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PER QUÈ EL MÈTODE DE 
PROJECTES
PrOjeCTes?, mètode de projectes?, 
centre d’interès?, tant és el nom que 
donem a la pràctica d’aquesta metodo-
logia ja que el més important quan duim 
a terme un ensenyament-aprenentatge 
és, en primer lloc, els objectius que ens 
proposam, i sobretot, que el procés sia 
el més significatiu possible. La signifi-
cativitat és esencial per aconseguir que 
els continguts (conceptuals, procedi-
mentals i actitudinals) quedin incorpo-
rats de forma plena dins la xarxa mental 
de cada alumne.  

el mètode de projectes segons 
l’anomenam nosaltres és un procés 
metodològic molt ampli que respon a 
una forma d’entendre el procés edu-
catiu, això sí, sempre amb uns resul-
tats enfocats des d’una òptica a mitjan 
i llarg plaç. el seu rendiment, el seu 
aprofitament o l’adquisició de tècni-
ques d’aprenentatge per part de cada 
un dels alumnes no és verificable a 
curt plaç, i en moltes ocasions tam-
poc durant el propi curs, sinó al llarg 
de tota l’educació primària, i fins i tot, 
en nivells educatius molt posteriors, 
com l’esO i el batxillerat. Això vol dir, 
que els resultats es veuran com a mí-
nim després d’haver experimentat, al 
manco, un treball de projectes i millor 
després d’alguns més. Moltes i molts 
dels nostres alumnes que ens visiten i 
que cursen estudis superiors ens ma-
nifesten de l’ajuda que ha estat per a 
ells la pràctica del mètode de projectes 
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durant la seva etapa primària i pels estudis en etapes posteriors de l’educació 
secundària i  la Universitat.  

Per a nosaltres un dels objectius bàsics del mètode de projectes és aconseguir 
que el nostre alumnat adquireixi unes eines de treball per poder-les aplicar 
en qualsevol moment i en totes les experiències pedagògiques que en poste-
rioritat desenvolupi. Aquestes eines li han de servir per aprendre a aprendre, 
per saber estructurar un índex, per saber cercar i consultar una informació i 
processar-la per després poder integrar-la en el seu procés d’aprenentatge, i 
finalment per saber explicar-la. 

No fa falta dir, que per adquirir unes tècniques de treball hi ha moltes maneres 
d’aconseguir-ho, i que no és indispensable fer-ho amb el mètode de projectes, 
però sí que és veritat que si partim d’ell, aquestes són assolides d’una forma 
molt més significativa. Per què?. són diverses les raons:

Una tècnica de treball o d’aprenentatge no és pot assimilar d’una forma aïllada 
i fora de context, sinó de forma globalitzada juntament amb altres continguts. 

el mètode de projectes es fa de forma sistemàtica i continuada i no de forma 
esporàdica.

en tot moment de l’experiència prima la motivació, un tema que sigui del seu 
agrat és condició bàsica per a treballar en moltes més ganes, i el rendiment, 
donada la implicació pedagògica de l’alumnat, és molt més elevat.

es treballa un tema de forma global, es parteix de la didàctica de la globalit-
zació, entenent aquesta com a una interdependència entre tots els continguts 
del tema estudiat. Un exemple podria ser que quan estudiam una determinada 
planta no es fa de forma individualitzada sinó integrada dins un ecosistema, és 
a dir, relacionada amb tots els elements i fets físics i naturals que l’afecten.

La interdisciplinarietat, com a suma i relació entre totes les disciplines del 
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currículum, també hi és present en el mètode de projectes. es duen a terme 
activitats de llenguatge com són les exposicions orals com a conclusions al final 
de l’experiència, activitats de plàstica amb la realització de la portada i dibuixos 
il·lustratius, activitats de matemàtiques i activitats de coneixement del medi. 
Aquestes darreres, són majoritàries perquè els temes dels projectes tenen una 
càrrega abundant d’objectius i continguts d’aquesta àrea. 

el mestre ha de ser durant tota l’experiència, un element més dins el procés 
d’aprenentatge, un orientador que ha de guiar, coordinar i ajudar cada alumne o 
grup d’alumnes.

Donada la problemàtica de l’alumnat d’avui en dia, a més de dur a terme un 
ensenyament tradicional, on el llibre és el centre de tot el procés, la didàctica del 
mètode de projectes és un bon recurs perquè l’alumne deixi de ser un subjecte 
passiu. Així, convé cercar alternatives noves que impliquin cada alumne dins el 
seu procés d’aprenentatge passant a ser un subjecte actiu, dinàmic i emprene-
dor. el mètode de projectes a la vegada potencia aquests aspectes i permet, cosa 
molt important, també respectar el ritme d’aprenentage personal.

CURRÍCULUM i MÈTODE DE PROJECTES
Amb el mètode de Projectes ens hem de demanar, com en qualsevol altre activi-
tat didàctica, que volem, com ho volem i quan ho volem ensenyar?.... Indubtable-
ment el mètode de projectes solament es pot aplicar en una escola on el projecte 
curricular de centre sigui obert i flexible i no tancat.

Un procés d’ensenyament-aprenentatge ha de ser articulat i complet això vol 
dir que hem de seqüenciar i ordenar els continguts de cada una de les àrees. 
Però primerament, hem de tenir ben clar quins són els continguts conceptuals 
que s’han d’integrar en el currículum. La veritat és que si volem que aquest si-
gui recurrent i en espiral, això és que els continguts siguin tractats en diferents 
nivells, hem de seleccionar i prioritzar quins són els que hem de veure a cada 
nivell i cicle, i el que no podem fer és deixar-ne fora de la programació. Nosal-
tres, al principi varem voler aplicar la metodologia del Mètode de Projectes a 
tota l’Àrea de Coneixement del Medi, però després de tot un curs ens adonàrem 
que molts dels continguts conceptuals del nivell no havien estat treballats. Per 
exemple es treballaven molts de conceptes d’un determinat bloc de continguts 
però no es tractava durant tot el curs escolar altres conceptes d’altres blocs de 
continguts. Consideràrem que el currículum ens quedava coix. seguint sempre 
amb les teories de stenhouse sobre la investigació a l’aula i l’avaluació constant 
de qualsevol metodologia que apliquem, ens plantejàrem fer-ho de la manera que 
a continuació exposarem. 

L’experiència que duim a terme està basada en una sèrie de passes que van molt 
coordinades i correlatives. Aquestes són:

ELECCió D’Un TEMA
Per tal de dur a terme una metodologia el més activa possible, els alumnes ele-
geixen un tema lliurement que ha de ser fruit  o sorgit de la discussió i el debat 
d’ells. Però, anteriorment cada alumne elegeix tres temes que trobi interessants 
i s’escriuen a un llistat on una vegada tancat, individualment n’elegeixen el que 
més els interessa i l’argumenten, primer per escrit i després oralment davant 
tota la classe per tal de convèncer el màxim nombre de companys. Abans de 
que comencin  les exposicions és bo que el mestre faci les reflexions oportunes 
de que una vegada escoltats tots els temes exposats s’han de triar pels propis 
interessos i no pel grau d’amistat que es tengui amb el que ha proposat el tema. 

Una vegada escollit el tema a treba-
llar, es fan cartells per posar per tota 
l’escola demanant informació (llibres, 
cartells, videos, fotografies...)  sobre 
el tema.

PASSES  PER PODER 
ELABORAR Un GUió
escriure tot el que sé i sabem  so-
bre el tema. escriure tot el que volem 
saber 

Aquestes activitats primer les faran 
individualment i després entre tota 
la classe. Hem de dir que el mes-
tre no intervindrà si hi ha conceptes 
erronis perquè una vegada finalitzat 
el mètode pot servir d’avaluació pels 
propis alumnes i aprendre de les se-
ves equivocacions. També s’han de 
treballar una sèrie de pautes abans 
de realitzar el que volem saber i, el 
més important, aprendre a formular 
preguntes.

Les preguntes sorgides en l’activitat 
què vol saber tota la classe sobre el 
tema? seran les que utilitzarem per 
elaborar el guió i les ordenarem de la 
següent manera.

- Preguntes de caire general.

- Preguntes de caire particular i més 
concretes.

- Ordenar-les segons la prioritat i la 
dependència d’una amb les altres.

- emprar els termes correctes i ini-
ciar-los en el vocabulari científic.

- Ordenar i estructurar les preguntes.

en petit grup agruparan les pregun-
tes que pertanyin a un mateix bloc i 
deixaran per les últimes les que con-
siderin que no estan incloses dins 
cap altre. Una vegada finalitzada 
aquesta tasca es posaran en comú 
entre tota la classe i es faran els can-
vis oportuns.

La següent passa serà donar un nom 
genèric a les preguntes que formen 
un mateix bloc, per exemple si estu-
dien els animals totes les que facin re-
ferència a classificació dels animals, 
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hàbitats, espècies en perill d’extinció...

A continuació les preguntes les apren-
dran a formular cientificament, i a uti-
litzar un llenguatge precís i entenedor. 
També aprenen a enumerar-les.  Aques-
ta passa és fonamental per aprendre a 
estructurar un guió, un dels objectius 
bàsics de tota aquesta metodologia.

Un exemple de com enumeram les pre-
guntes, és així: 1, 2, 3.... Les subpre-
guntes 1.1   1.1.1    1.1.2.   La pregunta 
tres seria:

3.CArACTerÍsTIQUes

3.1- morfologia d’alguns animals.

 3.1.1- mamífers

 3.1.2- peixos

 3.1.3- rèptils

 3.1.4- aus

 3.1.5- amfibis

ja hem finalitzat el guió, la qual cosa 
resulta molt laboriosa durant el primer 
projecte, però l’experiència de realit-
zar-los durant quinze anys ens ha con-
vençut de que és important “perdre el 
temps “ elaborant sense frissar i d’una 
manera entenedora cada una de les 
passes del guió. Pensam que si els nos-
tres alumnes aprenen els fonaments de 
l’elaboració d’un projecte, els següents 
sabran fer-los sols.

inVESTiGAR i ELABORAR 
CADA Un DELS 
APARTATS
els alumnes formaran petits grups de 
quatre o cinc alumnes, triaran un nom 
que faci referència al tema a estudiar i 
començaran la recerca de la informa-
ció per Internet o amb els llibres que 
han aportat ells o altres nins i nines de 
l’escola per mitjà dels cartells informa-
tius que abans hem esmentat. Durant 
aquesta recerca és necessari ensenyar-
los a realitzar una bibliografia que tam-
bé acompanyarà al treball una vegada 
finalitzat.

en tot el procés d’aquesta recerca 
d’informació, també es indispensable 

ensenyar-los a destriar la informació important de la que no ho és. Hem de dir 
que molts de llibres que aporten són difícils per a la seva comprensió perquè 
tenen un llenguatge molt elevat.

ExPLiCAR CADA GRUP AL GRUP CLASSE LA 
FEinA FETA.
Cada grup de nins i nines explica a la classe tota la investigació que ha duit 
a terme. Aquesta pot anar acompanyada de vídeos, murals, fotografies...els 
altres prendran nota a través d’unes fitxes sobre la informació cercada, la ma-
nera d’explicar i els recursos utilitzats.

AVALUACió DURAnT TOT EL PROCÉS      
Durant tot el procés es fa un seguiment sistemàtic i exhaustiu de cada passa 
del projecte. es revisa cada cert temps l’organització i numeració dels fulls. 
s’anoten totes les intervencions orals de cada alumne en els debats i s’anima 
aquells alumnes que els costa participar. Després de cada sessió anotam el 
punt on estan les seves investigacions, com han processat la informació, la 
bibliografia utilitzada...qui ha fet feina i qui no. Al final del projecte es tornen a 
revisar les preguntes del que volien saber i els conceptes que tenien del tema 
i així veuen els conceptes erronis que tenien al principi. 

L’AUTOAVALUACió COM A EinA DE DiAGnÒSTiC
Mentres fan la feina en grup, tenen unes fitxes d’autoavaluació on avaluen la 
feina que han fet durant la setmana tan individualment com tot el grup i en 
acabar la sessió de projectes setmanal ens les entreguen i valoram els mestres 
i el grup els avenços i dificultats que han tengut

Una vegada acabat el projecte cada alumne s’autoavalua contestant a una 
sèrie de preguntes exposades en una fitxa on consta el nom del projecte, si 
l’han acabat de forma satisfactòria, les passes que han seguit per dur-lo a 
terme, el material audiovisual, informàtic i la bibliografia emprada, el material 
emprat durant la seva exposició final davant el grup-classe, la valoració crítica 
del treball realitzat (si els ha agradat fer-ho, que hi posaria, si ha estat fàcil o 
difícil per a ells i elles...), la valoració de la seva aportació en el treball de grup. 
També contesten valorant de 1 a 10 els seus coneixements, la seva originalitat 
i creativitat, el domini de les tècniques emprades...

EPÍLEG
Hi ha qui pot pensar que el que nosaltres feim no és propiament metòde de 
projectes ja que no l’aplicam a totes les àrees, potser sigui així, però allò impor-
tant no és el nom sinó els resultats aconseguits amb el que ens hem proposat. 
Treballar a partir d’un centre d’interés, pedagògicament i didàcticament, té de 
positiu que possibilita infinitat de camins per arribar a la meta proposada, als 
objectius curriculars. Creim que una metodologia didàctica no pot ser dog-
màtica, ha de ser oberta en el sentit de poder aplicar-se juntament i al mateix 
temps amb altres. Ha de ser elàstica en el sentit que ha de poder aplicar-se 
de diferents maneres. Un mestre no pot aplicar una metodologia d’una forma 
unilateral sinó que ha de ser crític amb ella, ha d’analitzar-la i modificar-la 
constantment i adequar-la al moment educatiu i a l’alumnat. el mètode de 
projectes no és un procés fàcil ja que constantment s’han d’introduir nove-
tats que sorgeixen segons el tipus i grup d’alumnat. el/la mestre que ho dur 
a terme ho ha de pensar molt bé. en resum, hem de reestructurar el procés 
d’aprenentatge constantment i això és molta de feina. És veritat que aplicar 
metodologies actives, on l’alumnat i també el mestre és un element viu i actiu 
ens fa més agradable la tasca docent quotidiana.


