

-A partir de la recepta de la massa de pizza fer el càlcul dels ingredients necessaris un 

cop decidides les quantitats a fer. PROPORCIONALITAT 

-A partir de la recepta del farciment de la pizza fer el càlcul dels ingredients necessaris 

un cop decidides les quantitats a fer. PROPORCIONALITAT 

-A partir dels preus dels ingredients fer el càlcul del preu per unitat ( pizza). 
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PROJECTE INTERDISCIPLINAR 

“FENT GALETES” 

CURS 2005-2006 

 

Finalitat: 

Elaborar galetes per vendre-les l’últim dia del segon trimestre. 

Objectius: 

- Treballar en grup. 

- Establir objectius i complir-los. 

- Planificació rigorosa. 

- Aprendre a organitzar-se. 

Especificacions per matèries: 

ANGLÈS 

Traducció de la recepta, dels ingredients i del procés. 

CATALÀ I CASTELLÀ 

Text instructiu. 

ECONOMIA 

Campanya de màrqueting sencera per a la venda de les galetes. 

CIÈNCIES NATURALS 

Estudi dels nutrients dels ingredients, mesures, càlcul de calories i elaboració de les 

galetes. 

TECNOLOGIA 
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Elaboració dels motlles amb fang i plàstic.  

 

 

 

MATEMÀTIQUES 

Càlcul de proporcions a partir de les receptes i càlcul del preu de cost. 

-Triar les receptes de galetes que volem fer. 

-Conèixer el preu de tots el productes necessaris per realitzar la recepta. 

-Decidir el nombre de galetes a fer així com de la quantitat de galetes que aniran per 

bossa. 

-A partir de la recepta de les galetes fer el càlcul dels ingredients necessaris un cop 

decidides les quantitats a fer. PROPORCIONALITAT 

 -A partir dels preus dels ingredients fer el càlcul del preu per unitat ( una galeta, una 

bossa) 

 

 

VISUAL I PLÀSTICA 

Disseny del logotip. 
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PROJECTE INTERDISCIPLINAR 

“GALERIA D’ART” 

CURS 2007-2008 

Finalitat: 

El dia de Sant Jordi els alumnes faran una exposició de quadres, 11 dels quals tenen 

contingut matemàtic. 

Objectius: 

-Treballar en grup. 

-Establir objectius i complir-los. 

-Planificació rigorosa. 

-Aprendre a organitzar-se. 

Especificacions per matèries: 

Tecnologia: construcció dels marcs. 

Visual i plàstica: decoració dels marcs. 

Català i Castellà: descripció del quadre. 

Anglès: descripció del quadre. 

Economia: subhastes dels quadres. 

Naturals i Socials: continguts altres quadres. 

ACTIVITATS MATEMÀTIQUES: 
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El  contingut de cada quadre serà un resum del que prèviament han treballat a classe 

amb les fitxes “PETITES INVESTIGACIONS” seguint un procés acurat de resolució. Cada 

quadre constarà d’una part explicativa dels continguts i una part interactiva. 

Per tant les activitats són: 

- Realització de les fitxes  “PETITES INVESTIGACIONS”*.  

- Síntesi dels conceptes treballats en cada petita investigació. 

- Selecció acurada del que es mostrarà en el quadre per a cada petita investigació. 

- Planificació acurada de la distribució del quadre. 

- Elaboració del quadre. 

- Planificació acurada de la part interactiva del quadre. 

- Elaboració de la part interactiva del quadre. 

El quadre serà interactiu per aquells que el vegin. Les manipulacions venen detallades 

en les fitxes. 
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