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Títol:  El treball per projectes. Com és que es fan els jocs Olímpics? 

 

 
 

Objectius  

 Explicar les nocions bàsiques de com pots treballar per projectes amb els teus alumnes. 
 Esmentar els passos que poden ser útils per treballar per projectes. 
 Exemplificar cada un d’aquests passos amb exemples del projecte que vam realitzar el 

curs 2017-18 amb els alumnes de 4rt. 
 Donar orientacions perquè puguis treballar per projectes a l’escola. 

 

Descripció de la proposta  

 

A l’escola el Despujol, de les Masies de Voltregà, treballem per projectes. Explicaré el projecte 

que vam fer el curs passat amb els alumnes de 4t, Com és que es fan els jocs Olímpics?. 

Resumiré les nocions bàsiques de com pots treballar per projectes amb els teus alumnes 

Esmentaré els passos que et poden ser útils per treballar per projectes. També faig una 

descripció de l’activitat a grans trets tenint en compte que, en els diferents apartats es detallen 

alguns aspectes més específics. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

Per explicar els aspectes didàctics i metodològics he seguit el següent guió on també hi 

trobareu els recursos emparats i els continguts i processos que es treballen de forma 

destacada. 

 Com escollim el tema? 

 Com formulem la pregunta repte?  

 Com iniciem el projecte?  

 Com explorem les idees que tenen els infants?  

 Com concretem què volem descobrir?  

 Com planifiquem què volem fer?  
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 Com recollim els continguts apresos?  

 Com avaluem el projecte?  

 Com clausurem el projecte?  

 Conclusió. 

 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Aquest projecte ha estat realitzat amb els alumnes de 4rt de l’escola Despujol, de les Masies de 

Voltregà, però l’esquema és vàlid per poder treballar per projectes a qualsevol nivell de 

l’educació primària i secundària. 

 

 

Documents adjunts 

 

El treball per projectes: de la teoria a la pràctica. Com és que es fan els jocs Olímpics? 

https://natibergada.cat/el-treball-per-projectes-de-la-teoria-a-la-practica 
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