
  

Profe... i això per a què serveix?

Santi Vilches



  

Profe... i això per a què serveix?



  



  



  



  



  



  

Innovació educativa



  

Innovació educativa

PROJECTES



  

Innovació educativa

PROJECTES

Aprenentatge 

Basat en 
Problemes



  

Innovació educativa

PROJECTES

Aprenentatge 

Basat en 
Problemes

STEM



  

Innovació educativa

PROJECTES

Aprenentatge 

Basat en 
Problemes

STEM INTERDISCIPLINARIETAT



  

Innovació educativa

PROJECTES

Aprenentatge 

Basat en 
Problemes

STEM

STEAM

INTERDISCIPLINARIETAT



  

?



  

Cal tenir en compte

● Objectius didàctics (currículum)
● Material de l’alumnat. Guia de treball
● Context proper a l’alumnat.

● Gestió de  l’aula
● Potenciar la creativitat
● Estar preparats per a solucions inesperades
● Adequat a tot tipus d’alumnat
● Avaluació



  

Exemple de projecte.



  

Objectius didàctics.
Convergències curriculars

● Matemàtiques: Volums

● Ciències: La piràmide de l’alimentació
● Art: disseny d’etiquetes
● Tecnologia: els materials
● Llengües: El llenguatge publicitari



  

Guia de treball.

file:///home/maite/Baixades/Crea%20el%20teu%20envas%20mat3_cat.pdf


  

Conceptualització prèvia
L’entorn de l’estudiant: Fotografia matemàtica



  

Conceptualització prèvia
Fem un mural col·laboratiu



  

Conceptualització prèvia

file:///home/maite/Baixades/voxels.avi


  



  



  

Context proper a l’estudiant



  

CREATIVITATCREATIVITAT

Un REPTE: Dissenya el teu propi envàs



  

Gestió de l’aula



  

Preparats per solucions 
inesperades

file:///home/maite/Baixades/12%20envas%20doble%20piramide%20truncada.ggb


  

Gestió de l’aula



  

Adequat a tot tipus d’estudiants



  

Interdisciplinarietat

Cada especialista aporta els
seus coneixements



  

Treballar la competència 
comunicativa.

Compartir l’aprenentatge

Els exercicis d’aula són les pròpies 
propostes dels companys



  

Avaluació integrada en el procès 
d’aprenentatge



  

ADVERTIMENTS

● Tenim els coneixements per a dur-la a terme?
● Disposem dels mitjans tècnics i materials?
● Disposem del material humà? 
● Tenim el recolzament de l’equip directiu?
● És una activitat excepcional?
● S’aprofita el coneixement dels especialistes?

● I sobre tot...



  

Millorarà l’aprenentatge de les 
matemàtiques dels nostres 

estudiants?



  

Moltes gràcies per la vostra atenció
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