
Tot és química!
Projecte d’àmbit científic-tecnològic-matemàtic
PA CTM
3r ESO

Blanca Amengual
Institut-Escola Les Vinyes

Castellbisbal

Barcelona, novembre 2017



Model pedagògic de Les Vinyes
Treball disciplinar Projectes d’àmbits Projectes transversals

Enfoc Disciplinar CTM, SAE, LIN Transversal

Aprenentatge Conceptual, procedimental Competències d’àmbit
procedimentals
bàsiques

Competències bàsiques
- autonomia
- iniciativa

Treball Individual
cooperatiu guiat

Individual
cooperatiu autònom

Cooperatiu
Grups base i experts

Avaluació Individual (Docent) Individual (Docent)
Auto i coavaluació
Visibilitat pública

Individual (Docent)
Auto i coavaluació
Visibilitat, tribunals, famílies.



Model pedagògic de Les Vinyes
Treball disciplinar Projectes d’àmbits Projectes transversals

Enfoc

Aprenentatge

Treball 

Avaluació

Aprenentatges

CONCEPTUALS-PROCEDIMENTALS                                           COMPETENCIALS 



Competències bàsiques transversals
● Aprendre a aprendre.
● Autonomia i iniciativa personal.
● La competència digital.
● Interacció amb el món físic.
● La competència comunicativa.

Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic (www.ensenyament.gencat.cat)

Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit 
escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions experimentals.

Continguts clau
● Àtoms, molècules i elements químics 
● Taula periòdica
● Reaccions químiques

PA CTM Tot és química!
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- 12 sessions de 2 h cada una.
- Presentació i programació

- Sortida

- Pràctica

- Vídeo/documental

- Treball per productes

- Presentació oral

PA CTM Tot és química!

Calendari/programació

Els alumnes formen equips de 4.
Reben un portafoli:

● Dossier individual
● Dossier mNACTEC
● Taula periòdica
● Documents amb exemples de 

reaccions químiques
● Documents de tria de reaccions
● Rúbriques dels productes
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- 12 sessions de 2h cada una.

- Presentació i programació

- Sortida
- Pràctica

- Vídeo/documental

- Treball per productes

- Presentació oral
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Calendari/programació
Museu Ciència de la tècnica de Catalunya

- Visita guiada: Tot és química!
- Taller reaccions químiques
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Calendari/programació

Formulari Classroom

“Connexions”

https://docs.google.com/forms/d/1R2FdlCKsrRd9WJNX8c9RaqTCqtiAbgpSTqn0lTbEG2I/edit


- 12 sessions de 2h cada una.

- Presentació i programació

- Sortida
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- Vídeo/documental

- Treball per productes
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Calendari/programació
Els alumnes treballen col·laborativament en equip:

- Realitzar un vídeo d’una reacció química

- Elaborar 5 elements de la Taula Periòdica

- Presentar un pòster d’una dona científica



- 12 sessions de 2h cada una.

- Presentació i programació

- Sortida

- Pràctica

- Vídeo/documental

- Treball per productes

- Presentació oral davant 
dels companys i tribunal

PA CTM Tot és química!

Calendari/programació



- Els alumnes trien una reacció química.

PA CTM Tot és química!

Procés de treball / aprenentatge autodirigit



- Els alumnes trien una reacció química.
- Aconsegueixen i preparen els reactius.
- Fan i enregistren la reacció davant els seus companys.
- Editen un video.

PA CTM Tot és química!

Procés de treball / aprenentatge autodirigit



PA CTM Tot és química!

Procés de treball / aprenentatge autodirigit 



http://www.youtube.com/watch?v=vKr7BOafq0w


- Els alumnes trien 5 elements químics de la Taula Periòdica.

PA CTM Tot és química!

Procés de treball / aprenentatge autodirigit



- Els alumnes trien 5 elements químics de la Taula Periòdica.
- Busquen informació dels elements (Z, A, usos …)
- Fan uns esbossos de com els representaran (creació artística).
- Fan llistat de material que necessiten.
- Treballen de manera autònoma.

PA CTM Tot és química!

Procés de treball / aprenentatge autodirigit



- Els alumnes trien una dona científica.
- Busquen informació sobre la seva biografia i principals descobriments.
- Fan un esbós del pòster, distribuint el text i les imatges.
- Escriuen a mà i enganxen les fotografies.

PA CTM Tot és química!

Procés de treball / aprenentatge autodirigit



PA CTM Tot és química!

Procés de treball / rúbriques dels companys

rúbrica vídeo rúbrica elements TP rúbrica pòster
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Procés de treball / rúbriques dels companys
sigues ...

HONEST
ESPECÍFIC

AMABLE

Mentalitat de 
creixement …
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Presentació dels productes
Comunicació efectiva - Avaluació
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Presentació dels productes
Comunicació efectiva - Avaluació

- Autoavaluació
- Coavaluació
- CORUBRICS
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Visibilitat pública - Avaluació
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Moltes gràcies!


