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Un exemple d’ABP: “Càlcul sobre rodes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnat 3r ESO de FEDAC 

Cerdanyola. 

Objectius  

 

La finalitat del projecte és motivar a l’alumnat a raonar, buscar diferents vies de resolució i 

finalment proposar la solució a diferents problemes matemàtics. Per això, es contextualitzen 

dins d’un marc proper a ells que els pugui resultar engrescador. En aquest cas és  fer una ruta 

en bicicleta de muntanya. Abans de fer la sortida, els estudiants s’hauran d’informar bé de 

l’equipament necessari, el tipus de bicicleta més adient, fer un petit pressupost del cost (tant de 

l’equipament com de la bicicleta), proposar diferents itineraris per a la sortida, quin és el tipus 

d’aliments que serà millor prendre el dia de la sortida, etc. 

 

Descripció de la proposta  

 

El projecte «Càlcul sobre rodes» és un projecte interdisciplinar, on intervenen les àrees de 

llengua, educació física, tecnologia i matemàtiques, adreçat als estudiants de 2n d’ESO, i on la 

finalitat és treballar les matemàtiques a través del context d'una sortida en bicicleta i que 

conclou amb una exposició oral de la proposta de cada grup d’alumnes. S’imparteix durant 1 

hora setmanal de la matèria de matemàtiques al llarg dels tres trimestres. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

L’alumnat es distribueix en grups de, com a màxim, 4 persones. L’agrupació es va fer de 

manera que els estudiants triaven la parella amb la que volien anar, i el tutor del projecte, 

agrupava diferents parelles de manera que el ritme d’aprenentatge dels diferents components 

del grup no fos homogeni. 
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Cal que es reparteixin bé les tasques dins del grup, però tots els seus components  han saber 

quins resultats s’obtenen i com s’obtenen. De totes les activitats han d’explicar el procediment 

per arribar a la solució.  El format per recollir tots els  resultats és lliure, però han de tenir en 

compte que hauran de fer una exposició oral on explicaran a la resta dels companys el resultat 

de cada activitat proposada i el procediment utilitzat per arribar al resultat. Per exemple, podrien 

recollir els resultats i conclusions en format “power-point”, o qualsevol altre que els hi resulti 

còmode per fer l’exposició oral.  

 

 Durant el projecte coincideixen dos docents a l'aula. Cada un d’ells té una funció diferent: un 

professor ajuda a resoldre els dubtes que van sorgint durant la sessió, mentre que l’altre fa una 

avaluació contínua a cada grup. 

 

El  projecte està dividit en 15 sessions, la durada de cadascuna oscil·la entre 1h i 3h hores. 

Cada grup d’estudiants ha de trobar el procediment més adequat per resoldre el repte plantejat.  

Els continguts treballats, malgrat ser bàsicament del temari corresponent al currículum de 2n 

d’ESO, no s’han de correspondre cronològicament amb la programació de matemàtiques. 

Així,per exemple, es pot introduir el tema d’estadística a principi del projecte, encara que, en la 

programació general de matemàtiques de 2n d’ESO, consti al tercer trimestre. 

 

Tant la seqüenciació d’activitats com els continguts els podeu localitzar al document adjunt. 

 

 

Documents adjunts 

  

Al document adjunt podeu trobar: 

- La correspondència entre el currículum vigent i els continguts matemàtics i sessions del 

projecte. (material pel professorat) 

- Seqüenciació d’activitats. (material per l’alumnat) 

- Rúbriques d’avaluació (material pel professorat i l’alumnat) 

 

Autoria 

Projecte el·laborat pel professorat de secundària de l’escola FEDAC Cerdanyola. 
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