
Distribució de sessions 
 
FASES 1 -2 -3-4 Investigar /Imaginar / Seleccionar / Provar   ( 7 sessions 
  

 Creació de grups per diferents afinitats d’àrees (matemàtiques, llengua i 
artística): distribució de càrrecs i tasques. 

 Mesurar un terreny real (cinta mètrica, pals i passos). Comparar els 

 resultats .  

 Fer una pluja  d’ idees partint de: És..     I podria ser .. .  

 Treballar un aspecte cada grup: Què, qui, on, quan, com i perquè 
(mètode  Design Thinking). 

 Cada grup es prepara preguntes i n’escull una de cada alumne, que es fa 
en veu alta perquè tothom prengui nota. Per exemple: l’aigua ha de ser 
transparent? 

 A continuació es passa “una píndola” (reforç d’idees per estimular la 
creativitat)  

 Aquest material es pot trobar a l’enllaç que trobareu a documents adjunts 
(www.creativationclallenge.com)         1 o 2 sessions 

 Fer un esbós de la seva proposta en un full DinA3: distribució d’espais  

 Elaborar un plànol amb paper mil·limetrat (vista aèria) de l’espai i els 
elements dissenyats. S’han de preveure com a mínim dues piscines; una 
de quadrada o rectangular i una de circular. 

 Utilitzar el metre (pals) com a unitat real (cm en el plànol) per visualitzar 
els espais. 

 Treballar a escala 1:100. Repassar amb un retolador negre de punta fina. 

 Calcular el perímetre i àrea de cada espai i P, A i V de les piscines, així 
com els litres  d’aigua que necessiten . 

 Elaborar  l’informe o dossier d’aprenentatge, que expliqui el projecte, els 
avenços tecnològics aplicats i els seus beneficis mediambientals.  

 Dissenyar la maqueta de cada projecte amb el programa Tinkercard (3D) 

 A català es fa la correcció ortogràfica i l’estructuració del text 

 A medi es fa un treball previ dels avenços tecnològics aplicables i els 
beneficis mediambientals. El medi natural i les energies renovables.  

 Buscar a internet informació referent a diferents avenços tecnològics per 
reduir el consum energètic, la despesa d’aigua,  altres processos de 
desinfecció per millorar en salut i diferents tipus d’energies aplicables. 
Debatre avantatges i incorporar-ho a l’informe.                          5 sessions 

 
 

FASE 5 i 6  Compartir  / comunicar                                       (   4 sessions) 
 

 Dissenyar una presentació amb imatges                                      1 sessió 

 Presentar el projecte de cada grup en públic i avaluar el grup.    1 sessió 

 Construir un únic projecte que surti d’entre tots els presentats. Preparació 
i gravació del vídeo i construcció de la maqueta.                        2 sessions 

 
Maqueta (treball en diferents  grup) 

 Construir una maqueta que representi el plànol que han dissenyat, fent 
els edificis en volum i respectant la distribució feta en el plànol.  

http://www.creativationclallenge.com/


 Es pot fer peces lego, o bé amb plastilina i/o fang i cartrons , o també 
amb diferents materials reciclables.  

 
Tecnologia : 

 Creació d’un powerpoint o app, només amb imatges i capçalera. 

 Vídeo : Per fer el vídeo , els alumnes han de portar diferents objectes 
com tovalloles, ulleres de sol, ulleres de busseig o bé virtuals, samarretes 
màniga curta , casquets de bany, barnús... tot allò relacionat amb els 
espais de piscina.  

 Es distribueixen els alumnes amb narradors i actors i es distribueix el text 
que dirà cadascú (no el poden llegir) i es fa la gravació amb l’ipad i un 
fons croma. Quan s’edita s’afegeixen les fotografies de la presentació, 
que faran de fons.  

 
Matemàtiques 

 Prèviament a l’àrea de matemàtiques, s’han repassat: les figures planes, 
càlcul de perímetres i l’àrea . 

 Treball des de les altres àrees: 
 
Català 

 L’esborrany que han fet els alumnes a l’espai del projecte, es treballa a 
l’àrea de llengua catalana, a partir de l’elaboració de diferents tipologies 
de text. 

 Hauran d’elaborar un “dossier d’aprenentatge “ (portafoli)  amb: 

 Presentació de l’equip de treball 

 Descripció de les instal·lacions : espais, tecnologies i personal. 

 Tancament. 
 Es treballarà : 

 La presentació i l’ortografia 

 La coherència del text.                                                   1  / 2 sessions 
 
Medi: “Energies” 

 A medi, a través d’un dossier, es treballen les energies renovables i no 
renovables, quines són, on les hem vist; les diferents fonts d’energies i 
els problemes mediambientals que tenim la  societat actual. 

 S’obre un debat sobre les diferents fonts d’energia i com aplicar-les al 
projecte proposat per tal de : 

 Reduir i estalviar energia i consum d’aigua. 

 Aplicar mesures per un consum responsable 

 Reduir residus i contaminació  

 Prendre consciència del consum d’energia desigual entre països. 
               4/6 sessions 

 
A partir d’aquí,  i a l’espai de projectes STEAM, busquen a internet informació  

 


