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Resum 

El Treball Final de Grau que es presenta a continuació és un estudi de cas sobre un 

projecte que es desenvolupa a l’Escola el Roure Gros amb infants de cicle mitjà, en la 

qual els nens i les nenes aprenen amb una metodologia basada en projectes. Els 

principals objectius que persegueix són analitzar les característiques del projecte en 

qüestió i valorar la seva interdisciplinarietat, així com examinar el paper de les 

matemàtiques en el projecte. Per portar-lo a terme s’ha elaborat una recerca 

qualitativa a partir d’un anàlisi documental i una entrevista al mestre tutor. L’estudi en 

qüestió ha permès evidenciar que no es tracta d’un projecte interdisciplinari, sinó que 

s’ajusta més a un projecte multidisciplinari. Així mateix, les matemàtiques es 

relacionen de manera interdisciplinària amb les altres àrees esdevenint un procés 

significatiu i lògic per l’alumnat.  

Paraules clau: Projectes interdisciplinaris, interdisciplinarietat, relació entre disciplines i 

matemàtiques. 

 

Abstract 

The final degree project presented here is a thorough study on a teaching program 

conducted in the “Escola el Roure Gros” where the eight to ten-year old students  are 

taught in project methodology. The main objectives of this project are to analyse the 

program characteristics and assess its interdisciplinary as well as the role of 

mathematics in the overall of the program. This project comprised a documentary 

analysis and an interview with the tutor which allowed to demonstrate that actually it is 

not a interdisciplinary but more a multidisciplinary program. Nonetheless, the subject of 

mathematics is found to relate in an interdisciplinary manner with other areas of 

teaching leading to a significant and logic process for the pupils. 

Key words: Interdisciplinary projects, interdisciplinary nature, connection between 

disciplines and mathematics.   
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0. Introducció 
 

El present treball se centra en l’anàlisi de la interdisciplinarietat d’un projecte. Aquest 

estudi ha estat possible gràcies a la predisposició del mestre tutor de l’Escola El Roure 

Gros, el qual ha facilitat els documents d’anàlisi, de la col·laboració de l’alumnat de 

cicle mitjà del centre i de la mestra tutora de la Universitat de Vic. 

L’anàlisi en qüestió s’ha efectuat a partir d’una investigació qualitativa, més 

concretament d’un estudi de cas, en el qual s’han emprat dues tècniques de recollida 

de dades: l’entrevista i l’anàlisi documental. El seu buidatge ha estat recollit en una 

taula d’anàlisi a partir de la qual s’han extret les conclusions. 

L’estudi en qüestió persegueix dos objectius principals: analitzar la interdisciplinarietat 

d’un projecte i analitzar el paper de les matemàtiques en aquest. El primer objectiu es 

considera imprescindible per poder desenvolupar el segon, és per aquesta raó que 

adquireix més rellevància i protagonisme durant el desenvolupament del treball. Per 

altra banda, el segon objectiu queda desplaçat a un terme més discret. 

L’aprenentatge a partir dels projectes interdisciplinaris permet que els infants 

aprenguin de manera natural i contextualitzada, així mateix se’n desprenen aspectes 

extra acadèmics essencials per desenvolupar-se en la societat. Així doncs, observar la 

seva posada en pràctica, analitzar les principals característiques interdisciplinàries, així 

com les relacions que s’estableixen entre les disciplines van esdevenir la principal 

motivació per portar-lo a terme. 

El treball es divideix en cinc grans apartats: la fonamentació teòrica, el disseny de la 

investigació, l’anàlisi, la bibliografia i la webgrafia. Pel que fa al primer apartat se’n 

desprenen quatre subtemes que a la vegada es tornen a dividir amb altres seccions, 

els quals permeten comprendre des d’una perspectiva global els projectes 

interdisciplinaris i el paper de les matemàtiques en aquests. 

En relació al segon bloc, es fa referència al disseny metodològic i se’n desprenen 

diversos apartats que ofereixen comprendre la justificació del treball, els objectius que 

se’n desprenen, el disseny metodològic, on s’emmarca l’escola, els motius de l’elecció 

del projecte, els instruments d’anàlisi i el seu procés. 

El tercer bloc és relatiu a l’anàlisi de les dades de l’estudi, les quals apareixen 

explícites en una pauta per analitzar un projecte interdisciplinari, així com en una taula 
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d’anàlisi per interpretar les relacions que guarden les disciplines. Posteriorment, 

apareix la valoració descriptiva de la pauta i les conclusions. 

El quart i cinquè bloc que es distingeixen són la bibliografia i webgrafia. Finalment, es 

complementa amb els annexos. 
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1. Fonamentació teòrica 

Per tal de comprendre en què consisteix el procés d’ensenyament i aprenentatge a 

partir de projectes interdisciplinaris i poder fer una posterior anàlisi, cal que es tinguin 

en compte diversos aspectes com la relació entre les disciplines, en què consisteixen 

els projectes interdisciplinaris i quin és el paper de les matemàtiques en aquests. 

1.1. Relació entre disciplines 

Les disciplines guarden relacions entre elles. Per tal de comprendre-les és convenient 

exposar les comparacions de les seves definicions, així com el tipus de vincles que es 

poden establir. De la mateixa manera, cal explicitar com estan organitzades en l’àmbit 

escolar i esmentar la importància de la seva relació. 

1.1.1. Definició de disciplina 

Per tal de poder explicar com es relacionen les disciplines, cal que primer s’exposin les 

diferents concepcions sobre aquestes:  

Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (2016) la disciplina és la “Matèria 

d’estudi o d’ensenyament, una branca del coneixement”. Tanmateix, el Diccionari de 

Llengua Catalana Vox Larrousse (2016) ho complementa afirmant que és la “Matèria o 

grup de matèries que s’imparteixen durant un curs acadèmic i que formen part del 

programa d’un pla d’estudis”. Word Reference (2016) explica que és una “Assignatura, 

matèria acadèmica”. 

Alguns estudiosos sobre el tema com Zabala (1999) explica que “Les disciplines són 

tan sols instruments que adquireixen el seu vertader significat quan permeten donar 

respostes als problemes sempre complexos que planteja la intervenció a la societat” 

(p.30). Per altra banda, Bonil i Calafell (2007) consideren que “La disciplina puede 

configurarse desde el principio sistemático, hologramático y dialógico” (p.4). És a dir, 

segons els autors, responen a interpretacions que integren diverses causes i efectes; 

s’interpreten els fenòmens dins d’un context sociocultural, en el qual es retroalimenten 

i presenten punts antagònics. Borreo (citat a Tamayo, 2004) exposa que és la “Rama 

de las ciencias o simplemente ciencia, sólo que la palabra disciplina conlleva el sentido 

de entrenamiento o rigor adaptados para la enseñanza de una ciencia” (p. 8). 

Així doncs, es pot comprendre que una disciplina és una branca específica del saber, 

la qual està estretament relacionada amb els centres educatius i es pot transmetre. 

Per tant, és habitual trobar-les a les escoles, distribuïdes a partir d’un horari. Aquest ha 

estat organitzat a partir d’una estructura segmentada de disciplines, les quals no 

guarden cap mena de relació entre elles. Aquesta disposició de continguts 
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desvinculats entre ells, ha perdurat en la història de l’educació i avui en dia continua 

vigent en la gran majoria de centres educatius. 

Aquesta separació dels sabers prové del paradigma simplificador, estretament vinculat 

amb el coneixement científic, el qual rebutja les idees globals, ja que les considera 

buides de significat (García, 1998). Per altra banda, i des d’un punt de vista docent, 

aquesta segmentació estereotipada de les disciplines garanteix seguretat, ja que és 

quelcom conegut i estable per al professorat (Zabala, 1999). 

Així doncs, aquest paradigma simplificador afavoreix l’actual separació de 

coneixement en diferents assignatures, provocant la manca de sentit i significat en 

aquestes, tal com explica Zabala (1999) “ha convertit les disciplines en els únics 

objectes d’estudi, traint així el que és la seva vertadera essència” (p.30). Així mateix, 

aquesta segmentació nega el sentit de les disciplines i la seva funció, oblidant les 

raons per les quals van ser creades i  provocant que no s’eduqui per a la vida (Zabala, 

1999). La relació entre disciplines no ha estat un tema prou debatut i se sobreposa la 

seva estructura segmentada a una organització lògica i coherent amb la societat.  

Malgrat que les diferents matèries acostumen a presentar-se de manera aïllada, la 

perspectiva globalitzadora està esdevenint cada vegada més freqüent en algunes 

pràctiques educatives, de manera que les diferents disciplines comencen a relacionar-

se entre elles. És per aquesta raó que es considera imprescindible donar importància 

en la manera com es relacionen els continguts, ja que de la seva organització en 

dependrà el grau d’aprofundiment i la capacitat d’aplicació dels infants en altres 

situacions (Zabala, 1999). 

1.1.2. Classificació de les relacions entre disciplines 

Així doncs, es poden classificar les pràctiques educatives en funció de les relacions 

que s’estableixen entre les diferents disciplines i la jerarquia d’aquestes: 

Així, (Zabala, 1999) destaca tres possibles relacions entre les disciplines. En primer 

lloc, podem trobar la multidisciplinarietat en la qual no hi ha cap relació entre els 

diferents continguts; la interdisciplinarietat, en la que s’estableix algun tipus de relació 

entre dues o més disciplines i la metadisciplinarietat, la qual prescindeix de l’habitual 

estructura organitzada per disciplines i per tant, els diferents continguts 

s’interrelacionen entre ells, on cadascun hi aporta una part fonamental. 

Per altra banda, (Tamayo, 2004) distingeix cinc tipologies de relacions entre les  

disciplines. En primer lloc, en destaca la multidisciplinarietat, com a un conjunt de 

disciplines que no manté cap vincle amb les altres i en la qual existeixen diversos 
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objectius per a cada una d’aquestes. També se l’anomena interdisciplinarietat 

enciclopèdica, paral·lela o indiscriminada. En segon lloc, ressalta la 

plurisdisciplinarietat, la qual es defineix com un conjunt de disciplines que presenten 

una gran afinitat i amb diversos objectius per a cadascuna. Malgrat això, són 

independents entre elles i no tenen una coordinació que permeti la seva integració, tot 

i que mantenen una estreta línia de relació a causa de la finalitat perseguida. En tercer 

lloc, la interdisciplinarietat és un conjunt de disciplines que s’interrelacionen per tal que 

el desenvolupament de les activitats no esdevingui quelcom aïllat ni fraccionat. Així 

mateix, presenta dos nivells i multiplicitat d’objectius. En quart lloc, la 

intradisciplinarietat és la relació entre diverses disciplines, les quals tenen més 

possibilitats de transferir els continguts a altres camps disciplinaris. Per últim, la 

transdisciplinarietat és aquella que articula i jerarquitza el coneixement en una 

piràmide, la qual permet considerar totes les disciplines. Aquestes estan relacionades 

entre elles i van dirigides cap a una finalitat comuna. Es caracteritza per tenir múltiples 

nivells i objectius. 

Així mateix, (Scutari 1977, citat per López-Barajas, 1997) destaca quatre tipologies 

d’integració de les diciplines. Primerament, presenta la multidisicplinarietat que es 

comprèn com la unió de diferents disciplines; en segon lloc, mostra la 

plurisdisciplinarietat que es basa en la unió de diferents disciplines dins d’un sector de 

coneixement; en tercer lloc, la interdisciplinarietat és la interacció entre dues o més 

disciplines que abraça des de la comunicació d’idees fins a la integració recíproca de 

conceptes; finalment explica la transdiciplinarietat que implica un plantejament de 

principis axiomàtics comuns a un conjunt de disciplines.  

Aquestes tres perspectives queden reflectides de manera esquemàtica a la taula 1. 

 Zabala Tamayo Scutari 
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són independents entre 

elles i no tenen una 

coordinació que permeti la 
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tipus de relació entre 

dues o més 

disciplines. 

Conjunt de disciplines que 

s’interrelacionen per tal 

que el desenvolupament 

de les activitats no 

esdevingui quelcom aïllat 

ni fraccionat. 

És la interacció entre 

dues o més disciplines 

que abraça des de la 

comunicació d’idees 

fins a la integració 

recíproca de 

conceptes. 
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s’interrelacionen 

entre ells, fet que 

permet que s’alliberi 

d’una estructura 

organitzada per 

disciplines. 
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 Articula i jerarquitza el 

coneixement que permet 

considerar totes les 

disciplines. Aquestes 

estan relacionades entre 

elles i van dirigides cap a 

una finalitat comuna. 

Implica un 

plantejament de 

principis axiomàtics 

comuns a un conjunt 

de disciplines. 

 

 

1.1.3. La interdisciplinarietat 

Per tal de poder-nos fer una idea encertada sobre el què representa la 

interdisciplinarietat, considero adequat tenir en compte diverses definicions sobre 

aquesta, per poder contrastar la perspectiva dels diferents autors i poder elaborar la 

pròpia. 

Així doncs, García (1998) explica: 

La interdisciplinariedad trata de dotar a los contenidos escolares de un enfoque que 

posibilite cambiar la perspectiva epistemológica de los sujetos, su manera global de 

acerarse al mundo, mediante la utilización del conocimiento metadisciplinar como un 

marco de referencia previlejado para la determinación del conocimiento escolar (p.72). 

De la mateixa manera, Tamayo (2004) considera que la interdisciplinarietat és una 

“connotación de aspectos específicos de la interacción de las disciplinas...que, dentro 

del conjunto adquiere un sentido propio o matiz de la disciplinariedad” (p.6). 

Zabala (1999) exposa que “és una manera de concebre l’ensenyament, una visió que 

fa que en el moment de planificar el currículum a l’aula, l’organització dels continguts 

en cada una de les diferents unitats d’intervenció hagi d’articular-se a partir de 

situacions, problemes o qüestions de caràcter global” (p.31). 

López-Barajas (1997) explica que “La interdisciplinariedad es la interacción entre dos o 

más disciplinas que puede ir desde la simple comunicación de ideas hasta la 

integración recíproca de los conceptos fundamentales” (p.125).  

Per últim, Baqueró i Majó (2014) expliquen que la metodologia interdisciplinària “trata 

de estudiar determinados contenidos inmersos en distintas áreas. Alrededor de un 

tema de trabajo que sirve como eje central, se desarrollan saberes que han sido 

Taula 1: Recull de la relació entre les disciplines segons tres perspectives. 
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estudiados por distintas disciplinas, lo que ayuda al alumnado a comprender de una 

forma más amplia y polifacética los contenidos trabajados” (p.165). 

Per tant, la interdisciplinarietat es podria definir com la planificació del currículum a 

l’aula, basant-se en l’articulació de continguts a partir de problemes de caràcter global, 

en el qual es desenvolupen i interactuen diferents disciplines al voltant d’un eix central. 

Aquesta interacció de sabers permet la recomposició del saber i garanteix una manera 

d’apropar-se al món a partir del coneixement metadisciplinari.  

De la mateixa manera, cal destacar el seu caràcter integrador i holístic, a partir del 

qual es trenquen fronteres amb les disciplines (López-Barajas, 1997).   

1.2. El treball per projectes 

Abans de començar a parlar dels projectes interdisciplinaris cal centrar l’atenció en el 

treball per projectes des de la perspectiva de diferents autors, per tal d’adquirir una 

concepció més àmplia del terme. 

El treball per projectes apareix aproximadament cap al segle XVI, a Itàlia, en els 

ensenyaments d’arquitectura. Se’n distingien dues formes de portar-lo a la pràctica 

(Pozuelos, 2007): 

 Proporcionar, en primer lloc, les habilitats necessàries i després aplicar-les en 

el projecte. 

 Aquest segon mètode no consta d’instrucció prèvia, sinó que a partir de la 

selecció d’una idea s’aprenen els coneixements relacionats per a poder 

resoldre el problema.    

Aquesta metodologia es va anar estenent a diferents països, però no és fins als inicis 

del segle XX que adquireix més força i importància, coincidint amb les idees 

renovadores de l’escola nova i les aportacions de destacats autors d’arreu del món 

com Dewey. Així doncs, el treball per projectes dels nostres dies es fonamenta en les 

idees de l’autor i a la seva teoria de “l’aprendre fent” o mètode per projectes. Aquest, 

és un mètode globalitzador, centrat en les idees i interessos dels infants i basat en 

situacions reals (Pozuelos, 2007). 

De la mateixa manera, hi ha altres autors que defineixen i comprenen el concepte del 

treball per projectes des d’altres perspectives: 

El treball per projectes consisteix en crear situacions a partir de les quals les nenes i 

els nens puguin buscar informació, seleccionar-la, entendre-la i relacionar-la amb els 
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seus coneixements previs i diferents situacions, per tal de convertir-la en coneixement i 

que l’aprenentatge esdevingui significatiu. Durant el desenvolupament del projecte el 

mestre o la mestra és l’encarregat d’avaluar als infants, considerant cada fase i tasca 

del seu aprenentatge. Així mateix, l’alumnat és qui escull la temàtica a treballar 

(Carbonell i Gómez, 1993). 

El treball per projectes és una forma d’organitzar la vida escolar que es caracteritza 

per l’enfocament globalitzador i la significativitat del coneixement que s’adquireix. Cal 

remarcar la implicació que tenen les nenes i els nens en el seu desenvolupament i 

elaboració. Així mateix, es diferencia dels projectes multidisciplinaris (Hernández i 

Ventura, 1992). 

Tal com explica Díez (1995), els treballs per projectes “Parten de un enfoque 

globalizador abierto, para provocar aprendizajes significativos, partiendo de los 

intereses de los niños y la niñas y de sus experiencias y conocimientos previos” (p.31). 

Així mateix, explica que el treball per projectes es caracteritza pel valor a la diversitat 

de l’aula, la investigació sobre la pràctica i l’avaluació continuada. Tanmateix, el 

fenomen a estudiar és escollit pels infants, la planificació elaborada pel professorat és 

flexible i modificable en funció del desenvolupament del projecte, l’error és concebut 

com a part indispensable per a l’aprenentatge i la integració entre les àrees és 

quelcom natural que defuig d’una relació forçada entre elles (Díez, 1995). 

Des d’una altra perspectiva, Tobón (2006) afirma: 

Un proyecto se define como un conjunto de actividades sistemáticas y elaboradas 

que se ejecutan con el fin de resolver un determinado problema. El problema puede 

ser una pregunta, un deseo de conocimiento, una necesidad de aplicar un método o 

estrategia para solucionar una dificultad, el crear un producto, el valorar una 

metodología de trabajo o el probar una hipótesis (para.1). 

A més, també es destaca la importància del treball en equip, la participació d’agents 

externs en el seu desenvolupament i la relació entre les diferents activitats (Tobón, 

2006). 

Per concloure, cal deixar constància que la noció de treball per projectes és 

concebuda per una gran diversitat de perspectives, fet que dificulta consensuar una 

definició conjunta.  

Malgrat aquesta diversitat, cal exposar que totes elles es basen en una teoria 

constructivista, ja que s’assenten en idees com la no penalització de l’error, la 

importància dels coneixements previs, l’infant com a protagonista del seu 
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aprenentatge, etc. Tot i així, existeixen importants matisos entre elles, fet que provoca 

que algunes tinguin forts paral·lelismes amb els centres d’interès o els projectes 

multidisciplinaris, mentre que d’altres s’aproximin a una concepció més 

interdisciplinària. No obstant això, encara que les perspectives més interdisciplinàries 

tinguin algunes semblances amb els projectes interdisciplinaris els manquen alguns 

aspectes com la relació natural entre les àrees, una avaluació coherent amb la 

metodologia emprada, la pregunta marc o situació problema (Casanovas et al., 2011). 

1.2.1. Classificació de les tipologies del treball per projectes   

De la mateixa manera, existeixen altres classificacions per ordenar les tipologies de 

treball per projectes en funció d’altres criteris com els autors, la finalitat o les bases del 

seu desenvolupament, respectivament. A continuació exposo les concepcions d’alguns 

autors: 

Zabala també ofereix una altra classificació, basant-se en la metodologia portada a 

terme per alguns pedagogs. En primer lloc, es destaca els centres d’interès de 

Decroly, en el que es parteix d’un nucli temàtic, gràcies al qual s’interrelacionen els 

diferents continguts; el mètode per projectes de Kilpatrick que consisteix en 

l’elaboració d’algun producte final; la recerca del medi de l’MCE (Movimiento de 

Cooperazione Educativa, d’Itàlia), que persegueix que els infants arribin al 

coneixement a partir de la seqüència del mètode científic; i els projectes de treball 

global, que amb l’objectiu de conèixer un tema, s’ha de confeccionar un dossier com a 

resultat final (Zabala, 1999). 

Kilpatrick distingeix quatre tipologies de projectes interdisciplinaris en funció de la seva 

finalitat. En primer lloc, destaca l’anomenat Producer’s Project, en el qual el projecte va 

encaminat a l’elaboració d’un producte final; en segon lloc, es pot trobar Consumer’ 

Project, que es marca com a objectiu conèixer un recurs concret. En tercer lloc, 

Specific learning que va encaminat a ampliar el coneixement sobre algun aspecte en 

concret; finalment, Problem Project es basa en donar respostes a problemes plantejats 

inicialment (Kilpatrick, citat a Baqueró i Majó, 2014). 

Per acabar, Baqueró i Majó basen la seva organització en el desenvolupament del 

projecte. Destaquen el disseny i la realització, són aquells projectes en els quals 

l’alumnat ha d’elaborar un producte final; l’estudi de temes humans rellevants, que 

estudien temes humans importants per als infants amb una arrel social, política o 

afectiva; l’observació i experimentació, que es basen en el mètode científic per arribar 

al coneixement; i la intervenció en l’entorn, que tenen l’objectiu d’intervenir i 
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transformar l’entorn proper dels infants (Baqueró i Majó, 2014). A continuació es 

recullen aquestes classificacions de forma resumida en la taula 2. 

 

AUTOR TIPOLOGIA EXPLICACIÓ 

Zabala Centres d’interès de Decroly Es parteix d’un nucli temàtic, 

gràcies al qual s’interrelacionen 

els diferents continguts. 

El mètode de projectes de 

Kilpatrick 

Consisteix en l’elaboració d’algun 

producte final. 

La recerca del medi de l’MCE Persegueix que els infants arribin 

al coneixement a partir de la 

seqüència del mètode científic. 

Els projectes de treball global L’objectiu del qual és conèixer un 

tema i s’ha de confeccionar un 

dossier com a resultat final. 

Kilpatrick Producer’s Project El projecte va encaminat a 

l’elaboració d’un producte final. 

Consumer’ Project Es marca com a objectiu conèixer 

un recurs concret. 

Specific learning El projecte va encaminat a 

ampliar el coneixement sobre 

algun aspecte en concret. 

Problem project Es basa en donar respostes a 

problemes plantejats inicialment. 

Baqueró i Majó Disseny i realització Són aquells projectes en els quals 

l’alumnat ha d’elaborar un 

producte final. 

Estudi de temes humans 

rellevants 

Estudien temes humans 

importants per als infants amb 

una arrel social, política o 
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afectiva. 

Observació  i experimentació Es basen en el mètode científic 

per arribar al coneixement. 

Intervenció en l’entorn Tenen l’objectiu d’intervenir i 

transformar l’entorn proper dels 

infants. 

  

Aquests autors identifiquen diferents tipologies de projectes, els quals comparteixen la 

interdisciplinarietat, a continuació es desenvolupa el significat d’aquest terme, així com 

altres aspectes que se’n deriven.  

 

1.3. Els projectes interdisciplinaris 

Per tal de poder comprendre des de la globalitat els projectes interdisciplinaris i 

integrar els diferents aspectes que els conformen, cal que es tingui en compte què 

s’entén per projectes interdisciplinaris, com es presenten als infants, què suposa el 

procés d’ensenyament i aprenentatge per projectes interdisciplinaris, com ha de ser 

l’avaluació i quins són els agents que intervenen.   

1.3.1. Què s’entén per projectes interdisciplinaris? 

A continuació es desenvolupa una de les relacions ja esmentades que s’estableixen 

entre les disciplines, concretament la interdisciplinarietat integrada en els projectes. En 

primer lloc, es mostren algunes definicions de la temàtica a tractar, s’exposen algunes 

de les seves característiques i les fases per les quals es desenvolupen els projectes 

interdisciplinaris. 

1.3.1.1. Característiques dels projectes interdisciplinaris 

Així doncs, els projectes interdisciplinaris integren les característiques que conformen 

la interdisciplinarietat alhora que se’n desprenen d’específiques. La interdisciplinarietat 

en un projecte entra en acció a l’enfrontar-se amb els problemes de la societat (López-

Barajas, 1997), per tant s’ha de presentar una situació propera a la realitat de 

l’estudiant (Zabala, 1999) que actuarà com a eix estructurador dels aprenentatges 

(Zabala, 1999) a partir d’una pregunta (López-Barajas, 1997). Aquests es caracteritzen 

per la improvisació, amb un cert ordre, ja que mai se sap quins són els temes que 

sorgiran; per la flexibilitat, ja que es troben sempre en construcció i es poden anar 

Taula 2: Recull resumit de la tipologia de projectes interdisciplinaris existents, segons diferents autors. 
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modificant en funció de les respostes o interessos dels agents que en formen part 

(Majó, 2010) i de l’escolta, per tal de copsar si els canvis són necessaris (Algàs et al., 

2012). Així ho expressa Algàs et al. (2012) “Un proyecto no puede ser algo cerrado y 

acabado, sino algo cambiante que se va construyendo, alimentando, enriqueciendo 

con las ideas e intervenciones de todos” (p.36).  

El fet de plantejar situacions problema, garantir la democràcia durant el seu 

desenvolupament, l’acció en l’entorn, la participació i l’avaluació dinàmica i continuada, 

afavoreix el desenvolupament competencial en un projecte interdisciplinari (Majó. 

2010), d’aquesta manera es potencia el màxim desplegament de competències 

transversals al llarg del seu desenvolupament (Majó, 2010). 

Les matèries que intervenen en els projectes interdisciplinaris juguen i es 

desenvolupen de manera diferent i amb múltiples intensitats, és per aquesta raó que 

(Tamayo, 2004) en distingeix nou tipologies distintes, que es mostren de forma 

sintetitzada a la taula 3.  

 

Tipologia d’intensitat Explicació 

Interdisciplinarietat auxiliar Una disciplina utilitza permanentment o 

no una altra per assolir les seves 

finalitats. 

Interdisciplinarietat instrumental Es tracta d’instruments metodològics que 

es poden aplicar a diferents disciplines.  

Interdisciplinarietat estructural Estructures comunes que permeten 

establir connexions en disciplines 

diferents. 

Interdisciplinarietat conceptual Es parteix d’un fenomen independent i 

aïllat de les disciplines, però pot ser 

estudiat per qualsevol d’aquestes. 

Interdisciplinarietat operativa L’estudi d’un fenomen ha de ser analitzat 

per especialistes de diferents àmbits, per 

tal d’ampliar les fonts d’informació. Així 

mateix, és necessari establir estretes 
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connexions que podrien originar noves 

disciplines.  

Interdisciplinarietat metodològica Es dóna en aquells projectes on el punt 

de convergència és el mètode de treball, 

el qual ens permet interpretar la realitat i 

reuneix aquells aspectes que en les 

disciplines apareix dispers.  

Interdisciplinarietat limítrofa Dues o més disciplines que tracten el 

mateix fenomen. 

Interdisciplinarietat teòrica Quan una disciplina adquireix un nivell de 

complexitat superior a les altres, 

aquestes s’adapten a la primera. 

Interdisciplinarietat composta Cerca de solució de problemes 

complexes, en els quals han d’intervenir 

diferents disciplines per tal d’oferir 

alternatives al problema plantejat.  

 

Independentment de la tipologia de relacions que mantinguin les disciplines entre elles, 

els projectes interdisciplinaris estan formats per diferents etapes o fases que poden 

variar en funció de l’autor que les defineix.  

1.3.2. Fases d’un projecte interdisciplinari 

A continuació es mostren diferents organitzacions dels projectes interdisciplinaris 

estructurats per fases o etapes, segons tres autors. Pel que fa (Majó, 2010) en 

distingeix cinc, les quals no considera com a elements aïllats, sinó que estan 

relacionades, ja que s’influeixen mútuament, són les següents: 

  

1. Elecció del tema i coneixements previs. 

2. Explicitació de les qüestions que interessa investigar i aprendre. 

3. Cerca d’informació per respondre els interrogants presentats anteriorment. 

4. Estructura de la informació en funció d’uns criteris organitzadors. 

5. Elaboració d’un llistat amb tot allò après durant el projecte. 

 

Taula 3: Recull de les diferents intensitats que es poden presentar en un projecte interdisciplinari. 
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Per altra banda, (Zabala, 1999) ens ofereix una altra organització dels projectes 

interdisciplinaris. Aquesta s’estructura en tres fases, les quals consten de tres etapes 

bàsiques cadascuna d’elles: 

1. Situació de la realitat: s’inicia la fase en qüestió a partir d’un context 

d’interès i motivació per l’infant. És per això que l’objecte d’estudi que es 

presenta està relacionat amb situacions de caràcter global i no es 

comprenen les disciplines com a tals. Així mateix, també consta d’un 

anàlisi dels elements que el componen. 

2. Aprenentatge específic: aquesta és la part més àmplia i extensa del 

desenvolupament del projecte i es pot copsar el seu caràcter disciplinari, és 

a dir, que les relacions que s’estableixen entre el fenomen i les disciplines 

es fan explícites. Així, els infants hauran de delimitar la temàtica a tractar 

per tal de poder-li donar una resposta, identificació dels instruments més 

adequats i la seva utilització per tal de poder arribar al coneixement. 

3. Integració: en la present fase l’alumnat haurà d’aplicar els coneixements 

apresos en un context en qüestió, integrant-los en un marc explicatiu més 

ampli i global. D’aquesta manera, s’afavoreix al procés de generalització 

de cadascun dels continguts, esdevenint un aprenentatge significatiu per 

als infants, fet que afavoreix la seva memorització. 

Finalment, existeix una altra organització del projectes interdisciplinaris, la qual consta 

de sis fases (Baqueró i Majó, 2014): 

1. Elecció del tema: els infants o el professorat escull la temàtica a investigar. 

2. Coneixements previs: l’alumnat exposa els coneixements previs que té 

sobre la temàtica en qüestió  i escolta els de les seves companyes i 

companys, d’aquesta manera ja comencen a remodelar-los i adquirir una 

nova perspectiva. 

3. Planificació i organització del projecte: cal que els infants es responsabilitzin 

d’aquest aspecte per tal que puguin entendre la necessitat de les accions i 

resoldre la tasca amb èxit. 

4. Integrar i construir respostes: en aquest apartat el diàleg adquireix molta 

importància per tal de reflexionar i construir coneixement de manera 

conjunta. Cal que els nens i les nenes identifiquin aquells aspectes que 

desconeixen per tal de poder buscar informació precisa. 
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5. Estructuració de la informació: fer servir aquella informació que sigui més 

adequada per tal de poder oferir respostes a la situació problema. En 

aquesta fase també és important materialitzar la feina portada a terme. 

6. Comunicació de resultats: a partir de la comunicació de les conclusions i de 

l’obra final obtinguda les nenes i els nens prenen consciència d’allò que han 

après i poden identificar noves vies d’aprenentatge, que es poden convertir 

en nous projectes. 

Així doncs, tenint en compte les tres estructures mostrades a continuació, se’n podria 

elaborar una quarta que unifiqués els diferents aspectes i apartats de cadascuna 

d’elles, els quals no desenvoluparé, ja que ja ho he fet anteriorment: 

1. Elecció del tema 

2. Coneixements previs 

3. Planificació i delimitació de l’objecte d’estudi 

4. Cerca d’informació, selecció d’instruments i utilització 

5. Integrar i construir respostes 

6. Estructura de la informació, aplicació i generalització del coneixement   

7. Comunicació dels resultats que s’han après. 

A les diferents fases mostrades anteriorment, s’ha pogut copsar que els projectes 

interdisciplinaris s’inicien a partir de l’elecció d’un tema o d’un context d’interès. A 

continuació s’exposa i es desenvolupa aquesta qüestió. 

1.3.3. Presentació dels projectes interdisciplinaris a l’aula 

La manera com s’introdueix un projecte interdisciplinari és quelcom important a tenir 

en compte, ja que en dependrà la seva orientació, desenvolupament i implicació dels 

nens i de les nenes. Així doncs, a continuació exposo com hauria de ser la seva 

presentació, d’on hauria de provenir, les dificultats que ha de plantejar i algunes 

característiques que la defineixin. 

Per tal de poder comprendre quina és la manera més adequada per introduir un 

projecte interdisciplinari, primer cal tenir present que les nenes i els nens aprenen a 

partir de les dificultats que se’ls han anat plantejant. Així ho afirmen Baqueró i Majó 

(2014) “Aprenden a partir de la superación de dificultades que han encontrado en sus 

actividades, en situaciones problemáticas que los han motivado suficientemente para 

requerir su interés” (p.85). Així doncs, l’inici i el nucli d’un projecte interdisciplinari 

hauria de centrar-se i estructurar-se a partir d’una o diverses situacions problema, les 

quals els infants han de donar resposta (Baqueró i Majó, 2014). 



21 
 

Aquesta situació problema pot ser presentada per diferents agents, com l’equip de 

mestres, l’alumnat o altres externs. Cal tenir en compte que quan la proposta sorgeix 

del professorat, de vegades no està prou contextualitzada (Baqueró i Majó, 2014). Per 

altra banda, quan la presenten els infants, cal que aquests raonin els motius de la seva 

proposta, ja que si neix dels seus interessos, proporciona elements molt sòlids al 

projecte. Així mateix, afavoreix a l’aprenentatge, ja que el fet d’escollir fa que s’endinsi 

en l’autoconeixement i això el predisposa a implicar-se al nou aprenentatge (Baqueró i 

Majó, 2013). En principi, és indiferent l’origen de la proposta mentre aquesta captivi 

l’atenció de les nenes i dels nens, potenciï el seu interès i els impliqui en el seu 

desenvolupament (García, 1998).  

A més a més, aquesta situació problema que es planteja cal que inclogui una dificultat 

suficient per tal que els nens i les nenes la comprenguin com un repte real o un 

enigma que han de resoldre. Alhora que amb la cerca de la seva solució, l’infant 

aprengui i tingui èxit (Baqueró i Majó, 2014), per tant que se situï a la seva Zona de 

Desenvolupament Proper (ZDP). 

De la mateixa manera, cal que aquestes situacions problema reuneixin una sèrie de 

característiques per tal de garantir els aspectes ja esmentats. Així, aquestes haurien 

d’estar relacionades amb situacions concretes i quotidianes pel grup d’alumnes al qual 

va dirigit (García, 1998). Tanmateix, haurien de fomentar l’autonomia de l’infant durant 

el seu desenvolupament (Baqueró i Majó, 2014). A més a més, cal destacar que 

aquests problemes no estan ben delimitats, sinó que permeten la seva reformulació i 

canvi; comprenen moltes variables; i no es poden resoldre des d’una sola perspectiva, 

sinó que cal que s’hi involucrin tots els aspectes de la persona (conceptual, afectiu, 

actitud, procediments...) (García, 1998). 

Com a tall de resum, aquestes situacions problema podran variar en funció del 

desenvolupament del projecte interdisciplinari i es podran incorporar nous reptes en 

funció dels interessos i necessitats dels infants al llarg de les fases del projecte. Tots 

aquest aspectes esmentats anteriorment afecten en diferents graus el procés 

d’ensenyament i aprenentatge dels projectes interdisciplinaris, a continuació 

s’especifiquen. 

1.3.4.  Què suposa el procés d’ensenyament i aprenentatge per projectes 

interdisciplinaris? 

A continuació exposo el context actual en el qual s’emmarca l’educació en relació a la 

societat per poder concebre quines són les seves mancances, cap a on hauria d’anar 
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encaminada i quins són els avantatges i inconvenients que presenten els projectes 

interdisciplinaris en l’educació primària, per tal de donar resposta als reptes plantejats 

anteriorment.   

1.3.4.1.  Aspectes positius 

Al llarg de la història l’escola s’ha centrat exclusivament en els continguts que es 

presenten als infants, oferint coneixements aïllats i fragmentats en comptes de parar 

atenció en la manera d’organitzar-los (López-Barajas, 1997). Per contra, vivim en un 

món global, en el qual tot està relacionat, així ho expressen López-Barajas (1997) 

“Cualquier avance en un campo, es fuente de progreso en otro” (p.80). De la mateixa 

manera, les necessitats d’una persona per viure en societat no són les mateixes que 

abans, però l’educació que es proporciona ha canviat molt poc (Roeser, 2011). 

És per això que es considera que l’escola va per darrere de la societat i per tant, 

caldria especificar quins tipus de coneixements està generant, quins són els que 

necessita integrar en la cultura i saber com organitzar-los (López-Barajas, 1997), per 

tal de poder-los equiparar.   

És per aquesta raó que l’educació de les persones ha de ser integral i plena, ja que 

necessita abraçar diferents àrees del coneixement integrades a la realitat (López-

Barajas, 1997). D’aquesta manera, es podran aplicar els coneixements apresos, 

identificar els propis límits, desenvolupar estratègies per superar-los i adquirir 

autonomia i una visió crítica de la realitat (Algàs et al., 2012). Així doncs, aquesta 

educació global és una formació d’habilitats i valors per poder fer front a la societat 

d’avui en dia (López-Barajas, 1997).   

Com a resposta d’aquestes necessitats socials i educatives la interdisciplinarietat 

afavoreix i desenvolupa la formació plural que permet la mobilitat entre diferents 

àmbits de treball, així com tractar aquells continguts que es troben entre disciplines 

(López-Barajas, 1997), tot adquirint una visió global dels problemes (Ojedo i Sánchez, 

2011). 

A part de brindar aquestes respostes socials, el treball per projectes interdisciplinaris 

també porta implícits altres aspectes que afavoreixen l’aprenentatge dels nens i de les 

nenes: com el respecte pel ritme de l’alumnat, l’aprenentatge a partir dels seus 

interessos i la implicació dels infants en els propis objectius d’aprenentatge (Baqueró i 

Majó, 2013). Així mateix, afavoreix el compromís social de les nenes i dels nens, tot 

desenvolupant valors, ideologies i interessos en la societat, alhora que adquireixen 
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una visió crítica de la realitat. És per això que fomenten l’interès i la curiositat, ja que el 

que s’estudia està vinculat en qüestions reals i pràctiques (López-Barajas, 1997). 

L’ensenyament i l’aprenentatge per projectes interdisciplinaris també afavoreix el 

desenvolupament i adquisició de les competències bàsiques (Ojedo i Sánchez, 2011), 

el tractament de la informació (cerca, organització i interpretació), així com la seva 

transmissió i avaluació (Algàs et al., 2012). Des d’una altra perspectiva, ofereix alguns 

avantatges pel que fa al professorat, ja que aquest se sent part d’un equip amb metes i 

objectius comuns (López-Barajas, 1997). 

Per altra banda, no només aporta aspectes positius sinó que se’n desprenen 

característiques que poden ser percebudes com a inconvenients, tot seguit se’n 

exposen algunes. 

 

1.3.4.2.  Aspectes que poden dificultar la posada en pràctica 

De la mateixa manera que existeixen aspectes positius també se’n poden destacar de 

negatius, la majoria dels quals estan estretament relacionats amb la formació i 

l’experiència docent del professorat.  

Així doncs, moltes vegades el canvi de concepció de les mestres i els mestres és 

quelcom difícil, a causa de la manca d’experiència i de formació en aquesta 

metodologia. A més a més, pot provocar inseguretats al professorat, ja que a causa de 

la seva flexibilitat, característica imprescindible del projectes interdisciplinaris, es pot 

modificar tot allò que ja s’havia planificat, alhora que suposa més hores de planificació 

invertides (Ojedo i Sánchez, 2011). Tanmateix, implica que els representants de cada 

disciplina hagin d’estar familiaritzats amb les altres (López-Barajas, 1997), fet que 

comporta més dedicació en la seva formació continuada i que no tots els docents 

estan disposats a desenvolupar-la.  

Per altra banda, també existeix la dificultat de trobar punts convergents entre les 

diferents disciplines (López-Barajas, 1997). 

Per concloure, s’ha pogut apreciar que existeixen més aspectes positius que negatius, 

malgrat això, els segons tenen més pes i força que els primers, ja que la pràctica 

eductiva predominant a les escoles d’avui en dia no són els projectes interdisciplinaris. 

És per aquesta raó, que considero que el tipus de metodologia emprada recau sobre la 

percepció i formació de cada docent. Paral·lelament a aquesta metodologia, es pot 
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copsar l’avaluació, la qual està estretament relacionada amb el desenvolupament del 

projecte interdisciplinari. 

1.3.5. L’avaluació dels projectes interdisciplinaris 

Els canvis curriculars i metodològics requereixen modificacions a l’avaluació que es 

proporciona, ja que aquesta és quelcom fonamental per poder oferir una educació que 

es basi en competències i que contempli la diversitat de l’alumnat (Sanmartí, 2010). 

Així doncs, l’avaluació condiciona el què i el com s’aprèn, de manera que els infants 

aprenen en funció del que el professorat avaluarà (Sanmartí, 2007). Per tant, els 

projectes interdisciplinaris han de constar d’una avaluació diferent a la que es 

proporciona a l’educació tradicional, així ho explica Sanmartí (2010) “Els canvis 

curriculars importants es concreten en canvis en l’avaluació” (p.3). 

Per tant, l’avaluació s’entén com una regulació o autoregulació del procés 

d’ensenyament aprenentatge (García, 1998), la qual ens ofereix informació en relació 

als infants i al seu procés educatiu. Així mateix, afavoreix que l’alumnat reflexioni sobre 

els seus aprenentatges i així pugui desenvolupar la competència d’aprendre a 

aprendre (Baqueró i Majó, 2004). Cal que s’avaluïn aquelles activitats que regulen els 

avenços dels nens i de les nenes, tot allunyant-nos d’etiquetar habilitats concretes, les 

quals ens fan perdre la visió global que ens ofereixen les competències (Majó, 2010). 

L’avaluació dels projectes interdisciplinaris es caracteritza per la seva globalitat (Majó, 

2010), per ser continuada (present a totes les activitats), per garantir un equilibri entre 

el procés d’ensenyament i el d’aprenentatge i proporcionar un caràcter democràtic, és 

a dir, es basa en la negociació dels criteris per part de tots els membres que 

intervenen (García,1998). Així mateix, a part d’avaluar tot el procés també és 

necessari que es regulin tots els agents que intervenen (Baqueró i Majó, 2014), per tal 

de poder millorar les propostes educatives que s’ofereixen als infants. De la mateixa 

manera, cal que aquesta sigui bidireccional per tal d’adquirir una visió global.  

Cal que durant el projecte interdisciplinari els infants reflexionin sobre el seu procés 

d’aprenentatge, per tal de poder millorar el coneixement en relació a la temàtica a 

tractar i esdevenir cada vegada més autònoms en aquest procés. D’aquesta manera, 

s’afavorirà l’avaluació com  una millora en l’aprenentatge dels infants (Baqueró i Majó, 

2004). Tanmateix, una de les finalitats que es persegueix és evidenciar les dificultats i 

errors dels infants, així com el seu procés d’aprenentatge, per tal de millorar-lo 

Baqueró i Majó, 2004).  
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Tal com ja s’ha comentat, l’avaluació ha d’esdevenir un procés democràtic, és per 

aquesta raó que els criteris d’avaluació han de ser pactats entre l’equip docent i 

l’alumnat. Per tant, requereix que ambdues parts comparteixin els mateixos objectius, 

ja que d’aquests se’n desprendran els criteris d’avaluació. Aquesta convergència no 

sempre és fàcil i cal que s’especifiquin de forma molt clara per tal que tots els 

membres participants en el projecte interdisciplinari ho comprenguin de la mateixa 

manera (Baqueró i Majó, 2004). 

Aquests criteris d’avaluació es poden portar a terme a partir de diverses tipologies 

d’avaluació. Les més emprades en aquesta metodologia són l’autoavaluació, la 

coavaluació, l’avaluació continuada i l’avaluació dinàmica, les quals només es poden 

aplicar en aules on hi predomini la cooperació, ja que permet obviar les concepcions 

egocèntriques i afavorir un pensament coherent i mòbil (Sanmartí, 2007). 

Cal destacar que l’autoavaluació comporta una sèrie d’aprenentatges per als nens i les 

nenes, ja que és una condició bàsica per aprendre a aprendre i per a adquirir 

autonomia en l’aprenentatge (Sanmartí, 2010), desenvolupant així les competències 

relacionades i la capacitat metacognitiva. Per tal de poder portar a terme aquestes 

avaluacions, existeixen una sèrie d’instruments per poder evidenciar els aprenentatges 

de les nenes i dels nens.    

1.3.5.1. Instruments d’avaluació 

Els instruments avaluatius són aquelles eines que permeten portar a terme la regulació  

dels infants, integrant en aquesta, la coavaluació, l’autoavaluació, l’heteroavaluació, 

etc. És important aplicar-ne diversos per tal de contemplar diferents punts de vista i 

atendre així, els objectius que s’han marcat, donant resposta a les diferents situacions 

d’aprenentatge (Baqueró i Majó, 2004). Així mateix, l’ús de diferents instruments 

d’autoregulació també afavoreix una avaluació més completa i per tant, es millora el 

procés d’ensenyament aprenentatge dels infants (Sanmartí, 2007). Aquests s’han 

d’escollir en funció dels objectius, el tipus d’avaluació i dels continguts (Sanmartí, 

2007). 

Existeix un gran ventall d’aquests instruments, a continuació esmentaré els que 

s’adeqüen més per portar a terme l’avaluació d’un projecte interdisciplinari, són els 

següents: contractes didàctics, pautes d’observació confeccionades a partir de 

rúbriques o diaris de classe, portafolis, etc. (Baqueró i Majó, 2004).  

A continuació es desenvolupa una breu explicació de cadascun dels instruments 

esmentats. Pel que fa al contracte didàctic és aquell instrument que regula l’assoliment 
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d’aprenentatges dels nens i de les nenes d’una matèria determinada, els objectius del 

qual no són negociables, ja que els proposa l’equip docent. El contracte determina 

quins són els conceptes que han estat adquirits per l’alumnat i en el cas que no hi hagi 

hagut aprenentatge els infants hauran de tornar-los a desenvolupar (Cañabete, Guix, 

Parramon, Serra, 2010). 

Amb les pautes d’observació es persegueix el seguiment de les conductes individuals 

o col·lectives de l’alumnat. Aquest instrument es caracteritza per la seva fiabilitat, 

objectivitat, adaptació a les característiques dels nens i de les nenes i afavorir una 

avaluació continuada i global. Així mateix, requereix que es delimitin amb molta 

precisió els aspectes a observar. Existeixen dues tipologies d’observacions: per una 

banda cal destacar la sistemàtica, la qual organitza la situació, escull els contextos i 

els comportaments a observar. Entre aquestes cal destacar els diaris de classe, les 

graelles d’observació, les escales estimatives i les pautes d’enregistrament de 

conductes. Per altra banda, cal donar importància a l’observació assistemàtica, la qual 

es caracteritza per ser una tècnica menys formal que informa de comportaments 

espontanis, els quals es poden anotar amb una llibreta de butxaca (Casanovas et al., 

2011). 

Malgrat que tots els instruments són adequats, el que més s’ajusta a aquesta 

metodologia és el portafoli, és per aquesta raó que se li atorga més importància. 

1.3.5.1.1.  El portafoli 

De totes les eines presentades, la més apropiada per avaluar un projecte 

interdisciplinari és el portafoli (Baqueró i Majó, 2004), ja que respecta les 

característiques que s’han de tenir en compte per avaluar el treball portat a terme amb 

aquesta metodologia. Així doncs, permet construir l’avaluació conjuntament entre el 

professorat i els infants, durant tot el projecte, garantint una avaluació continuada 

(Baqueró i Majó, 2004).  

El portafoli és una eina molt flexible, oberta i dinàmica, la qual pot ser individual o 

grupal. En aquest, s’hi inclouen les reflexions sobre els aprenentatges i les seves 

evidències, però no les tasques desenvolupades (Majó, 2011). Consta de diferents 

apartats: una presentació personal en la qual l’infant transmet les seves motivacions, 

aficions... que permeten al professorat conèixer i comprendre millor a cada nena i nen. 

A continuació, es presenten els objectius d’aprenentatge i criteris d’avaluació, els quals 

hauran d’haver estat pactats per ambdues parts. Per últim, es troben els productes de 

consens grupal, en el qual s’integren les reflexions dialogades (Baqueró i Majó, 2004).  
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A més, permet incloure altres instruments d’avaluació, com els ja esmentats; respecta 

el ritme de cada infant; potencia l’avaluació de les capacitats i competències de 

l’alumnat, ja que es pot comprendre el seu procés; es visualitzen els objectius; facilita 

la reflexió dels aprenentatges; permet l’autoavaluació dels participants; afavoreix el 

coneixement integral dels nens i de les nenes i ofereix interdisciplinarietat a l’avaluació, 

ja que s’hi inclouen totes les evidències dels infants i es presenten de formats distints 

(Baqueró i Majó, 2004). 

És per tot això que aquest instrument actua com a font d’informació, fet que facilita un 

seguiment de les idees dels estudiants i dels seus processos metacognitius (García, 

1998). Així mateix, afavoreix que l’alumnat augmenti el coneixement personal, cognitiu 

i emocional. Aquest increment en l’autoconcepte afavorirà que tingui una major 

perspectiva dels seus aprenentatges i de la seva evolució, fet que repercutirà en 

l’augment de la seva autoestima (Baqueró i Majó, 2004). Tal com ja s’ha esmentat, per 

tal de poder millorar la pràctica educativa, s’avaluen tots els agents que intervenen, el 

rol dels quals s’analitza a continuació. 

1.3.6. Agents que intervenen en un projecte interdisciplinari  

Per tal de poder comprendre millor el desenvolupament dels projectes interdisciplinaris 

i construir una idea més global, cal considerar quin és el rol del professorat, el dels 

infants i com s’integren els continguts. 

1.3.6.1. El rol del mestre o la mestra 

El mestre o la mestra porta a terme un paper imprescindible durant la preparació i el 

desenvolupament del projecte, ja que d’ell o d’ella dependrà la dinàmica que se’n 

desprengui, així mateix condicionarà el rol de l’alumnat i els continguts o competències 

que es tractaran. Aquests tres agents mantenen una relació tan estreta que es 

complementen entre ells, de manera que l’acció d’un en modifica la dels altres, és per 

aquesta raó que no repetiré alguns d’aquests trets a la resta d’explicacions. 

Així doncs, per tal de poder portar a terme un projecte interdisciplinari cal que el 

professorat  desenvolupi un seguit de tasques que el dotaran de sentit i afavoriran que 

compleixi les característiques que ja s’han comentat. 

Per tant, l’equip de mestres és el responsable d’elaborar les propostes de treball: la 

planificació curricular, la duració del projecte, preveure la forma, l’estructura espaial de 

l’aula i l’organització social (Algàs et al., 2012). És a dir, cal que plantegi situacions 

problemàtiques, prepari tasques que evidenciïn els coneixements previs dels infants, 

dissenyi activitats que incloguin totes les intel·ligències de l’aula i seleccioni activitats 
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d’aprenentatge per avaluar, alhora que ofereix ajuda i estímuls als i a les estudiants 

(Baqueró i Majó, 2014). 

Així mateix, cal que faciliti i potenciï el diàleg, procurant afavorir la comunicació 

horitzontal entre iguals. La intervenció del mestre o de la mestra en les converses 

esdevé imprescindible en edats primerenques, on ha de cohesionar, guiar i estructurar 

la conversa; en canvi, en edats més avançades pot mantenir-se en segon pla i limitar-

se a moderar i organitzar el diàleg (Algàs et al., 2012). Més específicament, cal que 

faci intervencions dirigides a explorar els coneixements i idees prèvies, a estructurar 

les aportacions i la informació que es genera, a crear relacions, a ampliar i enriquir el 

tema i a proporcionar un model ètic de comportament (Algàs et al., 2012). 

A més a més, el docent ha d’estar en constant formació professional i revisió d’aquells 

aspectes científics i culturals per tal de poder planificar correctament el projecte 

interdisciplinari (Baqueró i Majó, 2014). 

Tanmateix, cal que cedeixi poder de decisió als nens i a les nenes per tal de poder 

garantir la democràcia (Baqueró i Majó, 2014). Malgrat això, no sempre és fàcil 

assegurar que s’ofereixin aquests aspectes a causa de la seva dificultat i les pors que 

venen implícites. Així mateix, adequar la dificultat i complexitat de la tasca que se’ls 

presenta, és un dels aspectes que més preocupa al professorat, ja que si és massa 

senzilla, no requerirà esforç i serà poc motivant; per contra, si presenta un repte massa 

difícil tampoc els interessarà (Baqueró i Majó, 2014). 

Així, podem copsar que els nens i les nenes esdevenen els protagonistes del projecte 

interdisciplinari, essent els responsables de les modificacions portades a terme en el 

seu transcurs. És per això, que cal explicitar quin és el rol que desenvolupen. 

1.3.6.2. El rol dels infants 

Les nenes i els nens porten a terme diferents tasques durant el desenvolupament del 

projecte interdisciplinari esdevenint el principal focus d’atenció. Per tal de portar-lo a 

terme, es poden organitzar de diferents maneres (gran grup, petits grups, parelles, 

individual, etc.), en funció dels objectius que es persegueixin (Algàs et al., 2012).  

Les i els estudiants participen i prenen decisions dins l’aula, interactuant de manera 

democràtica; investiguen i busquen informació per poder-la estructurar; i analitzen 

l’entorn de manera crítica, per poder-hi actuar i esdevenir ciutadans compromesos 

(Majó, 2010).  
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Així mateix, és interessant considerar el desenvolupament de l’autonomia de l’infant 

durant l’elaboració del projecte interdisciplinari (Baqueró i Majó, 2014). 

Per tot això, és imprescindible que l’alumnat estigui motivat en la temàtica a estudiar, 

és per aquesta raó que ha d’estar interessat amb els continguts que se’n desprenen 

(Baqueró i Majó, 2014).  

1.3.6.3.  Els continguts 

Cal que els continguts que s’integren en un projecte interdisciplinari es relacionin entre 

ells i directament amb l’entorn més proper dels nens i de les nenes, de manera que 

l’objecte d’estudi sigui quelcom directament observable. Així mateix, ha d’establir ponts 

entre el món acadèmic i el món real, essent sensible a la cultura del context, per tal 

que esdevinguin significatius per l’alumnat (Baqueró i Majó, 2004). 

Aquests continguts venen determinats per un currículum que els separa i estructura 

per àmbits i edats. Tot i això, aquests s’haurien d’adequar a les necessitats que tenen 

els infants en diferents situacions de la seva vida (Goñi, 2008). De manera, que no cal 

que es presentin els mateixos continguts a tots els infants, sinó que s’ha d’oferir a 

cadascú allò que necessiti i estigui preparat per afrontar (Alsina, 1996). Cal que 

aquests continguts es presentin seguint una metodologia adequada. 

1.4. El paper de les matemàtiques en els projectes interdisciplinaris 

Tal com s’ha pogut copsar, en un projecte interdisciplinari, s’hi relacionen diverses 

matèries, una d’aquestes són les matemàtiques. És per aquesta raó que a continuació 

em centraré en el seu procés d’ensenyament i aprenentatge i la metodologia més 

adequada per tal que les nenes i els nens les comprenguin i les puguin aplicar en 

contextos reals. 

Per començar, cal centrar l’atenció en la competència matemàtica, però abans és 

important explicitar en què consisteix la competència bàsica. Aquesta és la capacitat 

per resoldre problemes reals en contextos diversos, en la qual s’integren 

coneixements, habilitats i actituds. L’adquisició de les competències es fonamenta en 

les experiències interdisciplinàries (Decret 119/2015, de 23 de juny). Així doncs, tal 

com indica el Decret 119/2015, de 23 de juny (2015) “La competència matemàtica és 

la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents contextos” 

(p.12). Per aquest motiu, permet identificar-les en la vida quotidiana de l’alumnat, per 

tal que els infants les comprenguin com a quelcom integrat en la seva vida i valorin la 

seva utilitat i aplicació. Així mateix, aquesta competència contempla i afavoreix 
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l’aplicació de relacions entre les matemàtiques i la realitat, així com amb altres 

disciplines (Decret 119/2015, de 23 de juny). 

Els continguts s’han de presentar en contextos significatius com les situacions 

quotidianes, així mateix cal que l’aplicació del currículum relacioni diferents continguts i 

esdevingui un aprenentatge interdisciplinari pels infants. És important la manipulació 

d’objectes i materials didàctics per poder basar els raonaments matemàtics i que 

l’alumnat pugui elaborar les seves pròpies representacions. Així, aquest material, 

juntament amb les preguntes del professorat han de fomentar l’autonomia dels infants. 

D’aquesta manera, no s’ha de considerar l’error com a quelcom penalitzable, sinó com 

a una oportunitat d’aprenentatge (Decret 119/2015, de 23 de juny). 

En segon lloc i tal com ja s’ha esmentat, cal que les matemàtiques estiguin 

relacionades amb el medi, per tal que l’alumnat aprengui aquests continguts a partir de 

la realitat més immediata. D’aquesta manera, podran contextualitzar les activitats 

proposades, alhora que cobren sentit pels infants (Alsina i Planas, 2009), esdevenint 

així, un aprenentatge significatiu. Així doncs, cal que es redueixi la distància entre la 

realitat i l’escola, de manera que l’ensenyament de les matemàtiques englobi la vida 

quotidiana dels infants (Corbalán, 2008). Així doncs, no n’hi ha prou que l’alumnat 

adquireixi continguts matemàtics, sinó que han de ser competents, és a dir que han de 

saber “mobilitzar els coneixements i les actituds per respondre a situacions reals” 

(p.32), tal com afirma Corbalán (2008).  

Un bon procés d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques guarda una estreta 

relació amb els projectes interdisciplinaris, així doncs, el diàleg i la comunicació també 

hi juguen un paper imprescindible en l’aprenentatge d’aquesta disciplina (Alsina, 

Burgués, Fortuny, Giménez, Torra, 1996).  

En terecr lloc, cal destacar la importància de l’ús de materials, sobretot a l’inici dels 

aprenentatges, ja que afavoreix una comprensió mental més precisa, augmenta la 

seva motivació, potencia el desenvolupament del sentit i les relacions entre els 

nombres i una millor aplicació a la vida quotidiana (Bermejo, 2004). 

A partir d’aquests materials, cal que l’alumnat descobreixi les relacions i les propietats 

entre els nombres (Corbalán, 2008). D’aquesta manera, es comprèn que els materials 

s’han de presentar a totes les edats i nivells per tal que els i les estudiants puguin 

descobrir per a ells mateixos les matemàtiques. Cal tenir en compte que en edats més 

avançades, en les quals l’alumnat presenta més autonomia, és adequat disposar tot el 
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material al seu abast, per tal que puguin escollir aquell que més s’ajusta a les seves 

necessitats.  

Així, la importància del material recau en la necessitat de la manipulació, el moviment i 

l’experimentació, ja que permeten la construcció i estructuració del pensament lògic, 

afavorint la comprensió de l’infant i allunyant-lo de la repetició mancada de sentit. Tot i 

així, només amb la manipulació no n’hi ha prou, sinó que és imprescindible la 

intervenció del professorat a partir de preguntes, per tal que l’alumnat pugui arribar al 

descobriment (Biniés, 2008).  

Així doncs, cal que les nenes i els nens comencin descobrint les relacions i propietats 

dels nombres a partir del material proporcionat, és a dir, partint del concret, per tal de 

poder-ho representar i finalment comprendre-ho de manera abstracta. Per tant, cal que 

se segueixin aquestes tres fases de Bruner  per poder adquirir una perspectiva lògica 

de les matemàtiques (Bermejo, 2004).  

Pel que fa a les relacions entre les matemàtiques i les altres àrees, es poden establir 

en diferents contextos. Per una banda, es distingeixen aquelles que s’estructuren al 

llarg d’un projecte i es desenvolupen al voltant d’una situació problema. Per altra 

banda, cal destacar situacions d’aprenentatge en les quals, les matemàtiques es 

relacionen de manera interdisciplinària amb altres matèries per assolir un objectiu 

específic d’una tasca, sense esdevenir un projecte. Així mateix, gairebé sempre que 

les matemàtiques entren en relació amb altres disciplines es desenvolupen com a 

eina, és a dir, estan al servei de les altres matèries per tal d’assolir l’objectiu marcat, 

propi d’alguna de les altres disciplines, les quals s’anomenaran objectiu (Hammerman i 

Musial, 2008).     

Així mateix, Hammerman i Musial presenten diverses activitats en les quals es 

relacionen les ciències, les matemàtiques i la llengua. En aquestes, les ciències actuen 

com a disciplina objectiu, mentre que la llengua i les matemàtiques adopten el rol de 

disciplina eina, ja que la seva intervenció és necessària per poder assolir l’objectiu 

marcat, que és pròpiament específic de l’àmbit científic. Les disciplines que hi 

intervenen es relacionen de manera natural, per tant es podria considerar una activitat 

interdisciplinària, tot i que no un projecte interdisciplinari (Hammerman i Musial, 2008). 
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2. Disseny de la investigació 

2.1.  Justificació 

En el present treball, s’analitza un projecte per valorar la seva interdisciplinarietat i el 

paper que hi juguen les matemàtiques. L'aprenentatge a partir dels projectes 

interdisciplinaris permet que els nens i les nenes aprenguin de manera natural i 

contextualitzada, tal com se'ns presenten els problemes a la vida real. És per aquesta 

raó que amb aquests es veuen implícits altres aprenentatges extraacadèmics com els 

valors o el treball en equip. Considero que els projectes interdisciplinaris són un bon 

recurs que afavoreix l'aprenentatge per la totalitat dels infants i s'adapta a les seves 

necessitats i ritmes. Tot i això, em qüestiono alguns aspectes de la posada en pràctica 

de la metodologia d’aprenentatge a partir dels projectes interdisciplinaris, els quals 

m’agradaria comprendre durant el transcurs del present treball. 

Tanmateix, he escollit analitzar el paper que desenvolupen les matemàtiques en un 

projecte, ja que estudiar totes les disciplines suposava una quantitat de temps que no 

s’adequa a les dimensions de la recerca i que no hagués pogut abraçar. Així mateix, 

he escollit aquesta àrea, ja que considero molt interessant el procés d’ensenyament i 

aprenentatge. De la mateixa manera, volia indagar i comprendre com es relacionen 

amb les altres disciplines, com s’integren en el projecte interdisciplinari i com es 

presenten a l’alumnat. 

Així mateix, aquesta temàtica guarda una estreta relació amb les assignatures i 

l'itinerari que he cursat: la interdisciplinarietat en les matemàtiques i les ciències, de 

manera que es complementen afavorint que n’adquireixi una perspectiva més global i 

completa. 

Paral·lelament, cal tenir en compte que l’escola on he desenvolupat les pràctiques III, 

les nenes i els nens aprenen a partir de diferents projectes, és per aquesta raó que he 

considerat adequat analitzar-ne un, per tal d’adonar-me de quins són els rols que 

desenvolupen els diferents agents que intervenen, com es relacionen les disciplines, i 

com actuen les matemàtiques.  

Amb el present treball persegueixo comprendre diferents aspectes en relació als 

projectes interdisciplinaris i adonar-me d’aquelles qüestions que són puntals en el seu 

desenvolupament, a partir de l’anàlisi d’un projecte. Així mateix, vull explorar el paper 

que tenen les matemàtiques en aquest. Tot seguit, desenvolupo amb més claredat els 

objectius que pretenc assolir al finalitzar la recerca.   
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2.2. Objectius 

Per poder encaminar i orientar la recerca ha estat necessari marcar uns objectius, a 

partir dels quals he basat el desenvolupament del treball. Per tal de poder-los 

organitzar els he classificat entre generals i específics, es mostren a continuació:    

2.2.1. Analitzar les característiques d’un projecte desenvolupat en una escola en 

la qual s’ensenya per projectes i valorar la seva interdisciplinarietat. 

 

2.2.1.1. Analitzar les característiques de la planificació d’un projecte. 

2.2.1.2. Analitzar les característiques del desenvolupament d’un projecte. 

2.2.1.3. Analitzar les característiques de l’avaluació d’un projecte. 

2.2.1.4. Analitzar la interdisciplinarietat d’un projecte. 

 

2.2.2. Analitzar el paper de les matemàtiques en un projecte que es desenvolupa 

en una escola que s’ensenya per projectes. 

 

2.3. Disseny metodològic 

Per tal de portar a terme aquest treball s’ha desenvolupat una investigació qualitativa, 

la qual es caracteritza per la subjectivitat i individualitat de l’investigador que l’elabora, 

ja que es tracta d’una investigació interpretativa orientada a comprendre les actuacions 

(Bisquerra, 1989). Més concretament, s’ha portat a terme un estudi de cas en el qual 

s’examinen fenòmens d’actualitat i s’analitza un sol aspecte amb profunditat, així ho 

expressa Cardona (2002) “En un estudio de caso el investigador observa eventos tal 

como ocurren y puede entrevistar a los participantes” (p.165). Així mateix, incorpora 

diferents fonts de dades que es complementen per tal d’adquirir una visió més 

completa del fenomen d’estudi (Cardona, 2002).  

Els principals objectius que es poden destacar en un estudi de cas són els següents 

(Latorre, del Rincón i Arnal, 1996): 

 Descriure i analitzar situacions úniques. 

 Generar hipòtesis per després contrastar-les amb estudis més rigorosos.  

 Adquirir coneixements sobre un fenomen concret. 

 Diagnosticar una situació. 

 Completar informació aportada per investigadors quantitatius. 
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L’estudi de cas presenta una sèrie d’avantatges, són els següents (Latorre et al., 

1996): 

 Profunditzar en d’investigació a partir de les dades analitzades. 

 És adequat per investigacions de petita escala. 

 Està contextualitzat. 

 Les poblacions de referència són properes fet que representa més implicació. 

 Aporten informació molt valuosa i profunda sobre una temàtica concreta 

(Fernández, García, Riesgo, Sánchez i Quintana, 2012). 

Se’n poden distingir quatre fases a partir de les quals es desenvolupa l’estudi de 

cas (Fernández et al., 2012): 

 En primer lloc cal destacar el disseny i la selecció de l’estudi de cas, en el 

qual cal tenir clar quin és l’àmbit d’estudi, les persones que hi intervenen, 

els objectius, etc. 

 En segon lloc, és important tenir en compte l’elaboració de l’estudi de cas, 

que es dedica a la preparació dels instruments per recollir informació. 

 En tercer lloc, apareix l’anàlisi de l’evidència del cas, on s’examinen les 

evidències. 

 Per últim, s’elabora l’informe. 

 

2.3.1. Tècniques de recollida de dades 

Per tal de poder desenvolupar una investigació és imprescindible utilitzar tècniques per 

tal d’obtenir dades, aquestes poden variar en funció de la investigació portada a terme. 

Més concretament, en el marc d’una investigació qualitativa, les tècniques més 

emprades són l’entrevista i l’observació (Cardona, 2002). A continuació em centraré 

amb l’entrevista i l’anàlisi documental que també són pròpies de la investigació 

qualitativa.  

2.3.1.1. Entrevista 

Existeixen diverses definicions de l’entrevista que varien en funció dels enfocaments i 

dels objectius de la investigació, a continuació n’exposo una que fa referència a la 

recerca social.  

Segons el Diccionari de Sociologia de Fairchild, (Diccionari de Sociologia de Fairchild, 

1976, citat per Sierra Bravo, 1998) l’entrevista és “la obtención de información 

mediante una conversación de naturaleza profesional” (p.353).   
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Existeixen diferents tipologies d’entrevistes, l’elecció de les quals es veurà afectada en 

funció dels seus objectius, del tipus de recerca i de les dades que es volen obtenir. Així 

doncs, no existeix un tipus d’entrevista més bo que un altre, sinó que cal que aquest 

s’adeqüi als criteris ja esmentats. 

Es poden distingir dues tipologies d’entrevista, per una banda es troben les 

quantitatives i per l’altra les qualitatives. Aquestes es basen en dues filosofies 

d’investigació o paradigmes diferents.  

A continuació, es desenvoluparan les entrevistes qualitatives ja que són les que es 

porten a terme per la recollida de dades. D’aquestes se’n distingeixen tres categories: 

les estructurades, les semiestructurades i les no estructurades. Pel que fa a les 

entrevistes estructurades es plantegen les mateixes preguntes a tots els entrevistats a 

partir d’unes qüestions preestablertes (tant el seu contingut com la seva forma ja estan 

predefinides) i normalment tancades, deixant marge perquè l’entrevistat pugui sortir del 

guió ja marcat (Corbetta, 2009). 

En relació a les entrevistes semiestructurades, les preguntes són obertes o bé s’utilitza 

un guió que conté els temes que es desenvoluparan durant l’entrevista, per tant, es 

dissenya el contingut però no la forma. Així doncs, s’exposa el tema, i es formulen 

preguntes obertes, les quals permetran flexibilitat i més matisos en les respostes.  

Les entrevistes no estructurades són entrevistes exploratòries, les quals donen molta 

llibertat a l’entrevistat. No es posseeix d’un guió, sinó que l’únic referent que es té en 

compte és la temàtica o l’àmbit d’interès, per tant no està prefixat ni la forma ni el 

contingut. Es requereix una major preparació per tal de poder conduir l’entrevista i és 

necessari un ampli coneixement de la temàtica, per part de l’entrevistador (Corbetta, 

2009). 

L’entrevista que s’ha portat a terme durant la recollida de dades és una entrevista 

qualitativa i semiestructurada, ja que es desenvolupa a partir d’un guió amb les 

temàtiques a desenvolupar, en el qual les preguntes són obertes i permeten inferir en 

determinats matisos.  

2.3.1.2. Anàlisi documental 

L’anàlisi documental és l’examen d’un conjunt de materials de registre que adopta una 

forma diversa, és a dir, tant poden ser documents escrits (per exemple: diaris 

personals, llibres, publicacions diàries, documents públics, informes, etc.) com 

materials audiovisuals (per exemple: fotografies, vídeos, pel·lícules, etc.) (Albert, 

2007). 
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Per altra banda, l’estudi dels documents elaborats pels infants també es consideren 

part de l’anàlisi documental, així ho expressa Bisquerra (2012) “Los materiales 

elaborados por el alumnado a raíz de las actividades escolares (fichas de actividades, 

trabajos de grupo, dibujos, redacciones, etc.) también se consideran objetos de 

análisis documental” (p.352). 

Aquesta tècnica de recollida de dades que consisteix en examinar documents ja 

escrits, ajuda a complementar la informació obtinguda amb altres instruments i 

proporciona informació a la qual no s’ha pogut accedir (Bisquerra, 2012). 

L’anàlisi documental que s’ha portat a terme és l’estudi d’un document escrit elaborat 

per un infant, a partir de la recopilació que ha efectuat durant el desenvolupament d’un 

projecte. 

 

2.4. Contextualització 

2.4.1. Situació de l’escola 

L’Escola El Roure Gros és una escola pública i d’una sola línia, la qual ha conservat 

l’estructura de l’escola rural, organitzant als infants amb quatre grups cíclics. Malgrat el 

seu creixement sobtat, aquesta compta amb l’envergadura necessària per a poder 

atendre a tots els infants, ja que s’aprofiten tots els espais i qualsevol d’aquest és 

adequat per a l’aprenentatge. Per contra, hom podria considerar que l’escola ha 

quedat petita després de l’augment exagerat d’infants i que té una distribució de les 

aules poc habitual, ja que s’han aprofitat les dependències de les monges. Aquests 

petits desavantatges han afavorit que la comunitat s’adapti a l’arquitectura de l’edifici 

esdevenint d’aquesta manera part condicionant del projecte i de la manera de treballar.  

Aquesta consta de 3 espais de primària amb tres aules diferenciades cadascun d’ells i 

tres d’infantil, d’una galeria en la qual els infants hi troben un espai per anar a llegir, 

una aula de psicomotricitat, un passadís, escales, entrada, menjador, cuina, lavabos i 

un pati. L’escola guarda un fort contacte amb els elements més característics del 

poble, tant en la decoració com en els temes a treballar. Així mateix, s’afavoreix que es 

facin sortides al bosc i al poble, ja que queda molt proper. 

En relació al professorat de l’escola, de disset mestres i mig, quatre són fixes. Això 

dificulta que els nous integrants s’adaptin i comprenguin el projecte, fet que complica 

que aquest es pugui desenvolupar adequadament, ja que difícilment es podrà portar a 

terme si hi ha tanta mobilitat. Actualment, l’escola està formada per 150 nens i nenes. 
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2.4.2. L’aula de cicle mitjà 

La classe de cicle mitjà està formada per trenta-cinc infants, més concretament tretze 

de quart i vint-i-dos de tercer.  

Com que l’aula està formada per dos cursos, els nens i les nenes disposen de tres 

tutors: un que fa jornada completa, una tutora que fa un terç i una altra que fa dos 

terços. Així mateix, els especialistes també entren a l’aula quan no estan exercint la 

seva especialitat. D’aquesta manera, les ràtios es redueixen i es pot oferir una 

educació més personalitzada. Per contra, existeixen molts punts de vista i maneres 

diferents d’entendre i desenvolupar les pràctiques educatives, aquest fet provoca que 

no sempre estiguin d’acord entre ells i elles. Per tant, tot sovint es dóna el cas que en 

un mateix projecte hi intervenen diferents mestres. 

Pel que fa pròpiament a l’espai, l’aula 

consta de tres zones principals que es 

poden observar a la imatge 1, les quals 

s’anomenen amb diferents noms: aula 

de matemàtiques que es pot observar a 

la imatge 2 i 3, aula de ciències 

il·lustrada a la imatge 4 i aula d’art. Els 

noms venen donats pel material que s’hi 

emmagatzema a cada espai i no pas 

pel que s’hi desenvolupa, ja que de la 

mateixa manera que els infants poden escollir què aprendre també tenen la llibertat de 

triar a on fer-ho. Els diferents espais no estan aïllats els uns dels altres, sinó que es 

caracteritzen per la seva proximitat i obertura, ja que no tenen portes i el trànsit 

d’infants entre un espai i un altre és quelcom normal.  

 

Imatge 1: Elaboració pròpia. Plànol dels 

espais de cicle mitjà. 

Imatge 2: Elaboració pròpia. Aula de 

matemàtiques. 

Imatge 3: Elaboració pròpia. Aula de matemàtiques 

on es pot observar el material a l’abast dels infants. 
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No guarda l’estructura d’una aula 

convencional, sinó que es caracteritza per les 

poques taules que hi ha: sis entre tots els 

espais, així mateix aquestes no són 

individuals. A més a més, es disposa de 

molts armaris i prestatges en els quals s’hi 

pot trobar material molt divers (pistoles de 

silicona, càmeres fotogràfiques o taps de 

suro) els quals estan a l’abast dels nens i de les nenes i poden utilitzar lliurement. 

L’alumnat no segueix un horari convencional dividit per matèries i hores, sinó que està 

fragmentat en tres parts: abans del pati, després del pati i la tarda. Es tracta d’un full 

plastificat en el qual cada dia els mestres hi escriuen els grups que han d’anar a fer les 

àrees d’alguna especialitat (anglès, educació física o algun taller de música).  

2.4.3. Metodologia de l’escola 

L’escola treballa a partir d’una metodologia concreta, la qual es basa en proporcionar 

llibertat als infants, aprenent principalment a partir dels treballs d’investigació, els quals 

donen especial importància a les ciències experimentals i les matemàtiques.  

Els nens i les nenes escullen una temàtica i s’agrupen en funció dels seus interessos. 

A partir d’aquí el professorat és l’encarregat de desenvolupar i estructurar aquests 

projectes, els quals els infants hauran de seguir de manera autònoma destinant 

aquelles estones que considerin oportunes, tot valorant la seva motivació, les altres 

tasques encetades i el temps que disposen per fer-les. 

Així doncs, l’equip docent prepara un dossier en funció d’aquells objectius que 

l’alumnat ha determinat que eren del seu interès i a partir d’aquests el mestre o la 

mestra incorpora les competències que consideren adequades per als infants. 

D’aquesta manera, les nenes i els nens poden desenvolupar el treball d’investigació de 

manera autònoma, prescindint de la figura de l’adult i demanant-li ajuda sempre que el 

seu treball es vegi interromput per dubtes o altres problemàtiques sorgides.  

Durant l’elaboració dels dossiers es tenen en compte els infants que conformen cada 

grup, així com les seves característiques i intel·ligències, per tal d’adaptar el nivell de 

complexitat de cada activitat que se’ls proposa.  

Per tal que els infants puguin esdevenir persones autònomes, principal objectiu de 

l’escola, cal que disposin de llibertat i de la possibilitat de resoldre els problemes i 

reptes que se’ls planteja. De manera que es destina temps per tal que l’alumnat pugui 

Imatge 4: Elaboració pròpia.  Aula de ciències. 
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organitzar-se, cometre errors, cercar solucions, etc durant la vida a l’escola. És per 

aquesta raó que, sovint, una tasca que pot aparentar ser senzilla es pot allargar en 

funció de les estratègies que cada infant disposa per resoldre-la. És per això que 

esdevé complex determinar el temps que es destinarà per a cada sessió. 

Per tant, els nens i les nenes escullen el temps per tal de desenvolupar el seu treball 

d’investigació, porten a terme els experiments o les dinàmiques que se’ls proposen i 

escriuen les reflexions o conclusions al seu informe personal. A continuació es 

corregeixen els errors ortogràfics i manques de coherència en el discurs, subratllant la 

paraula o bé la lletra en qüestió. Els errors més freqüents s’anoten a la llibreta per a 

corregir de cada alumne i si n’hi ha, s’explica la norma.  

2.5. Elecció del projecte 

Durant el segon trimestre s’han portat a terme set treballs d’investigació o projectes 

diferents, són els següents: roques i minerals, animals verinosos, tsunamis i 

terratrèmols, plaques tectòniques, evolució del cosmos, vaixells i llum i color. Tots 

aquests segueixen una estructura semblant, en la qual predominen les ciències per 

sobre les altres disciplines i hi intervenen les matemàtiques. 

S’ha analitzat el projecte de llum i color, tan el proporcionat pel mestre (vegeu annex 1) 

com l’elaborat per l’infant (vegeu annex 2), ja que es va considerar que les relacions 

entre les ciències i les matemàtiques eren més interdisciplinàries que en els altres 

projectes. Tot i així, aquest aspecte era incert, ja que encara no s’havia portat a terme 

ni hi havia hagut cap anàlisi previ. Així mateix, la seva elecció també va ser motivada 

pel grau d’interès que desprenen els seus continguts.  

2.6. Instruments d’anàlisi 

Per tal d’analitzar les dades obtingudes a partir dels instruments d’investigació emprats 

(entrevista i anàlisi documental), s’han elaborat dues taules que analitzen el projecte 

en qüestió a partir d’uns criteris.  

La primera, fa un estudi general per tal de determinar la interdisciplinarietat del 

projecte i consta d’uns ítems, dues caselles que indiquen si el criteri en qüestió s’aplica 

en el projecte i una última per anotar les observacions.  

Aquesta taula ha estat fonamentada amb el marc teòric, és a dir, a partir del seu 

buidatge es van obtenir diverses característiques i propietats imprescindibles dels 

projectes interdisciplinaris. Aquestes qualitats van ser redactades com a criteris per tal 

de valorar la interdisciplinarietat d’un projecte i es van adjuntar a la taula. En primera 
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instància, únicament es volia indicar si el projecte s’adequava als ítems en qüestió i 

anotar alguna particularitat a l’apartat d’observacions. Finalment, però, aquest ha estat 

emprat en tots els casos i dotat de molta importància per tal de poder comprendre tots 

els incisos que caracteritzen el projecte. 

En un primer moment, el criteris es van agrupar seguint els apartats pels quals 

s’estructura el marc teòric (vegeu annex 3), però més endavant es van canviar a causa 

de la manca de sentit i coherència, ja que entre ells no s’establien prou lligams. És per 

aquesta raó, que l’actual taula s’organitza a partir de quatre blocs: planificació, 

desenvolupament, avaluació i matemàtiques. Per la seva elaboració s’ha procurat 

seguir el procés natural que se segueix en un projecte interdisciplinari, tot i així, cal 

tenir en compte que molts d’aquests es desenvolupen paral·lelament i/o apareixen al 

llarg de tota la planificació. Les matemàtiques han estat col·locades al final d’aquesta 

seqüència, ja que són la disciplina que s’analitza i s’aprofundeix més que les altres. 

Així, encara que aquesta sigui present durant el desenvolupament del projecte, 

apareixen a part, per tal de mantenir un ordre i sistematitzar l’anàlisi. 

Com que els criteris establerts són molt amplis, abracen aspectes que no queden 

reflectits a l’informe elaborat per l’infant i pel mestre i, per tant, no es poden analitzar a 

partir de l’anàlisi documental. Per aquest motiu, aquesta informació es complementa 

amb l’entrevista portada a terme al mestre tutor que va elaborar i dirigir el projecte.   

Paral·lelament, s’ha confeccionat una taula d’anàlisi que contempla les relacions entre 

les disciplines, per tal de poder brindar un estudi més aprofundit. Així doncs, la taula 

en qüestió ha estat creada per complementar l’anàlisi comentat anteriorment i, per 

tant, els criteris emprats es fonamenten amb la mateixa taula, basada amb el marc 

teòric. Consta de tres ítems a partir dels quals s’analitzen les vuit activitats que formen 

el projecte. Així mateix, per tal de poder presentar un anàlisi coherent ha estat 

necessari extreure l’objectiu principal de cada activitat, a partir del qual s’han basat 

algunes de les respostes. Així doncs, la present taula ha estat creada a partir de 

l’anàlisi documental tant de l’informe de l’infant com del mestre.  

2.7. Procés d’anàlisi 

El procés d’anàlisi del projecte en qüestió ha estat possible gràcies a l’anàlisi 

documental i a l’entrevista, els quals es complementen. A continuació se’n mostra el 

procediment seguit i l’anàlisi de cadascun d’ells.  
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2.7.1. Anàlisi documental 

Per tal de poder elaborar l’anàlisi del projecte en qüestió, van ser necessàries diverses 

lectures tant de l’informe de l’infant com del dossier que el mestre va presentar, per tal 

de comprendre els diferents matisos i incisos que se’n desprenen. Ambdós documents 

són importants i cal tenir-los en compte, ja que es complementen i en faciliten la 

comprensió.   

Després d’aquestes lectures aprofundides, es va portar a terme una interpretació de la 

informació que es presentava als dossiers, ja que aquesta no hi apareixia explícita. 

Posteriorment, es van anotar aquelles informacions més rellevants que se’n 

desprenien i que eren coherents amb els ítems de la taula, prèviament marcats, i es 

van incorporar a la graella en qüestió. En un primer moment, aquests es 

caracteritzaven per la seva senzillesa i superficialitat, però mica en mica es van anar 

completant i aprofundint, per tal de proporcionar una interpretació global de l’anàlisi del 

projecte.   

2.7.2. Entrevista 

Per altra banda, també es va portar a terme una entrevista (vegeu annex 4), la 

informació de la qual complementa l’obtinguda a partir de l’anàlisi documental. La seva 

elaboració es basa en el contingut i estructura del marc teòric, així com en la taula 

d’anàlisi prèviament confeccionada. Com que no era necessari incloure tots els ítems, 

ja que molts d’aquests ja es responien a partir de l’anàlisi documental, només es van 

incorporar aquelles qüestions que no quedaven explícites en els dossiers analitzats. A 

continuació es mostren les qüestions formulades: 

 Qui escull la temàtica a desenvolupar? 

 Qui introdueix o proposa els nous treballs d’investigació?  

o Els nens i les nenes raonen els motius de la seva tria? 

 Els alumnes i els mestres marquen els objectius conjuntament?  

 Qui planifica i organitza el projecte?  

o Els infants tenen cabuda en aquest procés?  

o De quina manera? 

 La planificació final és quelcom modificable? 

 Es tenen en compte els coneixements previs dels infants abans d’iniciar el 

treball d’investigació?  

o Com? 

 Durant la planificació es tenen en compte les dificultats que poden sorgir 

durant el projecte? 
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 Durant la planificació teniu en compte les dificultats que poden sorgir durant 

el projecte? 

 Quina és l’actuació del mestre durant el desenvolupament del treball 

d’investigació?  

o I el de l’alumnat? 

 En funció de quins criteris es basen els continguts que es presenten en els 

treballs d’investigació? 

 Qui ha elaborat els criteris d’avaluació? 

o Els expresseu a l’alumnat? 

 Qui avalua? (Mestres a infants, infants a infants, infants a mestres, 

autoavaluació...). 

 Què s’avalua? (quins continguts, quines competències, quins criteris 

d’avaluació...) 

o L’avaluació és global? 

 S’avaluen totes les disciplines que intervenen? 

 Com s’avalua? (Instruments d’avaluació: observació, portafoli, proves 

escrites o orals, qüestionaris, contractes didàctics, altres, etc). 

 Com s’avaluen les matemàtiques? 

L’entrevista en qüestió es va portar a terme en un espai tranquil i neutral, el qual 

afavoria el bon desenvolupament de la conversa i la seguretat de l’entrevistat i 

l’entrevistadora. Com que ambdós agents ja es coneixien, la conversa va prendre un 

aire distès i de confiança, fet que va afavorir que el diàleg sorgís amb naturalitat i amb 

llibertat d’abraçar altres temàtiques no contemplades en el guió de l’entrevista. De 

manera, que el que inicialment s’havia presentat com una entrevista estructurada va 

esdevenir semiestructurada, ja que a partir d’una temàtica presentada se’n 

desenvolupaven els subtemes sense necessitat de fer-ne referència de manera 

explícita. Per contra, calia que algunes vegades es redirigís la conversa, ja que s’havia 

allunyat massa del fenomen d’estudi. Així doncs, en la seva transcripció, s’han obviat 

aquests aspectes que no guarden relació amb l’objecte que pertoca.  

Un cop la informació va estar expressada de manera escrita, es va seleccionar aquella 

que s’adequava a la taula d’anàlisi per tal de complementar les dades extretes de 

l’anàlisi documental o per donar resposta a aquells ítems que no en tenien. A 

continuació se’n mostra un exemple: 

Els alumnes i els mestres marquen els objectius conjuntament?  
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Existeixen dues tipologies d’objectius: aquells que els nens expliquen que volen 

aprendre, per exemple com es mou la llum i aquells que ens plantegem els 

mestres, que són més curriculars, per exemple l’aprenentatge dels graus o 

l’adquisició d’autonomia. Els objectius que ens plantegem els mestres no els 

expliquem als nens.  

Qui planifica i organitza el projecte?  

L’adult planifica el projecte per tal d’aprofundir en els conceptes que t’interessen 

(longitud, pes, classificació dels animals, angles...). Amb una conversa prèvia, 

se’ls pregunta les seves inquietuds i per on volen encaminar el treball, creant un 

guió conjunt que servirà de guia.  

La planificació final és quelcom modificable? 

Sí, es pot modificar. De vegades es modifica en funció dels interessos o els 

coneixements dels nens, però no es fa prou. S’hauria de provocar una necessitat 

pel que s’està treballant, així estarien motivats per fer allò que se’ls planteja. 

Però aconseguir això no és fàcil. 

Cal esmentar que part de la informació que el mestre ha proporcionat, no ha estat 

contemplada ni utilitzada per elaborar l’anàlisi, ja que aquesta no s’adequa al marc 

teòric i per tant, ha quedat desestimada. Així mateix, cal deixar constància que 

l’objecte que persegueix l’entrevista no és contemplar les ideologies, coneixements o 

perspectives del docent, sinó ampliar la informació referent al projecte per tal d’obtenir 

una perspectiva global sobre aquest i poder efectuar un anàlisi global.   
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3. Anàlisi  
 

3.1. Pauta per analitzar un projecte interdisciplinari 

A continuació es pot observar una taula d’anàlisi en la qual es mostren alguns criteris propis dels projectes interdisciplinaris, per poder 

determinar si un projecte es caracteritza per aquests. Aquesta pauta ha estat complementada a partir del buidatge de l’entrevista i de l’anàlisi 

documental, així mateix s’estructura a partir de quatre apartats que han estat disposats seguint un ordre coherent i lògic, vegeu taula 4.    

 Criteris Sí No Observacions 

 

Els infants expliciten les qüestions que els interessa 

investigar. 

x  Els nens i les nenes expressen els seus interessos i 

motivacions abans d’iniciar el projecte, per tal que aquest 

s’orienti i es relacioni amb les temàtiques exposades. 

L’avaluació és construïda entre professorat i alumnat.  x No s’ha pogut copsar aquesta part del projecte en els 

documents analitzats, ja que no hi queda explícit, és per 

aquesta raó que s’ha tingut en compte el  punt de vista del 

mestre: “els criteris d’avaluació han estat elaborats pels 

mestres de cicle. De manera que les nenes i els nens no 

tenen cabuda en aquest procés”. 

Els criteris d’avaluació s’han presentat als alumnes de 

forma clara.  

 x No s’ha pogut observar aquest aspecte a l’informe de l’infant 

ni al del mestre, és per aquesta raó que es considera que no 
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 se’ls ha presentat de forma clara i així ho afirma el mestre 

tutor. 

L’alumnat i les i els mestres marquen i delimiten els 

seus objectius d’aprenentatge.  

x 

 

x 

 

No s’ha pogut observar aquest aspecte a l’informe de l’infant 

ni al proporcionat pel mestre. Malgrat això, es creu que no 

han estat consensuats entre ambdues parts. Tot i així, cal 

tenir en compte el punt de vista del mestre tutor: “existeixen 

dues tipologies d’objectius: aquells que els nens expliquen 

que volen aprendre, per exemple com es mou la llum i 

aquells que ens plantegem els mestres, que són més 

curriculars, per exemple l’aprenentatge dels graus o 

l’adquisició d’autonomia. Els objectius que ens plantegem 

els mestres no els expliquem als nens”. Per tant, els 

objectius d’aprenentatge queden delimitats parcialment. 

Els objectius queden clars i explícits.  

 

 

x x 

 

 

No s’ha pogut observar al dossier de l’infant ni el 

proporcionat pel mestre que s’explicitin els objectius, de 

manera que es dóna a entendre que no han estat exposats. 

Així mateix, el mestre explica que només han estat pactats i 

compartits aquells que proposen els nens i les nenes, és a 

dir, els vinculats al fenomen a estudiar, mentre que els que 

són més curriculars no es comparteixen amb els infants. 
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Existeix un objectiu comú per a totes les activitats. 

 

 x 

 

No existeix un objectiu comú per a totes les activitats, però sí 

que hi ha objectius específics per a cadascuna de les 

tasques.  

Les diferents disciplines són necessàries per poder 

assolir l’objectiu. 

 x Com que no hi ha un objectiu comú que englobi totes les 

activitats, les disciplines no són necessàries per acomplir-lo. 

En canvi, sí que són imprescindibles per assolir els objectius 

específics de cada activitat.  

Les diferents activitats  inclouen més d’una disciplina. x  La majoria d’activitats inclouen dues disciplines, exceptuant 

una d’aquestes que integra les matemàtiques i, per tant, està 

formada per tres, vegeu taula 5.   

Les disciplines sorgeixen de manera natural. x  Les disciplines sorgeixen de manera natural dins d’una 

mateixa activitat, ja que es requereixen les unes a les altres 

per poder portar-la a terme i assolir els objectius marcats. No 

obstant això, les diferents activitats no sorgeixen de manera 

natural, ja que no existeix un objectiu comú que les englobi. 

La seqüència d’activitats es desenvolupa de forma 

natural i necessària. 

 

 x La seqüència d’activitats no segueix ni es desenvolupa de 

forma natural, ja que les diferents activitats no es necessiten 

les unes a les altres per tal de poder continuar amb el 

projecte. 
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Es tenen en compte les dificultats que poden tenir els 

alumnes durant la planificació. 

x  Com que aquest aspecte no s’aprecia al document de l’infant 

ni el del professorat, cal basar-se en les explicacions del 

mestre: “tenim en compte les dificultats que poden sorgir en 

relació a les característiques de cada nen. Normalment 

adaptem les activitats i els afegim complexitat o les 

convertim en tasques més senzilles”. Per tant, sí que es 

tenen en compte les possibles dificultats que poden sorgir. 

D
e

s
e
n

v
o
lu

p
a

m
e

n
t 

El projecte s’estructura a partir d’una situació problema. 

 

 x 

 

 

No existeix cap situació problema a partir de la qual s’iniciï el 

projecte interdisciplinari, sinó que aquest es basa en el 

desenvolupament d’una temàtica concreta, per exemple la 

llum. 

Aquesta situació problema presenta un repte real pels 

infants i està relacionada amb contextos quotidians o 

concrets. 

 x No hi ha cap situació problema a resoldre, per tant aquesta 

no pot suposar cap repte pels nens i les nenes, ja que no 

existeix. 

La situació problema fomenta l’autonomia de l’alumnat. 

 

 

 x El projecte afavoreix l’autonomia de les nenes i dels nens, 

però la situació problema en ella mateixa no, ja que no 

existeix. 

S’exposen els coneixements previs dels infants. x  No queda reflectit els documents analitzats, per aquest 

motiu, s’han tingut en compte les explicacions del mestre: “al 
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demanar-los que especifiquin els subtemes que volen 

treballar ja es pot veure quins són els seus coneixements en 

relació al fenomen en qüestió”.  

Com estan 

organitzats els 

infants? 

Individual x  Malgrat que es consideri que es treballa per grups, ja que 

diversos infants comparteixen el mateix projecte a 

desenvolupar, les seves característiques afavoreixen que 

l’infant el pugui portar a terme individualment, ja que en tot 

moment en prioritza el respecte pel ritme d’aprenentatge de 

l’alumnat. Aquesta organització és canviant, ja que en 

aquest sentit es respecten les decisions dels nens i de les 

nenes en cada moment. 

Parelles x  De la mateixa manera, encara que en un inici s’organitzin en 

petits grups, les nenes i els nens poden elaborar el projecte 

amb parelles, ja que la manera de treballar no és quelcom 

marcat pels i per les mestres. 

Petit grup x  Les nenes i els nens treballen amb petits grups. Per tal 

d’organitzar-los, cadascú escull una temàtica a aprendre i el 

professorat els ajunta en funció del fenomen triat. De 

manera que aquests grups no tindran el mateix nombre de 

participants. En el projecte a analitzar el grup està format per 
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a tres alumnes. 

Gran grup  x  

Es respecten els diferents ritmes de l’aula. 

 

x 

 

 El projecte que es presenta als infants respecta els diferents 

ritmes de l’alumnat, és per això que cadascú el desenvolupa 

de manera individual. 

Existeix un diàleg entre iguals. 

 

 

 

 x Cada infant porta a terme el seu treball de manera individual 

per tal de poder garantir el respecte del ritme de cada nen i 

nena. Per tant, és difícil que s’estableixin converses entre 

iguals, ja que el professorat no dóna peu i normalment ho 

fan sols. Tot i així, no vol dir que no se’n produeixin, de 

manera que aquestes esdevenen espontànies i moltes 

vegades no estan dirigides ni supervisades pel professorat. 

El diàleg serveix per evidenciar els coneixements 

previs de l’alumnat. 

 

 

x Durant el seu desenvolupament hi ha poc diàleg, ja que 

s’hauria de destinar molt de temps a causa de la multiplicitat 

de projectes que hi ha engegats. És per aquesta raó, que 

encara que no s’hagi pogut observar aquest fenomen, es 

considera que no s’evidencien els coneixements previs a 

partir del diàleg.   
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El projecte està relacionat amb l’entorn dels infants. x  No està específicament relacionat amb l’entorn dels nens i 

de les nenes, però sí que hi és present, ja que la llum 

apareix gairebé a tots els entorns. 

L’objecte d’estudi és quelcom directament observable. x  L’objecte d’estudi és quelcom observable, com ja s’ha 

explicat la llum està present en la majoria dels entorns en 

què viuen els infants. És per aquest motiu que l’alumnat pot 

observar de manera directe les propietats de la llum. 

El projecte està relacionat amb els problemes de la 

societat. 

 x No s’han tractat problemes de la societat. 

Existeix flexibilitat en el desenvolupament del projecte, 

és a dir, la panificació inicial s’ha modificat a partir dels 

interessos i motivacions dels infants. 

 

x  Després d’analitzar el projecte inicial, presentat pel mestre i 

l’informe elaborat per l’infant es pot observar que hi ha hagut 

modificacions respecte la planificació inicial, ja que en el 

document de l’alumne apareixen tasques que no 

s’especifiquen en el proporcionar pel professorat. 

Aquests canvis són explicats pel tutor de la següent manera: 

“de vegades es modifica en funció dels interessos o els 

coneixements dels nens, però no es fa prou”. 

Es respecten els interessos dels nens i de les nenes. x  El mestre està obert a escoltar les inquietuds de les nenes i 

dels nens i modificar la seqüència en funció d’aquests.  
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Es presenten els mateixos continguts a tot l’alumnat. - - La complexitat dels continguts s’adapten en funció de les 

necessitats i les característiques que presenti cada infant. 

Tot i així, no es pot observar a partir dels documents 

analitzats, ja que només es disposa d’un exemplar de treball 

elaborat per un alumne, de manera que no es pot 

determinar. 

A
v
a

lu
a
c
ió

 

 Els infants a ells mateixos (reflexionen 

sobre el seu procés d’ensenyament i 

aprenentatge). 

 x Les nenes i els nens que volen poden explicar què és el que 

han après al finalitzar el projecte, tot i així és quelcom amb 

poca importància i no hi dediquen gaire temps. És per això 

que es considera que no s’avaluen a ells mateixos i que 

aquesta reflexió metacognitiva queda menystinguda.   
Qui avalua: 

 

 

El professorat als infants x  L’equip de mestres avalua als nens i a les nenes. 

Infants als seus companys i companyes  x No s’ha pogut observar en els documents analitzats, per 

aquest motiu es considera que l’avaluació entre companys 

no es desenvolupa. 

El professorat a ells mateixos x  Encara que no es pugui veure de manera explícita, el 

professorat pot avaluar la seva pràctica en el moment en 

què observa l’actitud amb la qual l’infant desenvolupa una 



52 
 

activitat. Així mateix, el mestre considera que: “l’actitud o la 

motivació dels infants davant d’una activitat és un indicador 

pel mestre, de manera que si mostren poc interès, ja és una 

avaluació pel mestre i aquest l’ha de tenir en compte per 

millorar en les futures pràctiques”. 

Els infants al professorat x  Per altra banda, l’alumnat al finalitzar el seu treball 

d’investigació poden fer una valoració sobre el treball que 

han portat  a terme explicant quines han estat les coses que 

els ha agradat més, allò que no els ha agradat i el que han 

après. En aquesta petita valoració, se’n podria desprendre 

una lectura entre línies que es considera que el professorat 

hauria de tenir en compte a l’hora de planificar futurs 

projectes. És per aquesta raó la importància que l’equip de 

mestres l’hi dediqui, ja que dependrà d’ells aquest canvi, 

considerant l’avaluació no com una valoració quantitativa, 

sinó com una crítica constructiva que fomenta el canvi per a 

millorar.  

Què 

s’avalua: 

L’avaluació del projecte és global. x  Encara que aquest criteri no es vegi reflectit en els 

documents analitzats, el mestre tutor ho expressa així: 

“l’avaluació és continuada, global, competencial i individual. 

És a dir, que s’avaluen les competències durant tot el procés 
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d’ensenyament i aprenentatge del treball d’investigació”. 

Es tenen en compte totes les activitats 

per avaluar. 

x  L’avaluació es basa en totes les activitats que formen el 

projecte, tant en el seu desenvolupament com en el recull 

final. 

S’avaluen totes les disciplines que 

intervenen. 

x  Tal com explica el mestre, s’avaluen totes les disciplines que 

intervenen en el projecte a partir de la pauta d’observació, la 

qual és una regulació qualitativa i s’expressa una valoració 

descriptiva i individual de l’inafnt.. 

Com s’avaluen les matemàtiques. - - El mestre explica: “l’avaluació de les matemàtiques és un 

procés complex, per una banda es mira que se superin els 

criteris d’avaluació marcats al cicle, tenint en compte el que 

marca el currículum i per l’altra el procés individual que hi ha 

hagut en cada nen. També s’ha de tenir en compte si ha 

estat capaç de fer-ho de manera autònoma o ha necessitat 

ajuda”. 

Com 

s’avalua: 

 

 Contractes didàctics  x  

 

 

 

Pautes d’observació x  S’avalua a partir de l’observació, el professorat disposa 

d’una llibreta en la qual hi ha un espai molt ampli per a cada 
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Quins 

instruments 

d’avaluació 

s’utilitzen? 

 

infant. Aquest està dividit en diferents apartats en els quals 

els i les mestres poden anotar i descriure el procés 

d’aprenentatge de l’alumnat, vegeu annex 5.  

Portafolis 

 

 x  

Altres: 

 

 x S’avalua el dossier que els nens i les nenes elaboren durant 

el desenvolupament del projecte, el qual recull les activitats 

que han elaborat i alguna conclusió. La seva avaluació és 

continuada, és a dir, se’n fa una regulació durant el seu 

desenvolupament i al finalitzar-la es valora de forma global. 

L
e
s
 m

a
te

m
à

ti
q
u

e
s
 

Les matemàtiques es relacionen de manera natural 

amb les altres disciplines per assolir un objectiu 

específic. 

x  Les matemàtiques es relacionen de manera natural amb les 

ciències experimentals, per tal que l’alumnat comprengui la 

llei d’Snell, la qual es desprèn de la propietat de la reflexió 

de la lum. 

Les matemàtiques actuen com a disciplina eina. x  Les matemàtiques actuen com a eina per tal d’assolir 

l’objectiu que és propi de les ciències experimentals. 

Les matemàtiques actuen com a disciplina objectiu.  x  
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Les matemàtiques estan relacionades amb el medi més  

immediat. 

x  Les matemàtiques estan relacionades amb les propietats de 

la llum, element que es troba en el medi dels infants. 

Les activitats on apareixen les matemàtiques estan 

contextualitzades. 

x  Les matemàtiques apareixen en activitats contextualitzades i 

que tenen sentit pels infants. 

Existeix diàleg i comunicació en l’aprenentatge de les 

matemàtiques. 

x x Hi ha poc diàleg, sobretot entre iguals. Quan els nens i 

nenes mostren dificultats el professorat enceta un diàleg per 

tal d’ajudar-los a arribar a l’objectiu proposat. 

S’utilitzen materials que ajudin a representar les idees 

matemàtiques. 

x  S’utilitza una circumferència en la qual s’han marcat els 

graus i que ajuda a representar la llei d’Snell. Així mateix, 

aquesta ajuda a reflectir els graus del raig incident i els 

graus del raig reflectit.  
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El material serveix per construir i crear relacions 

matemàtiques. 

 x El material que s’utilitza és una circumferència amb els 

diferents graus anotats, les nenes i els nens descobreixen 

una de les propietats de la llum a partir d’aquest i podrien 

crear relacions amb altres continguts matemàtics. Tot i així, 

depèn de si el professorat fa preguntes i del tipus de 

preguntes que faci als infants els farà crear relacions 

matemàtiques o no, vegeu figura 5.  

 

 

 

 

 

 

El professorat intervé formulant preguntes per tal que 

arribin a unes conclusions. 

x  Només quan les nenes i els nens presenten dificultats. 

 

 

Taula 4: pauta que recull les principals característiques que formen un projecte interdisciplinari i en la qual s’analitza el projecte a examinar. 

Imatge 5: Elaboració pròpia. 

Representació de la propietat de la 

reflexió, utilitzant  material esmentat.  
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3.2. Taula d’anàlisi de les disciplines 

A continuació es presenta una taula en la qual es mostren les relacions que s’estableixen entre les diferents disciplines que s’integren en una 

mateixa activitat, vegeu taula 5. 

Activitats Disciplines que intervenen Com actuen? Sorgeixen de manera natural i són necessàries per 

assolir l’objectiu1 de l’activitat?  

Experiment 1 Ciències experimentals Actua com a objectiu2. Comprendre que la llum viatja en línia recte. Sí 

Llengua catalana Actua com a eina3. Sí 

Experiment 2 Ciències experimentals Actua com a objectiu. Entendre que la llum viatja en línia recta. 

Experimentar amb la propietat de la reflexió. 

Sí 

Llengua catalana Actua com a eina. Sí 

Experiment 3 Ciències experimentals Actua com a objectiu. Comprendre la propietat de la reflexió. Sí 

Llengua catalana Actua com a eina Sí 

Matemàtiques Actua com a eina. Sí 

Experiment 4 Ciències experimentals Actua com a objectiu. Comprendre la propietat de la refracció. Sí 

                                                           
1
 Aquest objectiu s’ha extret a partir de l’anàlisi de les activitats. 

2
 S’expressa que una disciplina actua com a objectiu per determinar que és la que està estretament relacionada amb l’objectiu que es persegueix a l’activitat 

en qüestió. 
3
 S’expressa que una disciplina actua com a eina quan entra al servei de les altres matèries per assolir l’objectiu proposat. 
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Llengua catalana Actua com a eina. Sí 

Experiment 5 Ciències experimentals Actua com a objectiu. Comprendre la propietat de la refracció. Sí 

Llengua catalana Actua com a eina. Sí 

Experiment 6 Ciències experimentals Actua com a objectiu. Comprendre la propietat de la refracció. Sí 

Llengua catalana Actua com a eina. Sí 

Experiment 7 

 

Ciències experimentals Actua com a eina. Comprendre la propietat de la reflexió. Sí 

Llengua catalana Actua com a eina. Sí 

Experiment 8 Ciències experimentals Actua com a objectiu. Comprendre com actua la llum amb diferents 

tipus de lents (còncau i convex). 

Sí 

Llengua catalana Actua com a eina. Sí 

 

 

Taula 5: anàlisi de les relacions que s’estableixen entre les disciplines, tenint en compte les activitats en el projecte a analitzar. 
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3.3. Valoració descriptiva de la pauta 

La taula d’anàlisi mostra diferents aspectes que es consideren propis i característics 

dels projectes interdisciplinaris i, per tant, esdevenen imprescindibles per la seva 

elaboració. Per tal de poder ordenar el discurs, l’he estructurat a partir de quatre 

temàtiques, les mateixes que apareixen marcades en la taula d’anàlisi: planificació, 

desenvolupament, avaluació i matemàtiques.  

Tal com s’ha pogut observar, durant la planificació del projecte de llum i color els nens 

i les nenes van posseir poder de decisió en l’elecció del fenomen a desenvolupar com 

a projecte, per tant, es van respectar els seus interessos i inquietuds. Tal com explica 

el mestre: “els mateixos nens escullen el que volen aprendre. Un nen va voler estudiar 

aspectes sobre la llum i els altres es van sumar”. Així, l’alumnat també expressa de 

manera matisada quines són les temàtiques que els interessa en relació a la llum, 

obtenint i compartint alguns dels objectius marcats. Paral·lelament, l’equip de mestres 

es marca altres objectius que es desprenen dels continguts i competències del 

currículum, però aquests no es comuniquen a l’alumnat.  

Així mateix, els criteris d’avaluació són elaborats únicament pel professorat i no es 

comparteixen amb els i les estudiants. Per a totes aquestes raons es considera que la 

planificació d’aquest projecte ha estat dissenyada majoritàriament per l’equip de 

mestres.   

En aquest mateix apartat es pot copsar que no existeix un objectiu comú per les 

diferents activitats que es proposen, però sí que se’n posseeixen d’específics per a 

cada activitat. De manera, que les diferents disciplines que intervenen a cada tasca es 

relacionen per tal d’acomplir-los.  

Al llarg del projecte apareixen tres disciplines: les ciències experimentals, la llengua 

catalana i les matemàtiques. Pel que fa  a les ciències experimentals apareixen a totes 

les activitats que es proposen, concretament són vuit. Aquestes actuen com a 

disciplina objectiu, és a dir, que guarda una forta relació amb l’objectiu a assolir en 

l’activitat en qüestió i és considerada com l’àrea principal a partir de la qual, les altres 

s’hi relacionen i estan al seu servei.  

Les matemàtiques intervenen a una activitat, a la tercera concretament. Aquestes 

actuen com a disciplina eina, és a dir, que estan al servei de les altres àrees que tenen 

una actuació principal en l’activitat a desenvolupar. Així doncs, esdevenen necessàries 

per assolir l’objectiu de la tasca en qüestió. 
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Pel que fa a la llengua catalana, apareix també a totes les activitats per tal de poder 

expressar els procediments que s’han portat a terme o les conclusions extretes. 

S’entén per llengua catalana la comprensió escrita (que l’alumnat fa del dossier del 

mestre), l’expressió escrita (a l’hora de redactar el dossier), l’expressió oral (quan 

comunica els seus pensaments i aprenentatges) i la comprensió oral. Així doncs, 

aquesta esdevé una disciplina indispensable per tal que l’alumnat pugui desenvolupar 

el projecte de manera autònoma i consolidar els aprenentatges. Per aquest motiu, 

aquesta disciplina actua com a eina.   

És per això que les ciències, les matemàtiques i la llengua catalana, tal com es 

plantegen en el projecte, es relacionen de forma natural, de manera que esdevenen 

necessàries per assolir els objectius plantejats a cada activitat.  

Per tal de desenvolupar el projecte, el professorat no ha presentat cap situació 

problema o pregunta marc als nens i a les nenes per a poder orientar les activitats cap 

a una mateixa finalitat i alhora crear-los una necessitat per portar-les a terme.  

Durant l’explicació dels subtemes que són de l’interès dels nens i de les nenes, també 

s’expressen els seus coneixements previs en relació al fenomen en qüestió, és 

d’aquesta manera que el professorat esdevé coneixedor de les idees prèvies que 

l’alumnat posseeix en relació a l’objecte d’estudi.  

El projecte es porta a terme en petits grups de treball, tot i així cadascun dels membres 

que el forma té la llibertat de dedicar-hi el temps que consideri oportú, iniciant i 

finalitzant les tasques quan ho cregui adequat en funció de les altres responsabilitats i 

les seves motivacions. És per aquesta raó que no sempre es desenvolupa el projecte 

amb tots els infants que conformen el grup de treball, sinó que cadascú va al seu ritme 

en funció de les seves necessitats i característiques. Així doncs, es pot considerar que 

també es pot portar a terme de manera individual o per parelles, depenent del que 

l’alumnat decideixi. D’aquesta manera es respecten les diversitats entre infants i els 

seus ritmes de treball. 

Com que cadascú va al seu ritme, és complicat que els tres infants que formen el grup 

coincideixin en l’elaboració del treball d’investigació, és per això la dificultat que 

s’estableixi un diàleg entre iguals o amb el grup classe en general, ja que el fenomen 

d’estudi no és compartit per la resta d’infants. 

El projecte analitzat guarda una relació amb l’entorn dels nens i de les nenes, ja que la 

llum i les seves propietats són quelcom que es troben en el seu entorn quotidià. Així 

mateix, és un fenomen directament observable fet que afavoreix la seva comprensió. 
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Per contra, aquest no està relacionat amb problemes de la societat, l’elaboració dels 

quals els aporta a una implicació social. 

Els interessos dels nens i de les nenes es contemplen durant el desenvolupament del 

projecte, de manera que existeix la possibilitat de modificar la planificació inicial per tal 

que aquesta s’ajusti a les seves motivacions i esdevingui quelcom més plaent i 

interessant per l’alumnat. Així doncs,  els documents analitzats mostren que hi ha 

hagut modificacions respecte la planificació inicial. 

Aquesta flexibilitat que mostra el projecte en qüestió, permet que els continguts que es 

presenten s’adeqüin a les necessitats i característiques de cada nena o nen. Durant la 

planificació, l’equip de mestres considera quines són les possibles adaptacions que cal 

portar a terme tenint en compte les característiques de cada infant, per tal que tots i 

totes puguin desenvolupar les tasques proposades. Així mateix, també es contempla la 

possibilitat que puguin utilitzar el material necessari i que s’adeqüi millor a les seves 

necessitats. En aquest cas, no s’ha pogut comprovar si hi ha hagut adaptacions de 

contingut, ja que no es pot comparar amb els treballs elaborats dels companys. De 

manera, que és difícil saber si aquestes modificacions han estat motivades pels 

interessos i aplicades a tots els nens i les nenes per igual o s’han portat a terme per 

adaptar-se a les característiques de l’infant en qüestió. 

Pel que fa al procés d’avaluació, s’ha considerat important destacar els agents que 

avaluen, què avaluen i com ho fan. Així doncs, tot i que l’alumnat reflexiona sobre el 

seu procés d’aprenentatge no s’ha considerat que aquests s’avaluïn a ells mateixos a 

causa de la poca importància que se li atorga a aquest procés metacognitiu. 

Tanmateix, l’alumnat tampoc avalua als seus companys i companyes. Per altra banda, 

les activitats que presenten els i les mestres queden avaluades pels infants a partir de 

la valoració final del projecte que porten a terme, explicant quines tasques són les que 

els han agradat més i quines són les que no. Així mateix, l’equip docent pot avaluar-se 

a partir de l’actitud que mostren els infants davant de les activitats proposades. 

Finalment, els i les mestres també avaluen als i a les estudiants de manera global i 

continuada tenint en compte totes les activitats del projecte i atribuint especial 

importància a totes les competències implicades en aquest.  

Durant la portada a la pràctica el professorat avalua totes les disciplines implicades en 

el projecte, proporcionant-los la mateixa importància. Pel que fa a l’avaluació de les 

matemàtiques es valora que s’assoleixin els criteris establerts pel professorat i es posa 

èmfasis en els processos i desenvolupaments dels nens i de les nenes, ja que 

l’avaluació és quelcom individual. 
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Per tal de poder avaluar, s’utilitzen dos tipus d’instrument d’avaluació: la pauta 

d’observació i l’informe elaborat per l’infant. La pauta d’observació consisteix en una 

taula descriptiva en la qual el mestre o la mestra ha d’anotar diferents aspectes del 

procés d’aprenentatge de l’infant en qüestió. Aquest document és individual i molt 

ampli per tal de tenir en compte diferents aspectes que formen part de l’educació de 

l’infant (autonomia, respecte pels companys, adquisició de les competències i dels 

continguts, etc). En relació a l’informe elaborat per l’infant, s’avalua durant el seu 

desenvolupament i al final d’aquest es fa una valoració global del projecte. 

En relació a l’aprenentatge de les matemàtiques, cal destacar la seva relació amb 

contextos immediats, ja que tenen una vinculació important amb les propietats de la 

llum, les quals es troben en el medi. Així doncs, aquestes activitats esdevenen 

contextualitzades pels nens i per les nenes i, per tant, dotades de sentit i 

significativitat. Per tal d’adquirir els continguts matemàtics, moltes vegades es recorre 

al diàleg, no obstant això, aquest no és quelcom planificat ni establert, sinó que sorgeix 

de manera espontània entre iguals o bé l’inicia el mestre o la mestra amb un infant 

quan aquest presenta dificultats a l’hora de comprendre determinats aspectes.  

El material emprat (circumferència en la qual es presenten els graus) ajuda a 

representar la llei d’Snell, així mateix afavoreix que es materialitzin els continguts 

matemàtics, de manera que les nenes i els nens poden copsar els graus que té el raig 

d’incidència i els que té el raig reflectit. Les relacions matemàtiques que es podrien 

desenvolupar a partir del material, les quals s’establiran en funció de les preguntes que 

en faci el mestre. Com que les qüestions no han quedat registrades no es pot 

determinar si s’han portat a terme aquestes connexions.  

Per últim cal destacar que les matemàtiques es relacionen de manera natural amb 

altres àrees i actuen com a disciplina eina, posant-se al servei de les ciències. 

3.4. Conclusions 

Després d’analitzar les dades extretes de l’entrevista i de l’anàlisi documental, cal 

extreure’n conclusions. Per fer-ho, es donaran respostes als objectius marcats 

inicialment, relacionant-los amb els referents teòrics, per tal de fonamentar-les.   

A continuació organitzo les conclusions a partir de la mateixa estructura emprada en 

els objectius, diferenciant la planificació, el desenvolupament i l’avaluació del projecte, 

per acabar determinant si es tracta d’un projecte interdisciplinari. Per altra banda, 

estableixo les conclusions del paper que juguen les matemàtiques en el projecte. 
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Responent a l’objectiu 1.1 que pretén analitzar les característiques de la planificació 

del projecte i basant-me en les dades obtingudes es pot afirmar que l’alumnat 

expressa els interessos i inquietuds abans d’iniciar el projecte, per tal que aquest es 

vertebri en relació a les seves motivacions, així doncs, s’ajusta a les explicacions de 

Baqueró i Majó quan expliquen que els projectes interdisciplinaris es caracteritzen per 

l’aprenentatge a partir dels interessos dels nens i de les nenes (Baqueró i Majó, 2013).    

En el projecte que s’ha analitzat es distingeixen dues tipologies d’objectius. Per una 

banda, aquells proposats per les nenes i els nens, els quals marquen de manera més 

específica els fenòmens a estudiar i que expressen a l’equip de mestres. Per altra 

banda, aquells més curriculars que el professorat es marca, però que no comparteix 

amb els i les estudiants. Per contra, autors reconeguts en la temàtica consideren que 

es requereix que ambdues parts comparteixin els mateixos objectius, ja que d’aquests 

se’n desprendran els criteris d’avaluació (Baqueró i Majó, 2004). 

Així mateix, els criteris d’avaluació han estat establerts per l’equip de mestres, de 

manera que l’alumnat no ha tingut cabuda en aquest procés, ni se’ls ha explicitat de 

manera clara una vegada elaborats. Per contra, els autors que s’han especialitzat amb 

la temàtica expliquen que un projecte interdisciplinari es basa en la negociació dels 

criteris per part de tots els membres que intervenen (García, 1998). 

Pel que fa a la relació entre les diferents tasques i disciplines, cada activitat té el seu 

objectiu específic. Per tant, les diferents disciplines que intervenen en el projecte són 

necessàries per poder assolir l’objectiu de cada tasca, de manera que es relacionen 

entre elles a partir de diferents posicions jerarquitzades i de manera natural. Així 

doncs, les diferents activitats esdevenen interdisciplinàries, ja que s’estableix algun 

tipus de relació entre dues o més disciplines (Zabala, 1999). Per contra, no es 

considera que existeixi un objectiu comú entre les activitats, de manera que 

esdevenen activitats fraccionades i aïllades les unes de les altres, que només 

comparteixen el fenomen entorn el qual es desenvolupen i estan mancades de 

globalitat. Per tant, no s’ajusta a les idees que exposa Zabala (1999): “l’organització 

dels continguts en cada una de les diferents unitats d’intervenció hagi d’articular-se a 

partir de situacions, problemes o qüestions de caràcter global” (p.31). 

Per tal de donar resposta a l’objectiu 1.2 que persegueix analitzar les característiques 

del desenvolupament del projecte, s’ha tingut en compte l’existència de la situació 

problema, els coneixements previs, l’organització social de l’aula, els ritmes de treball, 

els diàlegs, la relació amb l’entorn i la flexibilitat del projecte. 
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Es pot comprovar que el projecte en qüestió no s’estructura a partir d’una situació 

problema o marc teòric, sinó que es desenvolupa a partir d’un fenomen, com és la 

llum. Així doncs, no s’adequa als plantejaments que exposen Baqueró i Majó (2014): 

“En la estructura del proyecto interdisciplinario debemos encontrar un núcleo 

organizativo formado por una o varias situaciones problema que el alumnado debe 

resolver” (p.88). A més a més, aquesta situació problema hauria d’incloure una 

dificultat suficient per tal que els nens i les nenes la comprenguin com un repte real o 

un enigma que han de resoldre. (Baqueró i Majó, 2014). Així, aquestes haurien d’estar 

relacionades amb situacions concretes i quotidianes pel grup d’alumnes al qual va 

dirigit (García, 1998). Tanmateix, haurien de fomentar l’autonomia de l’infant durant el 

seu desenvolupament (Baqueró i Majó, 2014).  

A més, es pot confirmar que l’alumnat exposa els seus coneixements previs a partir de 

l’especificació d’aquells fenòmens que volen estudiar, és per això que es considera 

que s’ajusta a les explicacions d’alguns teòrics que exposen que s’han de 

desenvolupar activitats que evidenciïn els coneixements previs dels nens i de les 

nenes (Baqueró i Majó, 2014). 

L’anàlisi permet consolidar que l’alumnat s’organitza en petits grups i elabora les 

activitats individualment,en parelles o petits grups per tal de portar a terme el treball, 

així doncs, concorda amb les explicacions d’Algàs et al. (2012) quan exposa que el 

grup es distribueix: “A veces con todo el grupo; otras veces, en grupos pequeños y 

otras veces de forma individual” (p.17).  

Així mateix, se certifica que es respecten els ritmes d’aprenentatge dels nens i de les 

nenes, de manera que coincideix amb una de les propietats que caracteritza el 

projecte interdisciplinari (Baqueró i Majó, 2013). 

Durant el desenvolupament del projecte no predomina el diàleg entre iguals, fet que 

hauria de permetre evidenciar els coneixements previs de l’alumnat. Per tant no 

s’adequa al que indiquen alguns autors, els quals expressen que cal que es faciliti i 

potenciï el diàleg, procurant la comunicació entre iguals (Algàs et al., 2012). 

Es pot ratificar que el projecte en qüestió guarda relació amb l’entorn i que l’objecte 

d’estudi és un fenomen directament observable, aspectes que concorden amb els 

principis que esmenten els autors com Zabala (1999) quan explica que: “ha de 

presentar-se en una situació més o menys propera a la realitat experiencial de 

l’estudiant” (p. 31). Per contra, s’ha pogut verificar que el projecte no està  relacionat 

amb els problemes de la societat, els quals afavoreixen el compromís social de les 
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nenes i dels nens, tot desenvolupant valors, ideologies i interessos en la societat, 

alhora que adquireixen una visió crítica de la realitat i són propis dels projectes 

interdisciplinaris (López-Barajas, 1997). 

Per acabar, s’ha pogut certificar que durant el desenvolupament del projecte es 

modifica la planificació inicial. Per tant, s’ajusta a les característiques 

d’interdisciplinarietat que s’estableixen com la flexibilitat, ja que els projectes 

interdisciplinaris es troben sempre en construcció i es poden anar modificant en funció 

de les respostes o interessos dels agents que en formen part (Majó, 2010). Per altra 

banda, no es poden concloure els motius d’aquestes modificacions, ja que com que 

només es disposa d’un exemplar no es pot afirmar si els canvis produïts en el projecte 

han estat causats pels interessos dels infants o bé per l’adaptació dels continguts.  

Pel que fa a l’objectiu 1.3 es pretén analitzar les característiques de l’avaluació del 

projecte, en la qual s’ha tingut en compte qui avalua, què s’avalua i com es fa.  

Així doncs, es pot consolidar que els mestres s’avaluen a ells mateixos i als infants, 

l’alumnat regula la pràctica de l’equip docent amb les valoracions que expressa al final 

del projecte, però no avalua el propi procés d’aprenentatge ni als seus iguals. És per 

aquesta raó que no s’adapta a les explicacions d’alguns teòrics, els quals determinen 

que en un projecte interdisciplinari cal implicar diferents formes d’avaluació per 

contemplar diferents punts de vista (Baqueró i Majó, 2004).  

Aquesta avaluació és global, individual i continuada, de manera que s’avaluen totes les 

activitats i es contemplen totes les disciplines que hi intervenen. Així doncs, s’adequa 

amb els criteris que marquen alguns autors, els quals expliquen que l’avaluació dels 

projectes interdisciplinaris es caracteritza per la seva globalitat (Majó, 2010), per ser 

continuada (present a totes les activitats) (García,1998). 

A partir de l’anàlisi s’ha certificat que s’utilitzen dues tipologies d’instruments 

d’avaluació, per una banda es pot distingir les pautes d’observació i per l’altra el 

dossier que l’alumnat confecciona durant el projecte. D’aquesta manera, es garanteix 

una avaluació més completa i una millora del procés d’ensenyament i aprenentatge 

dels infants, ja que es regula a partir de diferents instruments de regulació (Sanmartí, 

2007).   

A continuació es donarà resposta a l’objectiu 1.4 el qual persegueix analitzar la 

interdisciplinarietat del projecte. Per fer-ho, cal contemplar els aspectes esmentats 

anteriorment, els quals són indicadors de la interdisciplinarietat d’un projecte.  
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Tenint en compte els tres apartats previs, cal destacar que l’avaluació és aquell 

apartat, en el qual hi ha més aspectes que coincideixen amb els principis 

d’interdisciplinarietat, mentre que la planificació és el bloc que comparteix menys 

característiques interdisciplinàries. Aquesta quantificació de les dades no es considera 

que sigui rellevant, ja que l’anàlisi s’ha efectuat a partir de criteris qualitatius, els quals 

marquen diferents ítems que es troben en distints nivells categòrics.   

Així doncs, encara que el projecte posseeixi alguns aspectes propis dels projectes 

interdisciplinaris, (s’exposen els coneixements previs, es respecten els ritmes 

d’aprenentatge, l’organització social de l’aula, es guarda relació amb el context més 

immediat, l’avaluació és global, continuada i individual, s’empra més d’un instrument 

per avaluar, els objectius són parcialment compartits i les disciplines que hi intervenen 

són necessàries per assolir els objectius específics) no es pot considerar com a tal, ja 

que n’existeixen d’altres de més importància que no es reflecteixen, com la integració 

de la situació problema o pregunta marc. Aquesta és una de les característiques que 

no apareix en el projecte i que es considera fonamental i imprescindible per tal de 

distingir un projecte interdisciplinari del treball per projectes o dels projectes 

multidisciplinaris o centres d’interès, juntament amb la relació entre les disciplines que 

sí que s’hi inclou. Així ho expressen Baqueró i Majó (2014): “Las situaciones problema 

deben ser el núcleo organizativo de los proyectos interdisciplinares” (p.81). 

Per tal de donar resposta a l’objectiu 2, el qual cerca l’anàlisi del paper de les 

matemàtiques en el projecte, s’ha pogut consolidar que aquesta disciplina està 

relacionada amb un medi proper als infants i per tant, contextualitzada. Per aquest 

motiu, el tractament d’aquesta disciplina s’adequa als plantejaments que es proposen 

entre els estudiosos de la temàtica, ja que, expliquen que cal que les matemàtiques 

estiguin relacionades amb el medi, per tal que l’alumnat aprengui aquests continguts a 

partir de la realitat més immediata. D’aquesta manera, podran contextualitzar les 

activitats proposades, alhora que cobren sentit pels infants (Alsina i Planas, 2009). 

Així mateix, se certifica que existeix un diàleg i comunicació quan el professorat intervé 

formulant preguntes amb la finalitat que l’alumnat arribi a unes conclusions, d’aquesta 

manera la posada en pràctica de les matemàtiques esdevé coherent amb el que 

proposen alguns autors, els quals expliciten la necessitat de la intervenció del 

professorat a partir de preguntes, per tal que l’alumnat pugui arribar al descobriment 

(Biniés, 2008). 

L’anàlisi elaborat anteriorment, permet consolidar que els materials emprats han ajudat 

a representar les idees matemàtiques, tot i que aquests no han afavorit la construcció 
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de les seves relacions. Així doncs, aquesta pràctica s’ajusta parcialment al concepte 

de la descoberta de relacions i propietats entre els nombres a partir de material 

(Corbalán, 2008).  

Les matemàtiques es relacionen de manera natural amb les altres disciplines per tal 

d’assolir un objectiu específic. Així mateix, aquestes actuen com a disciplina eina, ja 

que es posen al servei de les altres matèries per tal de poder portar a terme l’activitat 

en qüestió. Així doncs, s’adequa amb les exposicions de Hammeran i Musial quan 

expressen que les matemàtiques acostumen a actuar com a eina dins d’una activitat 

interdisciplinària. 
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Tot el que veiem, és gràcies a la llum. Per tant, quan veiem amb una lupa, 

unes ulleres, un reflex a l'aigua... Són fenòmens causats per la llum. Per 

poder saber perquè passa, haurem de conèixer les característiques de la 

llum. 

 

Gran part de la llum, prové d'objectes calents com el Sol o les bombetes 

tradicionals. 

També podem fer llum amb l'electricitat. Quan l'electricitat passa a través 

d'algunes substàncies, brilla produint llum. Com per exemple amb les llums 

de neó. 

A més, alguns peixos que viuen a les profunditats dels oceans generen llum 

amb substàncies químiques produïdes pels seu propi cos. 
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Direcció de la llum 

 

-3 trossos de cartolina   

de 10 x 10 cm. 

-1 cartolina de color 

negra de 10 x 10 cm. 

-Llanterna 

-Tub opac llarg 

 

1. Primer agafeu el tub i proveu a bufar i a parlar. El só o el vent arriben 

a l'altra banda del tub? Després proveu-ho amb la llum. 

2. Agafem les quatre cartolines fem un forat petit exactament al mig 

menys a la cartolina negra. 

3. Les col·loquem una davant de l'altra alineant els forats, les podem 

aguantar amb trossos de plastilina. 

4. Col·loquem una llanterna davant de la primera cartolina de manera que 

la llum passi a través dels forats. 

 

Es mou igual la llum que el só o el vent? Com creieu que es propaga la llum? 
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Ara ja sabem que la llum és mou en línia recta. Ja tenim la primera propietat 

de la llum ben apresa. 

Però podem fer que la llum vagi on nosaltres volem i no sols en línia recta? 

 

Material: 

- Capsa de cartró tapada (capsa de sabates) 

- Lot 

- Miralls 

- Cartró 

 

Per fer aquest experiment, hem de col·locar dos parets a dintre la capsa de 

cartró. Una a un costat i l'altra a l'altre costat. Són dos parets com si 

tallessin la capsa en 3 parts iguals però aquestes parets no han d'arribar de 

banda a banda, cal deixar un espai. 

 

Seguidament fem un petit forat a una banda de la capsa i a l'altra. Podrem 

comprovar que la llum no pot passar. 

 

Finalment, amb l'ajuda dels miralls, ajudeu al feix de llum a passar d'una 

banda a l'altra de la capsa. Heu de ser molt curosos per aconseguir-ho, ja 

que és un experiment molt complicat. 

 

 

 

 

 

 

 

El que hem experimentat, és una altra propietat de la llum, es diu reflexió. 

 

Aquesta és el canvi de direcció que realitza la llum al canviar de medi (quan 

xoca amb el mirall) 
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La reflexió 

 

Amb l'experiment anterior, hem comprovat una segona característica de la 

llum. 

 

Intenteu definir-la. Si no us en sortiu, podeu llegir la següent pàgina del 

dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També us podeu ajudar d'aquesta imatge per poder definir-ho. 

 

 

 

 

 

Ara que ja sabem que és la reflexió, podem definir una mica més la llum. 

 

Intenteu definir que és la llum i que ens permet. Si necessiteu ajuda, podeu 

veure també la següent pàgina del dossier. 
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Ara ja tenim clares les idees més principals de la llum. 

 

Per una part sabem que gràcies a la llum i que aquesta és reflexa en els 

objectes il·luminats, podem veure les coses. 

 

Per altra banda, també sabem que la llum viatja en línia recta. 

 

Tot i això, ens queda una propietat de la llum molt important. La refracció. 

 

Per poder entendre que és la refracció, podeu realitzar els següents 

experiments. 

 

Experiment refracció 1: 

 

Agafar un got ple d'aigua i introduir un llapis. 

Que es veu? Si el que veiem és la llum que viatja fins als nostres ulls, que 

està passant? 

 

 

Experiment refracció 2: 

 

Agafar un bol opac i col·locar un objete pla que no floti (una moneda) al fons. 

Col·locar el bol a certa distància que no ens permeti veure la moneda. 

Finalment demanar ajuda a algun company per tal que aboqui aigua a dintre 

del bol i observar que passa. 

 

 

Experiment refracció 3: 

 

Realitzar l'experiment del següent vídeo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QG-5mvV86uU 

 

 

 

Amb tots aquests experiments, intenteu definir que és la refracció. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QG-5mvV86uU
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La refracció 

 

Amb tots els experiments anteriors, hem vist que la llum es comporta de 

forma diferent quan traspassa d'un medi transparent a un altre. 

 

 

Es dóna la Refracció quan la llum passa d'un medi a un altre i la 

velocitat de propagació de la llum en els dos medis és diferent.  

 

 

 

Aquesta diferència de velocitats és la responsable que veiem els objectes 

dins l'aigua més propers, o que els objectes dins l'aigua estiguin 

aparentment torçats...... 

 

La velocitat de llum en el buit és aproximadament de 300.000 km/s , es pot 

considerar que a l'aire també té aquesta velocitat. En qualsevol altre medi 

transparent, la velocitat és menor. 

 

 

 

 

Experiments refracció: 

 

Amb el feix de llum i tot el que sabeu ara de la llum, intenteu esbrinar que 

passa quan col·loquem diferents cristalls transparents. 

 

Realitzeu una graella on expliqui el tipus de cristall (forma), la vostra 

hipòtesis i finalment la vostra conclusió. 

 

Si us imagineu els cristalls com les lents de la lupa o de unes ulleres, podreu 

començar a saber que perquè veiem els objectes més grans quan els 

utilitzem.   
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ANNEX 2 
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ANNEX 3 

 CRITERIS SÍ NO OBSERVACIONS 

R
e

la
c
ió

 e
n

tr
e

 d
is

c
ip

lin
e
s
 

Les diferents disciplines són necessàries per poder 

assolir l’objectiu. 

   

Les disciplines es relacionen entre elles.    

Les disciplines sorgeixen de manera natural    

Les diferents activitats  inclouen més d’una disciplina.    

La seqüència d’activitats es desenvolupa de forma 

natural i necessària? 

   

Existeix un objectiu comú per a totes les activitats?    

E
ls

 p
ro

je
c
te

s
 

in
te

rd
is

c
ip

lin
a
ri
s
 

S’ha modificat la planificació inicial  a partir dels 

interessos i motivacions de l’alumnat. 

   

El projecte interdisciplinari està relacionat amb l’entorn 

dels infants. 

   

El projecte interdisciplinari està relacionat amb els 

problemes de la societat 
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Existeix flexibilitat en el desenvolupament del projecte.    

Existeix democràcia durant el seu desenvolupament.    

S’exposen els coneixements previs dels infants    

Els infants expliciten les qüestions que els interessa 

investigar. 

   

P
re

s
e
n

ta
c
ió

 i
 i
n

tr
o

d
u

c
c
ió

 d
e

ls
 

p
ro

je
c
te

s
 

El projecte interdisciplinari s’estructura a partir d’una 
situació problema. 

   

Aquesta situació problema presenta un repte real pels 
infants. 

   

La situació problema està relacionada amb contextos 
concrets o quotidians. 

   

La situació problema fomenta l’autonomia de l’alumnat.    

Són necessàries diferents perspectives per resoldre la 
situació problema. 

   

Q
u

è
 

s
u

p
o

s
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 e
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é
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d
’e

n
s
e

n
y

a
m

e
n

t 

a
p
re

n
e

n
t

a
tg

e
 d

’u
n
 

p
ro

je
c
te

 

in
te

rd
is

c
i

p
lin

a
ri
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Es respecten els diferents ritmes de l’aula.    

Es respecten els interessos dels nens i de les nenes.    

A
v
a

l

u
a
c
i

ó
 L’alumnat i les i els mestres marquen i delimiten els 
seus objectius d’aprenentatge. 
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Els objectius queden clars i explícits. 

 

   

Els criteris d’avaluació han estat pactats per tots els 
membres. 

   

Qui 
avalua: 

Els infants a ells mateixos    

 El professorat als infants    

Infants als seus companys i companyes    

El professorat a ells mateixos    

Els infants al professorat    

Els infants reflexionen sobre el seu procés 
d’ensenyament-aprenentatge. 

 

   

L’avaluació és construïda entre professorat i alumnat.    

Què 
s’avalua: 

L’avaluació del projecte interdisciplinari 
és global. 

   

 Es tenen en compte totes les activitats 
per avaluar. 
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Es tenen en compte només les activitat 
finals per tal de portar a terme l’avaluació. 

   

Com 
s’avalua: 

 

 

 

S’utilitzen instruments d’avaluació.    

 

 

Quins? 

 

Contractes didàctics    

Pautes d’observació    

Proves orals o escrites 
amb preguntes obertes 

   

Portafolis    

S’ha utilitzat més d’un tipus d’instrument.    

A
g

e
n

ts
 q

u
e
  

h
i 
in

te
rv

e
n

e
n

 

Existeix un diàleg entre iguals    

Aquest diàleg serveix per evidenciar els coneixements 
previs de l’alumnat. 

   

El diàleg serveix per construir-ne de nous.    

El mestre o la mestra cedeix el poder de decisió als 
infants (per poder fer allò que li interessa, és a dir, 
orientar el projecte interdisciplinari cap als seus 
interessos). 

   

Com estan organitzats els infants:    
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 Parelles    

Petit grup    

Gran grup    

Individual    

L’objecte d’estudi és quelcom directament observable.    

Els continguts s’adeqüen a les necessitats de la vida 
quotidianes dels infants. 

   

Es presenten els mateixos continguts a tot l’alumnat.    

L
e
s
 m

a
te

m
à

ti
q
u

e
s
 

Les matemàtiques estan relacionades amb el medi més 
immediat. 

   

Les activitats on apareixen les matemàtiques estan 
contextualitzades. 

   

Existeix diàleg i comunicació en l’aprenentatge de les 
matemàtiques. 

   

S’utilitzen materials en l’aprenentatge de les 
matemàtiques. 

   

El material serveix per construir i crear relacions 
matemàtiques. 

   

El professorat intervé formulant preguntes per tal que    
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arribin a unes conclusions. 

Se segueixen les fases de Bruner. 
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ANNEX 4 

 

Elecció de la temàtica 

Qui escull la temàtica a desenvolupar? 

Els mateixos nens escullen el que volen estudiar. Un nen va voler estudiar aspectes 

sobre la llum i els altres es van sumar. Per treure aquests temes, els planteges dubtes 

amb material exposat a la classe, fent preguntes quan estem al pati o d’excursió. Si 

per exemple hi ha una lupa que augmenta la mida dels objectes, et diuen que volen 

saber com funciona, o com és possible, o algun dubte. Aquesta és la part més 

important, a partir dels materials o de les sortides fomentes la seva curiositat i així es 

poden fer preguntes interessants.  

 

Planificació del treball d’investigació 

Els alumnes i els mestres marquen els objectius conjuntament?  

Existeixen dues tipologies d’objectius: aquells que els nens expliquen que volen 

aprendre, per exemple com es mou la llum i aquells que ens plantegem els mestres, 

que són més curriculars, per exemple l’aprenentatge dels graus o l’adquisició 

d’autonomia. Els objectius que ens plantegem els mestres no els expliquem als nens.  

Qui planifica i organitza el projecte?  

L’adult planifica el projecte per tal d’aprofundir en els conceptes que t’interessen 

(longitud, pes, classificació dels animals, angles...). Amb una conversa prèvia, se’ls 

pregunta les seves inquietuds i per on volen encaminar el treball, creant un guió 

conjunt que servirà de guia.  

La planificació final és quelcom modificable? 

Sí, es pot modificar. De vegades es modifica en funció dels interessos o els 

coneixements dels nens, però no es fa prou. S’hauria de provocar una necessitat pel 

que s’està treballant, així estarien motivats per fer allò que se’ls planteja. Però 

aconseguir això no és fàcil. 

Es tenen en compte els coneixements previs dels infants abans d’iniciar el treball 

d’investigació?  
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Al demanar-los que especifiquin els subtemes que volen treballar ja es pot veure quins 

són els seus coneixements en relació al fenomen en qüestió.  

S’han de treballar diferents aspectes depenent del nen. Una mateixa proposta de 

veure els angles d’incidència de la llum en la reflexió, pots treballar depenent del nen 

tipus d’angles, simetria... etc. Cal tenir present els coneixements previs per tal 

d’aprofundir en els que més necessitat té l’infant.  

Durant la planificació teniu en compte les dificultats que poden sorgir durant el 

projecte? 

Sí, tenim en compte les dificultats que poden sorgir en relació a les característiques de 

cada nen. Normalment adaptem les activitats i els afegim complexitat o les convertim 

en tasques més senzilles de manera que tots les puguin superar. Pel que fa a les 

mates, cadascú ho fa com creu que li va millor, de manera que els donem llibertat per 

resoldre els problemes amb aquell material o estratègia que més s’adapti a les seves 

necessitats i més còmode se senti. Poden fer servir el material de l’aula que sempre 

tenen a l’abast, com per exemple reglets, ho  poden escriure fent les seves pròpies 

operacions, fer-ho mentalment, combinar diferents estratègies, etc. 

Agents que intervenen 

Quina és l’actuació del mestre durant el desenvolupament del treball d’investigació?  

Fa de guia. Supervisa el treball, ajuda a formular-se preguntes, corregeix,etc. 

I el de l’alumnat? 

Fa les pròpies investigacions, raonaments i elabora del dossier.  

En funció de quins criteris es basen les competències que es presenten en els treballs 

d’investigació? 

Els continguts i les competències que apareixen en els treballs d’investigació són els 

propis de cicle mitjà, que marca el currículum de Primària i que sabem que l’alumnat 

encara no ha treballat.  

 

Avaluació 

Qui ha elaborat els criteris d’avaluació?  
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Els criteris d’avaluació han estat elaborats pels mestres de cicle, entre tots decidim 

quines normes d’ortografia s’han d’avaluar, quins aspectes matemàtics s’han d’assolir i 

quins ens hauria de preocupar que no s’assoleixin.  

 Els expresseu a l’alumnat? 

No acostumem a fer-ho. 

Qui avalua?  

En general el mestre avalua als nens al llarg de tot el treball d’investigació, però penso 

que també existeix l’avaluació d’infants entre infants, no de manera escrita, sinó que 

es porta a terme oralment i és informal. És a dir, els nens s’avaluen entre ells en una 

conversa entre iguals quan discuteixen sobre algun fenomen que ha succeït en un 

experiment, per exemple. Així, a partir del contrast d’opinions poden avaluar si la seva 

opinió i la dels companys és adequada, expressant en cada cas la seva valoració i 

punt de vista. 

Els nens també avaluen als mestres, no es fa de manera escrita, sinó que han de ser 

els mestres qui llegeixin aquestes valoracions a partir d’aspectes que podrien passar a 

desapercebuts. L’actitud o la motivació dels infants davant d’una activitat és un 

indicador pel mestre, de manera que si mostren poc interès, ja és una avaluació pel 

mestre i aquest l’ha de tenir en compte per millorar en les futures pràctiques.  

Al final de cada treball d’investigació els nens expliquen què és allò que els ha agradat 

més, el que no els ha agradat i el que han après. Penso que en aquest moment ens 

estan avaluant i ho hauríem de tenir en compte per poder proposar activitats més 

adequades i poder millorar, tot i així això ja ho veiem quan porten a  terme les activitats 

i experiments. 

Què s’avalua?  

L’avaluació és competencial, es valora si s’assoleixen totes les competències. Sobretot 

es dóna molta importància a aquelles competències que no tenen associada una 

disciplina específica, com per exemple la d’aprendre a aprendre o d’autonomia i 

iniciativa personal. Es procura poder avaluar totes les competències. 

L’avaluació és global? 

L’avaluació és continuada, global, competencial i individual. És a dir, que s’avaluen les 

competències durant tot el procés d’ensenyament i aprenentatge del treball 
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d’investigació. És individual perquè et bases en l’evolució que ha fet un mateix nen i no 

el compares amb el nivell de la resta de la classe.  

S’avaluen totes les disciplines que intervenen? 

Sí, s’avaluen totes aquelles competències que apareixen i els continguts que se’n 

desprenen. 

Com s’avalua?  

S’avalua a partir de l’observació directe, de la conversa amb l’infant i la correcció del 

treball escrit durant el procés i al final. Els instruments d’avaluació que es fan servir és 

la llibreta en la qual apuntem els aprenentatges o aspectes a destacar dels nens. 

Com s’avaluen les matemàtiques? 

L’avaluació de les matemàtiques és un procés complex, per una banda es mira que se 

superin els criteris d’avaluació marcats al cicle, tenint en compte el que marca el 

currículum i per l’altra el procés individual que hi ha hagut en cada nen. També s’ha de 

tenir en compte si ha estat capaç de fer-ho de manera autònoma o ha necessitat 

ajuda. 
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ANNEX 5 

Nom: 

Desenvolupament de l’autonomia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball d’investigació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemàtiques: 
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Llengua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


