
 
Ha de ser EMOCIONANT 
 
La motivació dels membres    
implicats en el projecte ha de      
ser el punt de partida. Ha de       
partir de l’interès compartit per     
l’alumnat i el docent, de les      
seves inquietuds compartides i    
de la seva curiositat. L’alumnat     
s’ha de vincular emocionalment    
al projecte. 
 
L’aterratge de qualsevol   
projecte a l’aula ha de ser un       
moment màgic i sorprenent    
que capti l’atenció de tot     
l’alumnat. 

Ha de néixer i créixer de forma       
ORGÀNICA 
 
La durada i els continguts     
tractats han de ser flexibles i      
oberts als interessos de    
l’alumnat. Les persones   
implicades en el projecte han de      
tenir llibertat de decisió i acció. 

Ha de fomentar 
L’APRENENTATGE EN ACCIÓ 
 
A partir de la manipulació i la       
experimentació vivencial. Ha   
de conduir a la investigació real      
i ha de fomentar la recerca en       
diferents àmbits. 

Ha de tenir un component     
COOPERATIU 
 
El projecte s’ha de basar en el       
treball cooperatiu, fomentant la    
participació equitativa i la    
interacció simultània.  
 
En la mesura del possible la      
construcció de respostes serà    
fruit del treball en equip. 

L’enfocament ha de ser    
COMPETENCIAL i L’AVALUACIÓ   
CONTINUADA I FORMADORA 
 
El treball per projectes ha de      
perseguir l’assoliment de les    
competències. Els continguts de    
cada àrea seran les eines per      
assolir les competències. 
 
Amb l’ajuda del professorat,    
l’alumnat ha de ser conscient     
en tot moment del que està      
aprenent, de com ho està     
aprenent i de perquè ho està      
aprenent. 

ELS 10 ELEMENTS D’UN 

PROJECTE AMB  
ADN SANT JORDI  

Ha de partir d’una PREGUNTA     
O D’UN PROBLEMA. 
 
La resolució creativa del    
problema ha de significar un     
repte o un desafiament    
motivador pels membres   
implicats. Ha de cercar la     
construcció significativa i   
funcional de noves respostes a     
la pregunta generada. 

Ha d’atendre la DIVERSITAT 
 
En la mesura que les     
produccions finals siguin   
diferents fomentarem la   
diversitat de talents i    
intel·ligències. Un producte final    
diferent requereix de   
l’assoliment de competències i    
continguts diferents. 

Ha de tenir un enfocament     
metodològic GLOBALITZAT 
 
Cal abordar el projecte de     
forma interdisciplinària. Les   
competències i continguts   
desenvolupats han de provenir    
de diferents àrees i    
interrelacionar-se per  
enriquir-se. 

El desenvolupament del   
projecte ha d’afavorir la    
REFLEXIÓ I EL DIÀLEG 
 
El debat i la reflexió compartida      
són primordials tant a l’hora de      
decidir què i com ho aprenem,      
com a l’hora de redirigir el      
procés d’aprenentatge. 
L’estructura assembleària pot   
ajudar en la presa de decisions. 

Ha de perseguir la    
TRANSFORMACIÓ PERSONAL I   
DE L’ENTORN 
 
Ha de tenir caire social i ha de        
provocar canvis en la persona i      
en l’entorn social proper. Ha de      
desenvolupar l’esperit crític   
dels membres implicats i sortir     
de l’espai aula. En la mesura del       
possible ha d’acabar tenint    
impacte en tota la comunitat. 

 

 



 
 

UN PROJECTE ORGÀNIC 
FASES ORIENTATIVES GENERALS D’UN PROJECTE AMB ADN SANT JORDI 

 

 
GESTACIÓ NAIXEMENT CREIXEMENT MORT O FINAL 

RESURRECIÓ O 
REENCARNACIÓ 

PAPER DEL 
PROFESSORAT 

Provoca, subliminalment o de forma     
explícita, entorns i situacions    
d’aprenentatge que generin preguntes i     
desafiaments. Problematitza. 
 
Presenta possibles motors d’aprenentatge    
i/o obre les portes de l’aula: sortides,       
lectures, interessos... 
 
Ofereix entorns a l’alumnat per fer      
propostes. 
 
Escolta i detecta els interessos i      
necessitats del grups (observa el pla      
intern) 
 
Recull les inquietuds i emocions     
provocades en l’alumnat. 
 
Visibilitza els objectius i descobreix     
oportunitats curriculars 

Presenta de forma sorprenent el nou 
desafiament, el nou repte, el nou problema.  
 
Condueix l’esdeveniment 
d’entrada/arribada del projecte. 
 
Guia l’alumnat en la  detecció d’eines 
necessàries per assolir el repte. Detecte 
oportunitats curriculars. 
 
Facilita espais de debat. 
 
Col·labora, ofereix, proposa o determina 
possibles productes finals. 
 
Gestiona els diversos interessos i en dóna 
resposta en la mesura de les possibilitats i 
recursos. 
 
Informa l’alumnat de què espera del 
projecte 
 
Comparteix els objectius i les oportunitats      
curriculars amb l’alumnat 
 
Guia l’alumnat en el disseny de la rúbrica 
d’autoavaluació. 

Guia l’alumnat en la possible  reformulació 
d’eines necessàries per assolir el repte. 
Replanteja les oportunitats curriculars. 
 
Ofereix possibles activitats, reorienta i 
acompanya. 
 
Atén les dificultats i ajuda el(s) grup(s) de 
treball. 
 
Esquematitza visualment els processos 
d’aprenentatge (metacognició del procés) 
 
Observa i avalua l’alumnat. 
 

Col·labora en l’organització de 
l’exposició multidisciplinària del 
projecte. 
 
Facilita espais, eines i recursos. 
 
Observa i avalua l’alumnat. 

Escolta i redirigeix el projecte cap a noves 
inquietuds de l’alumnat. 
 
Estableix connexions amb altres possibles 
aprenentatges. 

PAPER DE 
L’ALUMNAT 

Interactua en els entorns i provocacions 
proposats. 
 
Es genera preguntes. 
 
Presenta i aporta propostes interessants. 
 
Reflexiona, debat i consensua interessos 
comuns. 

S’agrupa i decideix amb qui treballarà i 
com? 
 
Treballa en equip per consensuar quin és el 
repte final i quin format tindrà. 
 
Es planteja les petites preguntes que li 
suggereix el nou repte. 
 
Exposa les expectatives generades: és 
important? per què és important? 
 
Proposa i demana les eines per respondre 
les petites preguntes per assolir el nou 
repte. 
 
Dissenya una rúbrica d’autoavaluació. 

Construeix en equip i individualment les 
respostes a les preguntes formulades:  
 
Prepara i planifica l’exposició final: què he 
d’explicar? Què he d’ensenyar?  
 
Recalcula el repte o el procés, si és 
necessari 
 
S’autoavalua (rúbriques): Què he aprés? 
Què he de millorar? 

Exposa en un format divers les 
conclusions i aprenentatges  assolits 
amb el repte. 
 
Es planteja nous reptes i dubtes. 
 
S’autoavalua 

Proposa possibles derivacions 
ramificacions amb altres temes 

 
 

 


