
Nom del projecte: 
Etapa educativa: 
Curs: 

Inici i presentació  Desenvolupament  Tancament  

Sobre el desenvolupament 

Breu descripció: 

 Parteix d’un context, repte, problema…? Quin? S’ha previst el treball cooperatiu entre l’alumnat? En quin moment? Com 
s’organitzaran? 

Hi ha tasques obertes, on l’alumnat pot prendre iniciatives ?Com són? En quin 
moment? 

Estableix relacions i aliances fora del centre? Amb l’entorn? 
 
 

És una proposta individual o treballes amb docents d’altres àmbits/nivells? Cal coordinació amb altres membres del claustres? Quins mecanismes de coordinació hi ha 
establerts? 

Sobre la planificació 

Sobre la coordinació  

Nom i cognoms:        Centre educatiu (opcional):

         Especialitat (si escau): 

      Correu electrònic (opcional) 
Y tu què inventes? 

Cicle superior 

primària. 6è 

A partir de l'estudi de diferents invents al 

llarg de la història, els alumnes faran 

propostes sobre prototips d'invents on 

hauran de realitzar en equip tot el treball 

previ i el prototip final. 

rfuente@xtec.cat 

Es planteja per grups quines millores 

podríem fer a l’escola. 

Es parla i presenten diversos models 

d’invents que s’han fet al  llarga del temps. 

Reflexió sobre l'invent: proposta per grups 

Per a què serveix? Quins beneficis té per millorar la vida de les 

persones? I a l’escola què proposes? 

Materials 

Pressupost necessari 

Possibles avantatges i inconvenients 

 

L’objectiu final  és que 

prototipin un invent útil per 

millorar la vida a l’escola,t 

reballant de forma 

cooperativa i desenvolupant 

la seva creativitat. 

Després de veure com diferents invents han facilitat i millorat la 

nostra vida plantegem el repte de què podriem millorar a l’escola. 

Quins problemes tenim i com ho podriem millorar a partir d’invents 

que podriem fer 

Primer i amb post its van penjant en una paret de la classe 

de forma individual quins són les millores que caldria fer al 

centre. Després en grups cooperatius escullen una millora 

que voldrien fer de les plantejades i debateixen el perquè. 

Cada alumne pot fer fins tres propostes dels post its. Cada 

grup per votació es quedará només amb una proposta de 

problema, a partir de la qual dissenyarà el seu invent. 

Una bona proposta seria fer la visita al 

museu de la tecnologia de Terrassa on 

poden veure diversos invents que han 

millorat el treball i la vida de les persones. 

 

En aquest projecte els alumnes, són els 

protagonistes en tot moment, des de l’inici fent 

propostes de millora, prenent decisions ( quin invent 

farem per millorar què) i finalment dissenyant els 

prototips que hauran de presentar al grup –classe 

amb l’explicació oral i presentació de les avantatges 

de l’invent per millorar la vida de les persones, en 

aquest cas de l’alumnat del centre. 

Es tracta d'un projecte multidisciplinari, 

col·laboratiu i creatiu. 

Necessitem del suport de les diferents àrees : 

social ( història dels invents), tecnològica ( 

creació dels prototips), lingüística¨: preparació 

de l’exposició i presentació oral de l’invent i 

finalment artística al proposar una exposició al 

centre dels diferents invents d’una forma 

creativa i visual. 



Quins continguts posem en joc? (S,T,E,A,M) Amb quines activitats? Són d’aprenentatge? Són d’avaluació? 

Quines competències desenvolupem? 

Sobre els aprenentatges 

Fomenta l’esperit crític? Com? 

Sobre l’esperit crític Sobre la creativitat 

Com es contemplen la perspectiva de gènere i 
l’equitat social? 

Sobre l’equitat 

Tecnologies Metodologies Perspectives 

Sobre les STEAM tools (quines aplicareu i de quina manera a la vostra proposta) 

Fomenta la creativitat? Com? 

Altres 

Els continguts Steam són: 

Ciència: per a què serveixen els invents, com els 

desenvolupem i perquè. 

Tecnologia: prototipem el nostre invent 

Art: Com podem presentar de forma creativa el 

nostre invent. Preparem una exposició pel centre 

de forma visual. Fem els programes en paper de 

la exposició. 

Per desenvolupar el prototip haurem de fer servir 

les matemàtiques per calcular mides i format i 

també per calcular el pressupost de l’invent. 

Competència comunicativa: lingüística i audiovisual  

-Competència artística i cultural.  

-Competències metodològiques: Tractament de la 

informació i competència digital 

Competència d'aprendre a aprendre. 

- Competència d'autonomia i iniciativa personal 

Activitats d’aprenentatge i Avaluació 

1- decidir quines han de ser les millores que necessita l’escola 

2-Fer una llista dels invents que hem vist a la visita al museu de la tecnologia de 

Terrassa amb els seu objectiu de millora, avantatges i desavantatges. 

Reflexionar quins invents els han portat a terme les dones. Reflexionar els 

motius i donar opinió d’aquest fet. 

3- Compartir amb la classe la seva reflexió 

4- En grups decidir quines millores fan falta fer a l’escola per millorar la vida de 

la comunitat. 

5- Fer un disseny Reflexió sobre l'invent: 

Per a què serveix? Quins beneficis té per millorar la vida de les persones? 

Materials 

Pressupost necessari 

Possibles avantatges i inconvenients 

6- Prototipar l’invent 

7-Presentar-ho a la classe preparant una exposició oral amb suport tecnològic. 

8- Avaluar la seva proposta i coavaluar la dels demés grups. 

9- Preparar la exposició al centre. 

10-dissenyar el programa virtual  de la exposició. 

11.Compartir-ho amb les famílies i resta del centre. 

12- Obrir el centre per visitar l’exposició. 

ABP, 

Design Thinking 

Treball cooperatiu 

Indagació 

Ciència Ciutadana 

Resolució de problemes 

Procés tecnològic 

Impressió 3D 

Robots 

Apps 

Art Steam 

Equitat i gènere 

Ciència ciutadana 

Controvèrsies 

tinkering 

Tot el projecte fomenta la 

creativitat i l’esperit crític. 

Pensant sobre què cal 

millorar, dissenyant la 

millora, prototipant-la i a 

més organitzar una 

presentació de l’invent i 

una exposició. 

El fomenta des del moment que 

s’han de prendre decisions: Què 

cal millora, com i perquè. 

Consensuar-ho amb els 

companys. 

Pensar en invents que millorin la 

vida del centre i de les persones. 

Al fer la visita al museu de la tecnologia i 

reflexionar de les dones inventores s’està 

plantejant del paper de les dones al món i 

concretament a l’àmbit  científic i tecnològic. 

És un projecte transversal i que es pot ampliar amb altres àrees de forma multidiscipinar. 


