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Tenim un centre:

OBERT
ACTIU

INCLUSIU

- No nivells mínims exigibles

- Atenció global (aspectes emocionals, 
socials, familiars, cognitius…)

- Didàctica del grup heterogeni

- Educació en valors



OBERT

       ACTIU

INCLUSIU



PERQUÈ VEIEM LA NECESSITAT D’HIBRIDAR?



DESENVOLUPAMENT 
COMPETENCIAL



ÀMBIT
EF

ÀMBIT
TECNO

OBJECTIUS
- Dissenyar una peça de roba per una 

determinada activitat esportiva.
- Desenvolupar una aplicació per conèixer 

l’entorn proper fent senderisme.
- Crear una màquina capaç d’encistellar una 

pilota a partir de l’estudi de les palanques del 
cos humà.

PUNTS D’UNIÓ
- roba
- GPS
- palanques
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ACTIVITATS QUE POT TENIR UN PROJECTE



ACTIVITATS QUE TENEN ELS PROJECTES A SILS
❏ Happening

❏ Avaluació inicial

❏ Presentació

❏ Què cal aprendre?  (objectius d’aprenentatge)

❏ Què s’ha de fer?  (productes i evidències)

❏ Com es valorarà?  (activitats d’avaluació, parada i registre, rúbrica)

❏ Quan s’ha de fer?

❏ Sortida

❏ Passos a seguir: proposta de temporització

❏ Annexos



PROPOSEU DUES MATÈRIES QUE US AGRADARIA 
HIBRIDAR

feu dues propostes

PROPOSTA 1 PROPOSTA 2



farem grups...



US PRESENTEM QUE UTILITZEU EL DOSSIER QUE FEM SERVIR 
AL NOSTRE CENTRE



TAULA D’INDICADORS PER CREAR UN BON PROJECTE SÍ NO

Els continguts queden perfectament integrats entre ells, no són una suma d’exercicis de diferents 
àmbits?

Les competències, els objectius i els continguts tenen relació amb el currículum del curs?

Es planteja en forma de pregunta perquè l’alumnat hagi de fer una recerca?

Planteja hipòtesis o dilemes als que l’alumnat ha de donar una solució?

El treball en equip és important per a la realització dels productes o evidències.

Desenvolupen l’autonomia de l’alumnat?

Hi ha producte o evidència final?

Es proposen activitats d’avaluació perquè l’alumnat es vagi autoregulant?

Es té en compte el ritme i capacitats diverses de l’alumnat?

Es proposen activitats on els alumnes hagin de posar en joc competències comunicatives?



El Departament també 
proposa una taula 
d’indicadors en el seu 
document
El currículum 
competencial a l’aula, 
publicat el març del 2018.



AVALUACIÓ



AVALUACIÓ

Eina que utilitzem per a 
l’avaluació.


