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1.Introducció: L’art com a eix vertebrador del currículum a secundària.
Els projectes artístics de l’institut Moisès Broggi s’inicien el curs 20112012. Aquests
projectes es generen des del potencial que aporta l’art a l’àmbit educatiu. Per una banda hi
ha el fet que l’art és una àrea de coneixement que afavoreix el treball 
interdisciplinar. 
Per
l’altra, es busca explorar els múltiples punts de connexió que hi ha entre el 
procés de
creació i el 
procés d’ensenyament aprenentatge. 
Pensar, fer, reflexionar, documentar,
mostrar, comunicar, expressar... Volem posar en primer terme un seguit de processos que
plantegen una nova manera d’entendre el currículum de les nostres matèries, una altra
manera de posar en relació les diferents especialitats didàctiques.
En un principi s’engegà un estudi comparatiu del currículum de les diferents àrees de
coneixement de secundària en relació amb la matèria de Visual i Plàstica1, per veure les
relacions i les coincidències temàtiques.
Una altra característica desl projectes del Broggi és la importància que donem al
coneixement generat pel nostre alumnat. El fet de centrarnos en aquests enfocaments
significatius i contextualitzats, provoca que l’alumnat percebi els objectes d’estudi com
alguna cosa estretament vinculada amb ell mateix. Dit d’una altra manera, som conscients
que en aquest àmbit de treball les noies i els nois estan constantment produint coneixement
a través de la seva experiència educativa. Per tant, realitzem en paral∙lel una tasca
d’enregistrament i documentació del mateix procés, la qual cosa ens permet alhora, més
enllà de l’ara i l’aquí, continuar compartint tot aquest coneixement. El registre del procés és,
doncs, una eina clau per reflexionar sobre les dinàmiques de treball, així com per fer arribar
un tast d’aquestes vivències a la resta de l’escola i, sobretot, a les famílies i a l’entorn.
Des del curs 20122013 s’afegeix a l’experiència d’innovació del Broggi un altre tret
important: el vincle amb l’art contemporani de la mà del Museu d’Art Contemporani de
Barcelona MACBA. Aquest vincle el fem possible gràcies al projecte Escoles Magnet,
aliances per a l’èxit educatiu. La mateixa naturalesa de l’art contemporani ens ajuda a
repensar la feina: ens possibilita replantejarnos metodologies d’aula i assajar dinàmiques
que parteixin de l’experiència per tal de continuar generant coneixement.
1

Aquest esquema s’adjunta al final del document (annex 1)
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Pel conjunt de totes aquestes raons, se situa la matèria de Visual i plàstica en la funció d’eix
vertebrador del currículum de la resta d’àrees. Aquesta àrea de coneixement és la que ens
serveix per tal de construir ponts de diàleg i punts de trobada amb el conjunt dels estudis
que integren la secundària.

2. Organització i estructura.
La filosofia que desprenen els projectes és la construcció de coneixement entre tots,
alumnat i professorat. Així doncs es treballa en un context col∙laboratiu i cooperatiu, en el
qual es posen en valor elements tan important per al conjunt de l’acció educativa com ara la
inclusió 
(tots i cadascun dels alumnes en formen part i hi aporten coses, independentment
de les seves especificitats), el 
respecte 
(es potencia un bon clima de convivència, la
capacitat d’escolta, el coneixement dels límits) i el 
compromís 
(la implicació en el grup de
treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta).
Alhora, des dels inicis s’han anat assajant diferents models organitzatius, més flexibles pel
que fa al temps i l’espai, i per tant amb més capacitat per adaptarse a les diferents realitats
educatives.
Actualment els projectes 20152016 es caracteritzen per:
●

unes 
matèries troncals
, dediquen una part de la seva càrrega horària al treball del
projecte. La repartició de matèries per cursos s’ha fet en funció dels temes a tractar
dins dels projectes i també s’ha tingut present que en finalitzar 4t d’ESO totes les
matèries hagin estat presents d’alguna manera en els projectes artístics.

●

L’horari d’aquestes matèries coincideix amb el que anomenen 
hora de projecte
. En
la majoria de casos són 3 hores setmanals. En aquestes hores les matèries
implicades i el professorat coincideixen. Això ens permet distribuir els dos grups
d’ESO de maneres diferents. Tres professors, tres matèries, dos grups. Aquest fet
ens permet baixar la ràtio alumnatprofessorat segons les necessitats del projecte. 3
professors, 3 grups de 20 alumnes.

●

A part de les matèries que intervenen directament a cada projecte, es creen les
matèries satèl∙lit
, aquestes intervenen puntual en alguna activitat plantejada des del
projecte.

●

La matèria de 
Visual i Plàstica
és 
present a tots els projectes
.
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●

Cada projecte parteix d’un c
entre d’interès
que va canviant cada trimestre.

●

S’intenta que a cada projecte hi hagi la 
col∙laboració i acompanyament
d’institucions externes
. Hores d’ara comptem amb: A Bao A Qu i el projecte
Fotografia en curs 
i
Cinema en curs
, el MACBA tema retrat de 1r d’ESO i el Museu
portàtil ExpressArt a 2n d’ESO. La Sala Beckett teatre a 2n i 4t d’ESO, Museu Blau i
la Fàbrica del Sol a 3r d’ESO, l’Institut Català de Paleontologia (ICP) i Creadors En
Residència a 4t d’ESO.

●

A tots els projectes, al final de trimestre, es fa una 
exposició oral
.

●

L’alumnat treballa amb la 
llibreta de projecte
, un diari del dia a dia, on s’anoten
aspectes conceptuals, es fan dibuixos, esquemes, recull de procés…

●

Compartim dos dates comunes a tots els projectes: l’
exposició anual dels
projectes
, data que sovint fem coincidir amb les Portes Obertes de la ESO.
Convertim el Broggi en un gran espai expositiu. Per idear i dur a terme aquesta
exposició és l’alumne qui idea i planteja quin material a exposar i com exposarlo. Un
treball competencial i creatiu molt valuós, s’entèn aquesta exposició com una part
fonamental d’una manera de fer de l’institut. Aquest curs dins el projecte de 1r d’ESO
s’ha creat l’espai MUPI (Museu Pitit de 1r d’ESO). En aquesta exposició col∙lectiva
es comparteix el treball de tots els nivells d’ESO i Batxillerat. Per al
desenvolupament de l’exposició comptem amb l’assessorament i l’equip de
producció del MACBA.
L’altre data revellant és la 
Presentació dels projectes de final de curs
, un acte que
realitzem a la Sala d’actes, on l’alumne és el protagonista. De manera voluntaria són
els alumnes qui expliquen al públic convidat (famílies i persones interessades) un
tastet dels projectes de tot el curs.

Treball col∙laboratiu del professorat
●

El professorat de projecte organitzat per nivells (1r, 2n, 3r i 4t) es reuneix
quinzenalment per idear i consensuar temes i propostes de l’equip.

●

La coordinació de projecte (3 coordinadors de nivell i una coordinadora generals) es
reuneixen quinzenalment per tractar temes comuns i crear els eixos metodològics
claus de tots els projectes.

●

Formació del professorat: valor de la combinació de l’aprenentatge vertical
(aportacions d’especialistes) i l’horitzontal (aportacions entre companys de projecte i
de claustre).
4

projectes artístics d’innovació

3. Centres d’interès i matèries implicades.
Com hem explicat anteriorment cada projecte té un centre d’interès que va canviant al llarg
dels 3 trimestres.
De a 1r a 3r és el professorat qui planteja els temes i guia les activitats. L’alumnat sovint
intervé i s’accepten les seves propostes i interessos.
1r d’ESO
Centres d’interès: 1rQD Qui sóc? Com ets? EL RETRAT (les identitats), 2nQD On
som? L’ESPAI (l’institut i l’entorn).
Matèries: Visual i Plàstica, Història i Català.
Matèries satèl∙lit: Naturals, Matemàtiques, Tecnologia, Tutoria.
2n d’ESO
Centres d’interès: 1rT El món dels objectes, 2n i 3r T Emoció i representació.
Matèries: Música, Castellà i Visual i Plàstica
Matèries satèl∙lit: Matemàtiques i Anglès.
3r d’ESO
Centres d’interès: 1rT: Estructures, 2nT: Mecanismes, 3rT: Habitacles
Matèries: Tecnologia, Naturals i Visual i Plàstica
Matèries satèl∙lit: Història. Castellà i Matemàtiques

A 4t d’ESO l’alumnat tria segons els seus interessos.
Dins la franja de matèries específiques es creen tres projectes.
Projecte. Creadors en Residència. Dramatúrgia i Visual i Plàstica
Projecte. Evolucionem. Matèria de Biologia i Geologia
Projecte. Brogg’smètics. Matèria de Física i Química.
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4. Continguts conceptuals i la seva relació amb l’art.
Al llarg dels 4 projectes es treballen tan continguts conceptuals com competencials. Els
continguts curriculars sovint els relacionem amb l’estudi de referents artístics. L’artista ens
obre un ventall de possibilitats, a banda de ser un referent, ens possibilita la interacció de
les diferents matèries de cada projecte. Dotar a l’alumne de referents és un punt fort dels
nostres projectes. Els culturitza, els dóna eines. Conèixer les diferents respostes que poden
oferir els artistes sobre una mateixa pregunta, intenció o idea fomenta la creativitat.
Depenent del projecte, l’artista és: un punt de partida, una font d’inspiració o el centre
d’interès per a la realització del producte final. A continuació detallem alguns continguts
conceptuals dels diferents projectes i els referents treballats en cada cas.
1r d’ESO
A l’inici de 1r d’ESO, com que els alumnes que arriben al nou Institut vénen d’entorns i
vivències diverses, cal cohesionar els grups i això es pot fer activant la consciència de la
mirada: ens mirem als uns als altres fins reconèixernos dins el nou conjunt. L’Art és una
eina fonamental per aquesta “missió”, així com les narracions verbals (tant literàries com
historiogràfiques). Per tant la mirada i les seves narracions articulen tot el projecte al llarg
del curs.
El primer quadrimestre, amb el centre d’interès Qui sóc? Com ets? El RETRAT (les
identitats), comencem amb una mirada introspectiva. Ens presentem, ens comencem a
conèixer. Ens preguntem per l’altre, pels altres. Per mirarnos fem servir diferents referents
artístics que ens permeten accedir a diferents instruments i punts de vista. Obrim amb 
Joan
Miró com exemple del que la línia pot descriure, aquest ús de la línia ens permet connectar
amb l’espai posteriorment. Un diàleg entre l’
Art de l’Egipte antic i el retrat Romà
, ens
permet introduir la capacitat de l’Art per descriure i simular (en relació al concepte de grau
d’iconocitat). La síntesis es troba en els 
sarcòfags de ElFayum
. Pel retrat fotogràfic ens
inspirem amb 
Richard Avedon
. Una mirada descriptiva i una mirada emotiva, que també
construïm al voltant de la referència d’obres de diferents artistes com 
Maria Lassning i
Pablo Picasso
.
El segon quadrimestre amb el tema On som? L’ESPAI (l’institut i l’entorn). Fem la transició
de la mirada introspectiva a la mirada a l’entorn. Ens recolzem en la figura de 
Joan Miró i la
seva obra “Pintura sobre fons blanc per a la cel∙la d’un solitari”, i les referències es
multipliquen tant com les mirades: 
Vivian Maier, Brassaï, Duane Michals
… referències
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cinematogràfiques com “La noia de la perla” o “El contracte del dibuixant”. Entenem l’ESPAI
en clau significativa: l’espai on habitem, el camí de casa a l’institut; l’espai real de les
persones concretes. Com a referents per plantejar possibilitats de presentar conceptualment
les idees dels alumnes, s’han donat mostres de l’obra de 
Tony Cragg
,
Eulàlia Valldosera o
il∙lustracions botàniques de D
ahlia Flower
.
Bàsicament la intenció de tots els referents és permetre a l’alumne prendre consciència que
les mirades són múltiples. D’altra banda, també és important donar relleu a la relació entre
representació i opinió. En aquest sentit, la Instal∙lació és una eina potent per tal de presentar
tota una diversitat de conceptes que poden provenir de diferents àmbits de coneixement.

2n d’ESO
Dins el projecte del primer trimestre El món dels objectes, partim del 
Museu portàtil
ExpressArt (es treballen referents com: Miralda, Tàpies, Perejaume). Els artistes ens
ajuden a contextualitzar l’ús de l’objecte des del punt de vista de l’art contemporani.
Un altre referent fonamental associat a aquest projecte és 
Chema Madoz
. Aquest fotògraf
ens permet introduir el concepte de metàfora visual i aprofundir tant en la realització pràctica
de fotografies com en el significat de l’associació de dos objectes, a partir del qual els
alumnes accedeixen també a referents poètics que exemplifiquen l´ús del llenguatge figurat.
En el segon trimestre, dins Emoció i representació, treballem tres disciplines: cinema, teatre
i música. Una activitat conjunta a les tres disciplines és la fotografia 
Mirant un paisatge,punt
de partida per situar a l’alumnat en les emocions que ens produeix una imatge. Per la
realització d’aquesta fotografia treballem tres moviments pictòrics associats a tres artistes
plàstics: 
Gaspar Friedrich 
i el Romanticisme, 
Salvador Dalí i el Surrealisme, i 
Edward
Hopper
i la seva pintura més cinematogràfica.
Un cop endinsats en cada disciplina, des de teatre, es treballen referents de teatre jove
contemporani, a partir d’autors i obres vinculats a la Sala Beckett, com ara 
Lutz Hübner o
Marta Buchaca 
i la seva obra 
Plastilina.Tanmateix, per tal d’introduir els alumnes en les
funcions dels diferents equips tècnics en el marc de la creació teatral, s’analitzen fragments
d’obres musicals com 
Chicago
o
Sweeney Todd.
Des de cinema per la creació de l’audiovisual es treballen referents cinematogràfics amb la
intenció de conèixer el món de l’audiovisual des de la creació i per dotar a l’alumnat de
paràmetres expressius propis del llenguatge del cinema. Com a referents es visionen, entre
d’altres: 
Day Break express de 
Pennebaker
, 
Mala Sang de 
Leos Carax
, 
35 Rhums 
de
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Denis Claire
,
Dest d’
Akerman, 
La Piramyde humaine 
Jean Rouch i 
Cap al sud de 
Van der
Keuken
.
En el grup de música l’alumnat treballa referents com 
Jhon Cage
, que aproximen l’alumnat
al nou llenguatge i són fonamentals com a exemples per a la comprensió pròpia de la
disciplina.
3r d’ESO
El primer trimestre s’inspira en les 
Reticuloareas 
de 
Gertrud Goldschmidt , coneguda com
a Gego. És l’artista que van veure a la sessió del MACBA i que va treballar gairebé tota la
seva carrera a partir d’estructures triangulars. L’artista 
Kurt Schwitters va fer una de les
primeres intervencions de l’espai, i 
Sol LeWitt va treballar a partir de mòduls senzills, tant
de manera bidimensional com en escultura. Altres referents en aquest trimestre són els
artistes del 
Constructivisme rus
, aquesta avantguarda es va interessar en la tècnica i la
enginyeria i és un bon model pel projecte de 3r. En 
Dvein
, treballa l’animació a partir
d’estructures orgàniques i cristal∙logràfiques, són animacions digitals que ens planteja
l’opció de fer 
stop motions
del creixement dels cristalls.
En el segon trimestre que relaciona màquines, mecanismes i sistemes, treballem 
Jean
Tinguely
, és l’artista que va construir màquines escultòriques, moltes d’elles amb moviment
i d’ell va nèixer el nom d’
art cinètic.També 
Marcel Duchamp té creacions que són alegories
socials, on els elements de l’obra: pistons, vàlvules…, s’identifiquen com a part d’un
engranatge simbòlic dins la societat i l’economia. Les formes cel∙lulars d’algunes de les
obres de 
Hans Arp
, 
Joan Miró o Paul Klee són font d’inspiració de les nostres pròpies
cèl∙lules..
És pel tercer trimestre que ens proposem la creació d’un habitacle en

cartró, i que

posteriorment puguem muntar. Es proposa que aquest habitacle contingui un efecte òptic.
Es treballa la perspectiva. Els referents han estat, 
Hans Holbein que a partir de la
perspectiva cònica, van explorar les distorsions òptiques en un sentit totalment innovador. I
la feina del dibuixant 
M.C. Escher que representa il.lusions òptiques dins el pla
bidimensional.
De fet la presentació del trimestre s’inicia amb el visionat del vídeo (
Writing’s on the wall)del
grup 
OK GO
on es veuen molts efectes òptics.
Es presenta també l’edifici de 
Herzog i de 
Meuron
, que és el Museu Blau, amb parets
inclinades, que des d’algunes perspectives, poden resultar difícils de descriure. Es
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menciona en 
Kiki Smith que ha centrat tota la seva obra en el concepte de cos i la seva
transformació.
El projecte de tercer, potencia la millora constant, perquè 
el procés creatiu realment no
s’acaba mai. Una primera idea ha de suposar sempre un moment concret d’un producte en
constant millora. Seria molt recomanable que els nostres alumnes entenguin que aquesta
manera de treballar no es tracta d’un objectiu futur, relacionat amb les seves futures
professions, sinó que ha de convertirse en una manera natural d’aprendre ara mateix.

4t ESO Biologia i Geologia
Dins del primer trimestre del projecte de 4t d’ESO de Biologia i Geologia, on treballem amb
el pas del temps i en els fòssils fem rèpliques d’organismes amb motllos. Ens inspirem
també en 
Christopher Locke que descriu gran part del seu treball com 
art figuratiu
Industrial encara que nosaltres ens fixem en la intenció d’esborrar els límits entre la ciència i
l'art. Pel projecte ens interessen els seus moderns fòssils (de comandaments de PSP o
Nintendo, Gameboys...).
L’evolució geològica de la terra té la seva representació en els artistes britànics 
Ruth
Jarman i 
Joe Gerhardt (junts són 
Semiconductor)van fer una gran instal∙lació titulada

Earthwork
' pel 
SonarPLANTA
, que per tercer any es va veure al recinte el passat Sónar.
L’art no només és visual, també sonor.
Al segon trimestre on ens centrem en l’evolució humana, i l’estudi de cranis, es pot fer una
recerca de calaveres a l’art i el seu simbolisme, com el del 
Guernica de 
Picasso
,o
Piràmide
de cranis la pintura a l'oli realitzada per l'artista postimpressionista francès 
Paul Cézanne
.
En té moltes d’obres on hi apareixen cranis.
Al tercer trimestre es fa un anàlisi històricoartística de la pel∙lícula “
La duda de Darwin”de
John Amiel
, que té com a caràtula i inici de la mateixa una reinterpretació de l’escena de
La creació de l’home de 
Miquel Angel
; però entre l’humà i el simi. No és la única creació
que es basa en aquesta escena. En fotografia destaca en 
Gaudenzio Marconi
, amb el seu
Nudo accademico.
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5. Principis metodològics
●

L’alumne com a subjecte actiu del procés d’aprenentatge

●

El treball cooperatiu de l’alumnat i del professorat

●

El professor com a estratega, facilitador i acompanyant

●

Un procés d’ensenyament aprenentatge basat en el “Fer, pensar i comunicar”

●

El treball competencial del currículum

Com es materialitzen aquests principis?
●

L’alumne com a subjecte actiu del procés d’aprenentatge. Ho concretem de moltes
maneres. Un exemple són les creacions artístiques de 2n d’ESO. Tot el grup treballa
per una fita: una obra de teatre, un audiovisual, una peça sonora. Un procés on
posem en joc: investigar, idear, crear amb les aportacions i vivències de l’alumnat.
Un altre exemple és el paper de l’alumne en les exposicions del centre, són ells qui
ideen i materialitzen el què i el com exposarho.

●

El treball cooperatiu de l’alumnat i professorat. Ho materialitzem amb la
organització de l’alumnat de diferents maneres segons la tasca a realitzar. El que
anomenem agrupacions flexibles: treball individual, treball en petits grups, consens
en gran grup. L’aportació de cada alumne i cada grup d’alumnes per una mateixa
fita. Fomentem també les agrupacions diverses del grups d’alumnes. Cada alumne
en diferents moments del curs s’ha de relacionar amb diferents companys. Aqiestes
rotacions de treball en equip ens permet conèixer i descobrir les capacitats de rol de
cadascun en diferents contextos. Així mateix el treball cooperatiu del professorat és
la clau, una manera de treballar molt horitzontal on les aportacions de tots són molt
valuoses. Tots ens sentim part implicada del procés.

●

El professor esdevé un 
estratega
, un 
facilitador i un 
acompanyant de processos.
Facilitem a l’alumnat les eines que facilitin aquesta metodologia: llibreta de projecte
com a registre d’aula, com a quadern de bitàcora. Carpeta del drive compartida amb
alumnat i professorat on es treballen documents compartits i es registren tan les
imatges de procés com els productes. Posar en comú, i que tot l’alumnat pugui veure
el que fan els companys dota de rigor tan el procés com el resultat.

●

Fer, pensar i comunicar
. Realitzar una tasca, reflexionar sobre ella, compartirla, i
comunicarla als companys, a les famílies. Pels propers cursos incidirem amb l’eina
anomenada:

portfoli. Aquesta ens ha de permetre fomentar el procés reflexiu,

d’indagació i d’investigació.
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●

El treball competencial del currículum. Partir d’un centre d’interès ens permet un
valuós punt de partida, ens ubica i ens permet treballar, alumnat i professorat, en
una mateixa direcció. Compartir el currículum de les diferents matèries ens permet
avançar en la interdisciplinarietat de les matèries implicades i posar en comú les
competències de cadascuna.

6. Avaluació
L’avaluació ens ha de permetre conèixer el punt de partida de l’alumne, el seu recorregut i
l’aprenentatge assolit quan acaba el projecte. L’alumnat ha de ser partícep del seu procés, i
ha de ser conscient del que sap quan comença un projecte i del que ha après quan l’acaba.
Aquest coneixement inclou competències i continguts interdisciplinars de les diferents
matèries.
L’ avaluació també l’entenem com un procés individual i alhora col∙lectiu. El grup aprèn
col∙lectivament durant el procés, en la presa de decisions, en la ideació, en la creació
col∙lectiva, en definitiva es construeix i transforma al llarg del procés. Avaluar aquest
impacte també ens suposa un gran repte.
Hores d’ara i de manera resumida l’avaluació dels projectes es concreta:
●

La nota dels projectes afecta percentualment a les matèries implicades i a la nota de
Treball de síntesi de 1r a 3r 
i a la nota de P
rojecte de Recerca a 4t

●

Considerem rellevant l’
expressió oral com a eina d’avaluació
. Cada trimestre
l’alumnat fa una exposició oral col∙lectiva en petits grups per tal d’explicar els
coneixements i processos adquirits. Aquesta exposició es fa a companys del mateix
nivell i en alguns casos a alumnat d’altres nivells.

●

●

●

Els percentatges per l’avaluació es distribueixen de la següent manera:
○

40% de la nota: presentació oral.

○

30% de la nota: producte final.

○

30% de la nota: seguiment del procés.

Per avaluar a l’alumnat introduïm un sistema de 
rúbriques:
○

de procés

○

de les presentacions orals* (annex 2)

Aquestes rúbriques en alguns casos es consensuen amb l’alumnat.

7. Resum dels projectes per nivells.
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1r ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ
Qui sóc? Com ets? On som?

Resum del projecte
●

Nom:
Qui sóc? Com ets? On som?

●

Curs escolar
:
20152016

●

Alumnat:
1r d’ESO (60 persones)


●

Agrupaments:
grups d’aula/de sessió
3 grups de 20 alumnes, amb 1 professor/a cadascun
1 grup de 60 alumnes, amb 3 professors alhora
(altres agrupaments intremitjos)

●

Equips de treball
Grups cooperatius de 35 alumnes
Feines per parelles
Treball individual
La feina es reflecteix a la Llibreta de Projecte i en d’altres suports (bàsicament expositius o
digitals).

●

Horari per l’alumne: 
3 hores setmanals, durant tot el curs (dilluns de 15:30 a 17:30 i dijous
de 10:00 a 11:00) 2 hores de Visual i Plàstica i d’altres en funció de les matèries satèl∙lits.

●

Matèries troncals:
Plàstica, Socials, Català.

●

Matèries satèl∙lit:
Ciències Naturals, Matemàtiques, tecnologia i Tutoria

●

Professorat:
Celso Pereira, Montse Extremera i Aleix Clos

●

Temàtica, centres d’interès
1r quadrimestre: EL RETRAT, les identitats 
(Qui sóc? Com som?)
2n quadrimestre: L’ESPAI, l’institut i l’entorn. (
On som?)

●

Valors, eines d’aprenentatge
Respecte
: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula,
capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa.
Compromís
: implicació en el grup de treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta.
Reforç a les tutories.
12
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Tècniques de treball
: cerca i processament d’informació, correcta distribució de tasques.
Capacitat de ferse preguntes, tècniques d’expressió oral i escrita, bon nivell de “productivitat”.
●

Objectius
○

Abordar aspectes claus de l’art a través d’un enfocament experimental.

○

Reforçar la perspectiva històrica de la realitat, l’enclavament del nostre present en una
línia de temps col∙lectiva.

○

Comunicar idees, sentiments, opinions i emocions utilitzant l’art, la llengua i la història
com a mitjans d’expressió.

○

Fomentar el desig i l’interès de l’alumnat per conèixer i aprendre, contribuint a
incrementar les competències comunicatives de totes i tots.

○

Obrir la mirada dels alumnes vers les obres d’art contemporani, despullantla, en la
mesura del possible, de qualsevol mena de prejudicis (estètics, culturals, socials, etc.).

○
●

Millorar l’expressió oral, escrita i visual i plàstica.

Avaluació.
Cada trimestre hi ha una qualificació específica del projecte (en el butlletí de notes 
Treball de
Síntesi
) tenint especialment en compte els següents punts:
40% presentació oral (final de cada trimestre)
30% productes (activitats de cada matèria i transversals)
30% seguiment del procés (respecte, compromís i “productivitat”)
A part d’aquesta nota, el treball realitzat en el projecte també repercuteix en un percentage de
la qualificació trimestral de Plàstica, Socials i Català.
No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre

●

Productes realitzats per trimestres
Des de cada matèria es realitzen 2 o 3 tasques concretes per trimestre, relacionades entre
elles i amb el centre d’interès proposat. Alguns exemples:
●

Plàstica: Galeria de retrats realistes i emotius, Dibuixant l’entorn urbà a través d’una
finestra, Instal∙lació simbòlica del barri

●

Socials: Entrevistes personals, Història familiar, Interpretació teatral de quadres,
Mapes en fang i Mapes de memòria.
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●

Català: Autobiografia, La descripció física i psicològica, L’Hora primera: cronologia del
camí a l’escola.

●

Exposició oral final de trimestre
Cada final de trimestre realitzem plegats una presentació de la feina feta. Hi dediquem una o
dues sessions de treball, amb la participació dels 60 alumnes del nivell (alternança en els rols
d’actors i de públic) i del seu professorat.
El contingut de la presentació ve a ser una “macedònia” de les diferents activitats realitzades
durant el trimestre al voltant del centre d’interès proposat amb el suport d’una presentació
digital. Insistim especialment en el treball de l’expressió oral, així com en la resta de destreses
necessàries per a parlar en públic.

14
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2n ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ

El món dels objectes. Emoció i representació

Resum del projecte
●

Nom:
El món dels objectes. Emoció i representació.


●

Curs escolar
:
20152016

●

Matèries
:
Visual i Plàstica, Música, Llengua castellana i Literatura.

●

Professorat
:
Fanny Figueras, Juan Manuel Granda, David Arnaiz.

●

Horari
:
3 hores setmanals (DJ 11:3013:30 h / DV 11:3012:30 h) i 2h de Visual i Plàstica.

●

Agrupaments
:
grups d’aula/de sessió

Opció A: 3 grups de 20 alumnes / un professor per grup.
Opció B: 1 grup de 60 alumnes / tres professors alhora.

●

Equips de treball
: equips de 4, parelles, treball individual

●

Matèries satèl∙lit:
Anglès i Matemàtiques.

●

Temàtica, centres d’interès
El projecte busca aproximar els alumnes al discurs de l’art contemporani i utilitzar aquest com
a eix vertebrador que, gràcies a les seves característiques, permeti potenciar aspectes com la
creativitat, la intel∙ligència emocional, la inclusivitat, la competència comunicativa, la
significativitat de les tasques i el treball cooperatiu.
El projecte s’inicia de la mà de la maleta pedagògica ExpressArt, facilitada pel MACBA, per tal
de motivar l’alumnat a reflexionar sobre la intenció dels artistes i establir paral∙lelismes entre
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els conceptes treballats i elements del seu propi entorn. D’aquí, es condueix l’alumnat cap al
tema de les emocions, treballant l’expressió artística d’aquestes a través de tres disciplines:
cinema, teatre i música, en les quals es distribueixen els alumnes tenint en compte els seus
interessos i habilitats.
●

Valors, eines d’aprenentatge
Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula,
capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa, correcta distribució de
tasques, etc.
Compromís: implicació en el grup de treball (capacitat de reflexió, composició i revisió dels
equips de treball), esforç, capacitat d’acabar els “productes” en els terminis acordats, etc.

●

Objectius generals
○

Potenciar la capacitat d’expressarse dels alumnes utilitzant l’art contemporani com a
mitjà.

○

Abordar aspectes claus de l’art contemporani a través d’un enfocament experiencial.

○

Fomentar actituds obertes, reflexives, receptives, analítiques, crítiques, respectuoses i
participatives que puguin ser expressades a través de l’art.

○

Crear i representar una peça d’art contemporani, seguint una estratègia de treball
cooperatiu que afavoreixi la cohesió de grup i reforci l’autoestima i la implicació de
l’alumnat.

○

Produir una exposició oral per explicar el procés de treball que s’ha seguit i la creació
artística realitzada.

●

Avaluació
.
Cada trimestre hi haurà una qualificació específica del projecte (en el butlletí de notes 
Treball
de Síntesi
)
A part d’aquesta nota, el treball realitzat en el projecte també repercuteix en la qualificació
trimestral de Plàstica, Castellà i Música.
Criteris de qüalificació:
40% de la nota: presentació oral.
30% de la nota: producte final.
30% de la nota: seguiment del procés.
Instruments d’avaluació: r
úbriques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació.
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No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.
●

Productes finals i institucions col∙laboradores
.
○

1r trimestre: 
Pàgina web amb creacions artístiques dels alumnes (metàfores
visuals, ritmes plàstics). 
Institució col∙laboradora: MACBA

○

2n i 3r trimestre:
Grup de cinema: peça audiovisual per a una cançó. 
Institució col∙laboradora:
A Bao a Qu (Cinema en Curs).
Grup de música: peça de música experimental. 
Institució col∙laboradora:
MACBA.
Grup de teatre: obra de teatre jove. 
Institució col∙laboradora: Sala Beckett.
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3r ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ

Estrumetacles: estructures, mecanismes i habitacles
Resum del projecte
●

Nom:
Estrumetacles: estructures, mecanismes i habitacles.

●

Curs escolar
:
20152016

●

Alumnat:
3r d’ESO (64 persones)


●

Agrupaments:
grups d’aula/de sessió

4 grups d’uns 15 alumnes, amb 1 professor/a cadascun
1 grup de 64 alumnes, amb 3 professors alhora
1 grup de 32 alumnes amb 2 professors alhora

●

Equips de treball
Grups cooperatius de 4 alumnes (escollits pel propi alumnat)
Treballs individuals a la Llibreta de Projecte i altres situacions.
Feines per parelles (en certs moments).

●

Horari per l’alumne:
4 hores setmanals (i d’altres en funció de les matèries satèl∙lit).


●

Matèries troncals:
Visual i plàstica, Tecnologia, Biologia

●

Matèries satèl∙lit:
Matemàtiques (Anna Darnaculleta).

●

Professorat:
Paco Rico (ViP), Angel Vidal i Núria Beltran (Tecno), Ester Martínez (Bio)

●

Temàtica, centres d’interès
1r trimestre:

ESTRUCTURES

Les “coses complexes” estan constituïdes de “coses petites”
18
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2n trimestre: MECANISMES
Les peces petites engranen per fer funcions
3r trimestre:

HABITACLES

Percepció, concepció i disseny d’ espais
●

Valors, eines d’aprenentatge
Respecte
: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula,
capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa.
Compromís
: implicació en el grup de treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta.
Tècniques de treball
: cerca i processament d’informació, correcta distribució de tasques.
Capacitat de ferse preguntes.

●

Objectius
1. Observar com una estructura complexa parteix d’elements senzills i sovint repetitius.
2. Constatar que arreu hi ha matemàtiques, i l’harmonia que hi aporten a l’entorn.
3. Fomentar el desig i l’interès de l’alumnat per la ciència i la tecnologia.
4.Obrir la mirada dels alumnes vers les obres d’art contemporani i relacionarles amb
aspectes científicotecnològics.
5. Estimular la creació artística recreant models atòmics, tecnològics i matemàtics.
6. Potenciar el gaudi i la satisfacció per la feina ben feta.
7. Ser conscients de la necessitat de l’ús apropiat dels conceptes i del seu coneixement.
8. Afavorir actituds participatives i de cooperació i l’assumpció de responsabilitats.

●

Avaluació.
Criteris de qualificació del Projecte: 
Es fonamenten en tres aspectes: la presentació oral té
més pes, i amb igual valor el producte final i el seguiment del procés.
De forma complementària, cada matèria destina un percentatge en la seva qualificació,
segons la proporció d’hores dedicades al projecte.
A part d’aquesta nota, cada trimestre hi ha una qualificació específica del projecte (en el
butlletí de notes 
Treball de Síntesi)
Eines d’avaluació: Es procurarà continuar 
el diari de feines iniciat el curs passat i fer disseny
de rúbriques amb l’alumnat, per ferne ús com a eina avaluadora del seguiment.
No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.
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●

Productes realitzats per trimestres
1r trimestre: ESTRUCTURES
Elaboració d’una estructura feta de pals de paper
Obtenció de cristalls d’ADP al laboratori
Disseny de mandales cooperatius
2n trimestre: MECANISMES
Disseny i construcció d’una cèl∙lula mecanitzada (politges, engranatges...)
Possibilitat de presentacions al NOVUM (Festa de la Ciència)
3r trimestre: HABITACLES
Concepció i disseny d’ un habitacle que contingui un efecte visual.

●

Exposició oral final de trimestre
La presentació de final de trimestre es farà en dos dies durant una hora i mitja o dues. Són
explicacions del procés creatiu fet al llarg del trimestre, acompanyades d’una presentació
digital que també forma part de la nota de l’exposició. El tribunal avaluador valora el treball de
l’expressió oral, així com la resta de destreses necessàries per a parlar en públic.

●

Visita al Museu de l’Aigua de Cornellà (observació de mecanismes).

●

Tallers matemàtics al mateix Institut: 
Cúpules de Leonardo, Màquina enigma,
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4t ESO PROJECTES ARTÍSTICS D’INNOVACIÓ
Informació general

Els projectes de 4t d’ ESO s’organitzen dins la franja de matèries optatives específiques.
A diferència dels projectes de 1r, 2n, i 3r comuns a tot a l’alumnat, a 4t d’ESO l’alumne tria
el projecte que vol cursar segons els seus interessos.
El curs 20152016 oferim 3 projectes, dos de caire més científic i un de caire
humanísticartístic:

Projecte. 
Creadors en Residència: dramatúrgia
.
Matèria de Visual i Plàstica
Projecte. 
Brogg’smetics
.
Matèria de Física i Química.
Projecte. 
Evolucionem
.
Matèria de Biologia i Geologia
Les matèries optatives tenen una càrrega horària de 3 hores setmanals. L’alumne cursa 3
matèries optatives específiques (9 hores) organitzades amb les següents franges:
Franja X

Franja Y

Llatí

Biologia i Geologia
Projecte: Evolucionem

Visual i Plàstica
Projecte: Creadors en Residència

Física i Química
Projecte: Brogg’smetics

Francès

Informàtica

L’avaluació dels projectes es farà dins de cada matèria amb els criteris que es detallen en la
programació de cada projecte. A final de curs l’alumnat haurà de presentar una memòria
escrita d’un dels tres projectes. La memòria i el conjunt d’activitats, exposicions orals...del
projecte, equivaldrà a la nota del projecte de recerca de 4t d’ESO.
A continuació es detallen els continguts de cada projecte.
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4t ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ

Evolucionem

Resum del projecte
●

Nom del projecte:
Evolucionem!

●

Curs escolar
:
20152016

●

Alumnat:
4t d’ESO (32 persones)


●

Agrupaments:
grups d’aula/de sessió 1 grup de 32 alumnes

●

Equips de treball
Grups cooperatius de 34 alumnes (escollits preferentment, pel propi alumnat)
Treballs individual a la Llibreta de Projecte i altres situacions.
Feines per parelles (en certs moments).

●

Horari per l’alumne:
1 hora setmanals (i d’altres en funció de les matèries satèl∙lits).


●

Matèries troncals:
Biologia i Geologia i Llengua anglesa

●

Matèries satèl∙lit:
Matemàtiques (Isabel Llop).

●

Professorat:
Anna Díaz (Llengua anglesa) i Ester Martínez (Biologia i Geologia)

●

Temàtica, centres d’interès
1r trimestre:

DE QUAN VENIM?

Veurem les eines per estudiar èpoques passades: geocronologia i talls geològics.
2n trimestre: SOM COM ÉREM?
Analitzarem d’on va sortir la vida.
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Estudiarem els primats, investigarem els cranis dels homínids.
Presentarem el nostre homínid fòssil i farem l’evolució humana en 
cubeecrafts
.
3r trimestre:

ACCEPTEM LA TEORÍA?

Mirarem quins són els fonaments i les proves de l’evolució biològica.
Comprendrem teories evolucionistes actuals.
Farem un simposi fictici, on defensar la teoria amb que hem classificat troballes imaginàries.
●

Valors, eines d’aprenentatge
Respecte
: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula,
capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa.
Compromís
: implicació en el grup de treball i capacitat de reflexió de la pròpia feina feta amb
un reforç a les tutories.
Tècniques de treball
: cerca i processament d’informació, correcta distribució de tasques,
capacitat de ferse preguntes, comprensió de la metodologia científica i posada en pràctica.

●

Objectius
1.Observar en el nostre entorn punts de coincidència i preguntarse si només són casuals.
2. Afavorir actituds participatives i de cooperació i l’assumpció de responsabilitats.
3. Fomentar el desig i l’interès de l’alumnat per la ciència i per conèixer el passat.
4. Obrir la mirada dels alumnes a l’entorn i veurehi l’art de la natura.
5. Estimular la creació artística dissenyant i creant els “fòssils del futur”.
6. Potenciar el gaudi i la satisfacció per la feina ben feta.
7. Ser conscients de la necessitat de l’ús apropiat dels conceptes i del seu coneixement.
8. Constatar que el fet de dubtar forma part de la ciència i de l’aprenentatge de la vida.
9. Evidenciar que cal ser reflexiu abans de prendre decisions, agosarat per tirarles
endavant i valent per acceptarne les conseqüències.

●

Avaluació.
Criteris de qualificació del Projecte: 
Es fonamenten en tres aspectes. La de més pes és
la presentació oral. I amb igual pes el producte final i el seguiment del procés. A més a
més, cada matèria té un percentatge dins de la seva qualificació, segons la proporció
d’hores dedicades al projecte dins la matèria.
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Eines d’avaluació:
S’afavorirà l’autoreflexió i evidenciar què és el treball en grup.
No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.

●

Productes realitzats per trimestres
1r trimestre:

DE QUAN VENIM?

Disseny i construcció dels fòssils moderns.
Elaboració de murals de les Eres Geològiques.
2n trimestre:SOM COM ÉREM?
Estudi d’un homínid fòssil i recreació en un c
ubeecraft
.
3r trimestre:

ACCEPTEM LA TEORÍA?

Exposició oral en un Simposi fictici de la classificació pròpia de les troballes de Cal Ferreter.
●

Exposició oral final de trimestre
La presentació de final de trimestre es farà en un dia durant una hora i mitja o dues. Són
explicacions del procés creatiu fet al llarg del trimestre, acompanyades d’una presentació
digital que també forma part de la nota de l’exposició. Es valorarà especialment el treball de
l’expressió oral, així com en la resta de destreses necessàries per a parlar en públic.

●

Visita a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crussafort de Sabadell.
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4t ESO PROJECTE MAGNET FÍSICA I QUÍMICA

BROG’SMETICS

Resum del projecte
●

Nom:
Elaboració de productes de cosmètica i higiene personal.
Cada grup escull el nom del seu treball

●

Curs escolar
:
20152016

●

Planificació/Organització
: dedicació d’una hora setmanal dintre de l’optativa física i química,
grups de 45 alumnes

●

Objectius:


objectiu global: responsabilitzarse i dirigir amb autonomia l’elaboració d’un
producte comercial

●



elaborar productes d’higiene personal/cosmètica a partir de matèries primeres.



dissenyar els envasos pel productes



elaborar campanya publicitària



optimitzar la producció

Procediment
:


cerca d’informació general



definir la línia de productes que es vol seguir



cerca del mètode d’elaboració



utilitzar materials primaris i/o reutilitzats



elaborar fitxes informatives del producte



disseny de la campanya publicitària



disseny envasos



difusió del producte
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contabilitzar els gastos de producció i fer una comparativa amb els productes de
mercat

●

Matèries implicades:
Química:


aprendre a dissenyar un experiment sense guió previ



optimitzar temps i material



treball pràctic al laboratori: extracció d’olis essencials,...



aprendre a tenir un seguiment ordenat a la llibreta del laboratori



temes a tractar: química orgànica, compostos aromàtics, àcidbase, enllaç
químic,...

Biologia:

●



propietats i efectes sobre l’organisme dels materials biològics utilitzats



Anglès: exposicions, campanya publicitària, fitxes productes, pel∙lícules,...



ViP: disseny campanya publicitària i envasos

Avaluació.
Criteris de qualificació del Projecte: E
s fonamenten en tres aspectes: la
presentació oral té més pes, i amb igual valor el producte final i el seguiment del
procés.
De forma complementària, la matèria destina un percentatge dins de la seva
qualificació a l’avaluació de les activitats que es duen a terme dins de les hores
destinades al projecte. I es calcula segons la proporció d’hores dedicades al projecte
dins la matèria.
Eines d’avaluació:
S’afavorirà la reflexió de la pròpia feina. S’intensificarà
evidenciar que en el treball en grup s’ha de ser responsable i curós.
No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.

●

Activitats complementàries
Possibilitat de visitar alguna fàbrica, CSIC,...convidar persona experta en el tema.
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4t ESO PROJECTE ARTÍSTIC D’INNOVACIÓ
Creadors en Residència. Dramatúrgia

Resum del projecte
●

Nom:
Dramatúrgia.


●

Curs escolar
:
20152016

●

Matèries
:
Visual i Plàstica, Castellà.

●

Professorat
:
Fanny Figueras i David Arnaiz.

●

Horari
:
2 hores setmanals (DC11:3013:30 h) i 1h de Visual i Plàstica segons necessitats

●

Agrupaments
:
grups d’aula/de sessió

1 grup de 23 alumnes / 1hora 2 professors alhora.
Incorporació a l’aula d’un creador durant aproximadament 15 sessions

●

Equips de treball
: equips de 4, parelles, treball individual, a convenir segons
necessitats.

●

Temàtica, centres d’interès
Creadors en Residència als instituts és un programa del departament de cultura, departament
d’ensenyament i una entitat mediadora de la ciutat de Barcelona vinculada la creació artística.
En el cas del Broggi, la Residència és de dramatúrgia i l’entitat la Sala Beckett. El projecte té
com a finalitat aproximar els alumnes al món de la creació dramatúrgica a partir de
l’experiència de treballar a l’aula amb un creador. Els creadors residents conceben projectes
inèdits i específicament pensats per ser desenvolupats juntament amb un grup d’alumnes
d’ESO. Els creadors intervenen als instituts com a autors, desenvolupant una obra pròpia; i la
transmissió es dóna fonamentalment a través de la participació, el diàleg i el contacte directe
amb l’obra i amb el seu creador. La reflexió i l’anàlisi també són parts molt importants del
27

projectes artístics d’innovació
procés d’aprenentatge.Tot el procés de treball es documenta i es comparteix a través d’un
bloc.
El projecte es vincularà directament amb els continguts de Visual i Plàstica sobretot durant la
3a hora de projecte.
●

Valors, eines d’aprenentatge
Respecte: bon clima de convivència, capacitat d’escolta, bon ús dels torns de paraula,
capacitat de seguir “les regles del joc”, ordre mentre es treballa, correcta distribució de
tasques, etc.
Compromís: implicació en el grup de treball (capacitat de reflexió, composició i revisió dels
equips de treball).

●

Objectius generals
■

Propiciar que els alumnes descobreixin els processos propis de la creació
contemporània a partir del contacte i el diàleg continuat amb un creador, i
que reflexionin sobre l’art a partir de la pròpia experiència.

■

Promoure i generar situacions i contextos que estimulin la innovació i la
creativitat artístiques.

■

Afavorir que l’aula esdevingui de manera activa un espai per a la cultura, l’art
i el pensament, lloc d’acollida de la creació i espai per a l’experimentació i la
innovació artístiques.

●

Avaluació
.
Criteris de qüalificació:
40% de la nota: presentació oral.
30% de la nota: producte final.
30% de la nota: seguiment del procés.
Instruments d’avaluació: r
úbriques d’avaluació, coavaluació i autoavaluació.
No hi ha recuperació de projecte ni al juny ni al setembre.

●

Producte final i institució col∙laboradora. 
Grup de teatre: obra de teatre jove.
Institució col∙laboradora: Sala Beckett.
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8. Seqüenciació curs 20152016 per nivells i exemples de la programació de 2n i 3r d’ESO.
Seqüenciació 1r d’ESO
Seqüenciació 2n d’ESO
Seqüenciació 3r d’ESO
Seqüenciació 4t d’ESO_Evolucionem
Sequenciacio 4t d’ESO_Brogg’smetics
Seqüenciació 4t d’ESO_En Residència
Programació projecte 2n d’ESO
Programació projecte 3r d’ESO
9. Annexos:
Annex 1 Creativitat visual

Annex 2 
Rúbrica avaluació_ document base per les exposicions orals
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