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Contacte

Neus Heras Navarro
nheras@inslavall.cat

tel: 972 656 691

Explicació de la proposta

El  projecte  ECO-recerca es  va desenvolupar  la  segona quinzena del  mes de maig  de 2018,
concretament entre els dies 14 i 22.

Aquest treball se centra en una pregunta investigable àmplia que dona peu a la formulació de
noves preguntes més concretes per part dels alumnes. La idea és que, responent les preguntes
parcials, s’arribi a respondre la qüestió de recerca plantejada:

«Com impacten els productes ecològics en el nostre entorn proper?»

Es planteja als alumnes un debat obert sobre el significat de la paraula impacte en el context que
es planteja.

Amb la seva participació es determina quins aspectes dels productes ecològics poden generar
impacte en la Vall de Llémena i les seves rodalies. Es defineixen cinc camps de recerca:

• Producció

• Distribució i comercialització

• Consum

• Salut

• Medi ambient

• Etiquetatge

Per poder respondre la pregunta general, s’acorda amb els alumnes que caldrà estudiar cada un
d’aquests punts i es reparteixen per treballar-los segons els seus interessos.

A partir d’aquest moment es defineix la tècnica de treball grup. S’aplicarà la metodologia Puzzle
que consisteix en la formació de grups base i grups d’experts.

Cada grup base comptarà amb 6 alumnes, cada un responsable de la recerca en un dels camps
d’impacte investigables. 

Els grups d’experts es formen amb els alumnes responsables de cada impacte. Hi haurà dos
grups de cada que es centrarà un en l’alimentació d’origen animal i l’altra en la d’origen vegetal.

Es redacten les següents preguntes en cada grup d’experts:

- Producció: «Si tu vols ser productor de productes ecològics, quins factors has de tenir en compte
perquè sigui viable i rendible?»

• Tipus de productes
• Els més venuts
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• Requisits que cal complir
• Control de plagues
• ...

- Distribució i comercialització: «Si tu vols ser venedor de productes ecològics, quins 
factors has de tenir en compte perquè sigui rendible?»

• Procedència dels productes
• Transport
• Distribuïdors de la zona
• Comparativa de preus
• ….

- Consum: «La teva família ha decidit només utilitzar productes ecològics. Quin 
impacte té aquesta decisió en el dia a dia familiar?»

• Menús
• Conservació
• Comparativa de preus
• Canvis forçats perquè no es troben 

determinats aliments
• Restaurants
• ....

- Salut: «La teva família ha decidit només utilitzar productes ecològics. Quin 
impacte té aquesta decisió en la salut i el benestar familiar?»

• Gust dels aliments
• Conservació
• Beneficis
• Estudis que s’han fet sobre el tema o 

recerques que es fan actualment
• ...

- Medi ambient: «Quin impacte té per al medi ambient la producció de productes ecològics?»

• Lluita biològica
• Normativa
• Beneficis mediambientals
• Estudis que s’han fet sobre el tema o 

recerques que es fan actualment
• ….

- Etiquetatge: «Quines característiques comparteixen les etiquetes que certifiquen que un 
producte és ecològic?»

• Productes eco, bio, utz... 
• Símbols i gràfics
• Normativa local, estatal i europea
• Informació dins de cada etiqueta
• ….

El producte final de cada grup d’experts serà un plafó o pòster que expliqui la recerca realitzada i 
les conclusions extretes. Aquests pòsters es presenta en un fira divulgativa oberta a l’alumnat i les 
famílies
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Objectius

Els objectius del projecte ECO-recerca són els següents:

• Prendre consciència de l'impacte dels productes d'alimentació ecològica en l'entorn proper

• Adonar-se de la petjada ecològica.
• Adquirir criteris de bones pràctiques de consum alimentari.
• Conèixer avantatges i inconvenients dels productes d'alimentació ecològica des de
diferents punts de vista (producció, distribució, consum, salut i medi ambient). 

• Conscienciar  l’alumnat  dels  beneficis  derivats  d’una  alimentació  basada  en  aliments
ecològics

• Desenvolupar l'esperit crític en el consum de productes alimentaris

• Fomentar les virtuts del consum d’aliments de proximitat

• Conèixer el rerefons administratiu que serveix per certificar que una producció és ecològica

• Divulgar entre l’alumnat l’opció de practicar el consum mitjançant la compra cooperativa

• Divulgar  entre  les famílies els  beneficis  derivats  d’una alimentació  basada en aliments
ecològics

• Aprendre  a  descodificar  la  informació  continguda  en  les  etiquetes  dels  productes
alimentaris

Pel que fa a la metodologia de treball, es marquen els següents objectius:

• Formular una hipòtesi que contesti una pregunta investigable a partir dels coneixements
bàsics adquirits.

• Dissenyar i planificar una estratègia de recerca que li permeti corroborar o descartar la 
hipòtesi formulada

• Desenvolupar l'estratègia de recerca de manera coordinada amb els companys de grup i 
recollir les dades apropiades per poder-ne fer una anàlisi i extreure'n conclusions.

• Redactar les conclusions fent referència a les variables analitzades i contrastant la hipòtesi
plantejada.

• Difondre  els  resultats  de  la  recerca  realitzada  de  manera  adequada  al  públic  al  qual
s'adreça.

• Organitzar el temps de manera que es pugui assolir l'objectiu de recerca en els terminis 
establerts.

• Millorar el nivell de competència en el treball col·laboratiu.

Agents implicats en el projecte 

Els agents implicats en el projecte han estat:
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• Alumnat de 3ESO (dos grups-classe, en total 58 alumnes)

• Equip docent de 3ESO (10 professors)

• Consell Comarcal del Gironès (Àrea de Medi Ambient)

• Granja La Selvatana (Campllong)

• Cooperativa el rebost (Girona)

Descripció de les activitats desenvolupades

Les activitats desenvolupades durant el projecte han estat les següents:

• Xerrada informativa d’en Josep Rabasseda, tècnic d’educació ambiental de l’Àrea de Medi
Ambient del Consell Comarcal del Gironès

• Debat sobre l’impacte factors d’impacte dels productes ecològics en l’entorn proper de la
vall de Llémena. El resultat del debat serà la formulació de les sub-preguntes i la formació
dels grups base i d’experts.

• Recerca dels grups d’experts per poder respondre les diferents preguntes temàtiques en
que es desglossa el projecte amb l’aplicació :

◦ Formulació de la hipòtesi

◦ Recerca d’informació fiable i contrastada

◦ Elaboració el disseny investigador que permeti corroborar o desmentir la hipòtesi

◦ Realització la recerca dissenyada

◦ Recollida dades de forma sistemàtica i anàlisi d’aquestes dades

◦ Conclusions. Corroborar o desmentir la hipòtesi

• Visita a la granja de producció ecològica de llet i derivats làctics, La Selvatana. Explicació
detallada de tot el procés de producció amb tour per les diferents instal·lacions.
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• Visita a la Cooperativa  El rebost  de Girona, amb explicació dels orígens i objectius per
part de dos socis fundadors

• Elaboració i exposició de plafons explicatius de la recerca i les conclusions a les quals es
va arribar, destinada als pares i mares de l’alumnat
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• Redacció de l’article científic, seguint l’estructura prèviament treballada amb l’alumnat, que
respongui la pregunta general de recerca a partir  de les aportacions de cada membre
«expert» del grup.

Recursos emprats (materials i econòmics)

Per efectuar la recerca s’han emprat recursos propis, els ordinadors del centre i els dispositius
mòbils del propi alumnat.

El  treball  s’ha  materialitzat  en  una  carpeta  d’aprenentatge  col·laborativa  hostatjada  en  la
plataforma Drive de Google. Cada grup de recerca també ha confeccionat un plafó-resum sobre
una base de cartó ploma, decorat a mà mitjançant retoladors i/o cartolines.

Un altre dels recursos econòmicament significatius han estat els dos lloguers dels autocars per
efectuar els desplaçaments fins Girona i Campllong i així poder fer les visites programades en
aquest projecte.

Pressupost

Partida Cost [€]

Material escolar 100

Lloguer d’autocars 165

Honoraris ponents 180

TOTAL   445

Continguts  i  competències  que  es  treballen  i  relació  amb  les
diferents àrees curriculars

Àmbit Llengua i Literatura (Catalana i Castellana)

Dimensió Competència Continguts clau

Comprensió
lectora

C1- Obtenir informació, interpretar i valorar el 
contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels
mitjans de comunicació i acadèmics per 
comprendre’ls

• Comprensió literal, 
interpretativa i valorativa. 
Idees principals i secundàries

• Estratègies de comprensió 
per a l’abans, durant i 
després de la lectura o de la 
seqüència audiovisual. 

• Estratègies de cerca, ús de 
cercadors i tractament de la 
informació per a la 
construcció del coneixement. 

C3- Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la 
informació per adquirir coneixement

9



Expressió
escrita

C4- Planificar l’escrit d’acord amb la situació 
comunicativa (receptor, intenció) i a partir de la 
generació d’idees i la seva organització

•  Estratègies per a la producció
de  textos  escrits  i
audiovisuals:  l’escriptura  i  la
creació  audiovisual  com  a
procés.

• Adequació,  coherència,
cohesió,  correcció  i
presentació.  Normes
ortogràfiques. 

C5- Escriure textos de tipologia diversa i en diferents
formats i suports amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció lingüística

C6- Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir 
cura de la seva presentació formal

Comunicació
oral

C7- Obtenir informació, interpretar i valorar textos 
orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements 
prosòdics i no verbals

• Elements  prosòdics  i  no
verbals. 

• Textos  orals  formals  i  no
formals,  planificats  i  no
planificats. C8- Produir textos orals de tipologia diversa amb 

adequació, coherència, cohesió i correcció 
lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no 
verbals pertinents

C9- Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb
la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar
el discurs

Àmbit Matemàtic

Dimensió Competència Continguts clau

Raonament  i
prova

C6- Emprar el raonament matemàtic en entorns no
matemàtics.

• Sentit de l’estadística

Connexions C7- Usar les relacions que hi ha entre les diverses
parts de les matemàtiques per analitzar situacions i
per raonar.

• Dades,  taules  i  gràfics
estadístics. 

Àmbit Cientificotecnològic

Dimensió Competència Continguts clau

Indagació de 
fenòmens 
naturals i de 
la vida 
quotidiana 

C4-  Identificar  i  resoldre  problemes  científics
susceptibles  de ser  investigats  en  l’àmbit  escolar,
que  impliquin  el  disseny,  la  realització  i  la
comunicació d’investigacions experimentals 

• Fases  d’una  investigació.
Disseny  d’un  procediment
experimental. 

C5-  Resoldre  problemes  de  la  vida  quotidiana
aplicant el raonament científic

C6- Reconèixer i aplicar els processos implicats en
l’elaboració i validació del coneixement científic

Medi Ambient C11-  Adoptar  mesures  amb  criteris  científics  que
evitin  o  minimitzin  els  impactes  mediambientals
derivats de la intervenció humana

• Impactes  mediambientals  de
l’activitat humana 

Salut C12-  Adoptar  mesures  de  prevenció  i  hàbits
saludables en l’àmbit individual i social,
fonamentades en el coneixement de les estratègies
de detecció i resposta del cos humà

• Funció  de  nutrició.  Aliments  i
nutrients.  Malalties  i  trastorns
associats 

C14-  Adoptar  hàbits  d’alimentació  variada  i
equilibrada que promoguin la salut
i  evitin  conductes  de  risc,  trastorns  alimentaris  i
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malalties associades

Àmbit de les Ciències Socials

Dimensió Competència Continguts clau

Geogràfica C5-  Explicar les interrelacions entre els elements
de l’espai geogràfic,
per  gestionar  les activitats  humanes en el  territori
amb criteris de sostenibilitat

• Cerca, anàlisi i contrast 
d’informacions diverses

• Interacció entre els grups humans
i el medi. Activitats econòmiques i
el seu impacte mediambiental. 

Àmbit Digital

Dimensió Competència Continguts clau

Instruments  i
aplicacions

C2-  Utilitzar  les  aplicacions  d’edició  de  textos,
presentacions
multimèdia i tractament de dades numèriques per a
la producció
de documents digitals.

• Eines d’edició de documents de 
text, presentacions multimèdia i 
processament de dades 
numèriques.

• Dossiers personals 
d’aprenentatge (portafolis digital) 

Tractament de
la informació i
organització 
dels entorns 
de treball i 
aprenentatge 

C5- Construir nou coneixement personal mitjançant
estratègies de tractament de la informació amb el
suport d’aplicacions digitals.

• Cercadors: tipus de cerca i 
planificació.

• Fonts d’informació digital: 
selecció i valoració.

• Selecció, catalogació, 
emmagatzematge i compartició 
de la informació

• Tractament de la informació. 

C6-  Organitzar  i  utilitzar  un  entorn  personal  de
treball  i  aprenentatge  amb  eines  digitals  per
desenvolupar-se en la societat
del coneixement.

Comunicació 
interpersonal i
col·laboració 

C7-  Participar  en  entorns  de  comunicació
interpersonal  i  publicacions  virtuals  per  compartir
informació.

• Entorns de treball i aprenentatge
col·laboratiu.

• Sistemes de comunicació. 

C8- Realitzar activitats en grup tot utilitzant eines i
entorns virtuals de treball col·laboratiu.

Àmbit Educació visual i plàstica

Dimensió Competència Continguts clau

Expressió,
interpretació  i
creació 

C5-   Compondre  amb  elements  dels  llenguatges
artístics utilitzant eines i tècniques
pròpies de cada àmbit

• Fonaments del llenguatge visual, 
plàstic i audiovisual. 

• Expressió i comunicació
• Instruments i tècniques. 

analògiques i digitals per a la 
representació i comunicació 
visual i audiovisual. 

Àmbit de la Cultura i Valors Ètics

Personal C1- Actuar amb autonomia en la presa de decisions
i ser responsable dels propis actes.

• La  presa  de  decisions:  fases  i
conseqüències. 

• El  dubte  i  la  formulació  de  les
bones preguntes com a inici de la
reflexió. 

C3- Qüestionar-se i usar l'argumentació per superar
prejudicis i per consolidar el pensament propi.
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• El bon argument. 
• Els aspectes d’una argumentació 

Sociocultural C9-  Analitzar  críticament  l'entorn  (natural,
científicotecnològic, social, polític, cultural) des de la
perspectiva  ètica,  individualment  i  de  manera
col·lectiva.

• Diferència  entre  fins  i  mitjans.
Relació entre pensament i acció. 

• El  medi  natural  i  les  seves
implicacions  (ètica  del  consum,
medi ambient). 

Valors desenvolupats en el projecte

Aquest projecte persegueix el desenvolupament dels següents valors:

Valors desenvolupats Descripció de la manera com s’han treballat en el projecte

Reducció de la petjada de carboni Aquest  concepte  s’ha  destacat  durant  la  xerrada  de
l’educador ambiental

Conscienciació dels avantatges d’una
alimentació saludable

Dos  grups  han  focalitzat  la  seva  recerca  sobre  aquest
aspecte i  n’han compartit  les seves conclusions amb la
resta de grups 

Desenvolupament  del  sentit  crític
davant agressions al MA

Dos  grups  han  focalitzat  la  seva  recerca  sobre  aquest
aspecte i  n’han compartit  les seves conclusions amb la
resta de grups 

Capacitat  de  difusió  dels
coneixements  adquirits  durant  la
recerca

Tots  els  grups  han  efectuat  una  explicació  de  les
conclusions  compilades  en  els  seus  respectius  plafons,
tant davant dels seus companys com davant dels pares i
mares,  en  el  marc  d’una  exposició  pública  dels  seus
treballs

Descripció  de  com  a  partir  de  la  proposta  es  fomenta  el
coneixement de l’agricultura i l’alimentació ecològica.

El projecte de centre ECO-Recerca que es descriu en aquesta memòria està plenament destinat a
fomentar el coneixement de l’agricultura, la ramaderia i l’alimentació ecològica. 

El  projecte,  de  fet,  pretén  oferir  una  visió  holística  del  binomi  producció-consum ecològic  tot
imbricant-lo amb la salut de les persones i la del medi ambient amb el qual aquestes interactuen
mentre produeixen i/o consumeixen.

Per aquesta raó no s’ha volgut treballar tan sols amb l’alumnat aquesta temàtica tan important sinó
que s’ha incorporat al projecte, com a part força significativa, l’obertura informativa i formativa al
pares i les mares d’aquest alumnat.

Això s’ha materialitzat, com ja s’ha avançat en un punt anterior, mitjançant l’organització d’una
exposició pública adreçada als pares i  mares en  la  qual  l’alumnat  tenia l’ocasió d’explicar
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davant  aquests  pares  i  mares  les  seves  recerques  i  conclusions.  Volem destacar  l’excel·lent
resposta d’assistència i interès que aquesta proposta de centre va obtenir del sector esmentat.

Durant la visita a la granja La Selvatana força alumnes varen trepitjar per primera vegada una
explotació ramadera i varen gaudir del privilegi de poder escoltar com es «fabrica» la llet ecològica
en boca d’una persona absolutament apassionada per la feina que fa. 

Les diferències significatives entre el model de producció convencional i l’ecològic es van posar de
relleu amb una contundència que tan sols permet el tractament  in situ de la temàtica, amb la
cirereta final  d’un improvisat  tast  de llet  sencera que va fer  gaudir  per  primer  cop a alguns
alumnes de l’autèntic sabor de la llet (i ens va portar vells records als acompanyants de més edat)

Pla de comunicació i difusió

La difusió de les bases per realitzar el projecte s’ha efectuat mitjançant un espai web hostatjat en
la plataforma Sites de Google, enllaçada des de la pàgina d’inici del blog del centre.
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Una altra via de difusió del projecte (vegis el punt  4.3) ha estat la mostra  pública dels resultats de
les  recerques  efectuades  mitjançat  l’exposició  dels  plafons  que  cada  grup  d’alumnes  va
confeccionar a ran de les seves investigacions.

Aquesta acció pretén reforçar dos objectius:

• Millorar la capacitat comunicativa i la desimboltura de l’alumnat davant la necessitat de
parlar en públic.

• Divulgar entre els pares i mares el coneixement d’aspectes relacionats amb la producció i
el consum d’aliments obtinguts sota criteris ecològics.

Avaluació (indicadors i resultats)

OBJECTIUS INDICADORS RESULTATS

1. Prendre consciència de l'impacte 
dels productes d'alimentació 
ecològica en l'entorn proper

• % de grups base i 
grups d’experts que 
han inclòs un 
apartat sobre bones
pràctiques en el 
consum alimentari 
en el seu treball

• % de grups base i 
grups d’experts que 
han inclòs un 
apartat sobre 
avantatges i 
inconvenients dels 
productes 
d’alimentació 
ecològica en el seu 
treball

• 76% dels grups base ho han inclòs a 
l’article i 83% dels grups d’experts ho 
han inclòs en el plafó

• 100% dels grups han analitzat els 
avantatges i inconvenients dels 
productes d'alimentació ecològica

2. Conscienciar l’alumnat dels 
beneficis derivats d’una alimentació 
basada en aliments ecològics

3. Desenvolupar l'esperit crític en el 
consum de productes alimentaris

4. Fomentar les virtuts del consum 
d’aliments de proximitat

• % d’alumnes que 
reconeixen que han 
pres consciència 
dels beneficis de 
l’alimentació 
ecològica i dels 
productes de 
proximitat gràcies al 
treball realitzat

• 97% dels alumnes ho reconeixen en una
enquesta

5. Conèixer el rerefons administratiu 
que serveix per certificar que una 
producció és ecològica

6. Divulgar entre l’alumnat l’opció de 
practicar el consum mitjançant la 
compra cooperativa

• % de grups 
d’experts que han 
tractat en el seu 
plafó la certificació 
dels productes 
ecològics

• % d’alumnes que 
han participar en les
exposicions dels 
resultats de la 
recerca dels 
diferents grups que 
han tractat sobre 
normativa dels 

• 94% dels grups d’experts han inclòs els 
aspectes normatius dels productes 
ecològics des del l’àmbit corresponent

• 100% d’alumnes ha participat en les 
exposicions dels resultats dels diferents 
grups base.
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productes ecològics

7. Divulgar entre les famílies els 
beneficis derivats d’una alimentació 
basada en aliments ecològics

• % de famílies que 
han visitat 
l’exposició de 
pòsters realitzada 
pels diferents grups 
d’experts.

• 74% de les famílies han visitat 
l’exposició amb presència, com a mínim,
d’un dels seus membres.

• El 33% de les famílies que han assistit a
l’exposició estaven representades per 
dos o més membres.

8. Aprendre a descodificar la 
informació continguda en les 
etiquetes dels productes alimentaris

• % d’alumnes que 
interpreten 
correctament el 
contingut d’una 
etiqueta i 
reconeixen els 
identificadors dels 
productes ecològics 

• En una prova en la que es demana que 
interpretin el contingut d’una etiqueta i 
identifiquin si es tracta o no d’un 
producte ecològic, el 97% de l’alumnat 
treu una nota igual i superior a 6 sobre 
10

9. Formular una hipòtesi que contesti 
una pregunta investigable a partir 
dels coneixements bàsics adquirits.

10. Dissenyar i planificar una estratègia 
de recerca que li permeti corroborar
o descartar la hipòtesi formulada

11. Desenvolupar l'estratègia de 
recerca de manera coordinada amb 
els companys de grup i recollir les 
dades apropiades per poder-ne fer 
una anàlisi i extreure'n conclusions.

12. Redactar les conclusions fent 
referència a les variables 
analitzades i contrastant la hipòtesi 
plantejada.

• Nota obtinguda pels 
diferents grups 
d’experts en la seva 
recerca.

• Nota mínima sobre 10 obtinguda pels 
grups d’experts 6,75

• Nota màxima sobre 10 obtinguda pels 
grups d’experts: 10

• Nota mitjana sobre 10 obtinguda pels 
grups d’experts 7,89

13. Difondre els resultats de la recerca 
realitzada de manera adequada al 
públic al qual s'adreça.

• Nota obtinguda pels 
diferents grups en 
l’exposició del 
treball realitzat

• Nota mínima sobre 10 obtinguda pels 
grups d’experts 8,5

• Nota màxima sobre 10 obtinguda pels 
grups d’experts: 10

• Nota mitjana sobre 10 obtinguda pels 
grups d’experts 9,25

14. Organitzar el temps de manera que 
es pugui assolir l'objectiu de recerca
en els terminis establerts.

• % de grups que han
lliurat el treball dins 
del termini establert

• 100% dels grups han lliurat el treball.

• El 87% han lliurat el plafó en el termini 
marcat

• el 23% dels grups han requerit una 
pròrroga d’un dia

15. Millorar el nivell de competència en 
el treball col·laboratiu.

• Nota 
d’autoavaluació del 
treball del grups-
classe

• Nota individual de 
coavaluació de cada
alumne en relació al
seu treball dins del 
grups

• Nota mitjana sobre 10 obtinguda en 
l’autoavaluació de cada grup respecte al
seu grau de competència de treball 
col.laboratiu: Mínima 8,4, màxima 10, 
mitjana 9,2

• Nota mitjana sobre 10 obtinguda en 
coavaluació de cada membre del grup 
respecte al seu grau de competència de
treball col.laboratiu: Mínima 0, màxima 
10, mitjana 7,1
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INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Les dades recollides s’han extret dels qüestionaris de valoració següents:

• Qüestionari alumnes  

• Qüestionari famílies  

I dels resultats d’avaluació del treball realitzat pels grups a través dels següents instruments:

• Formulari d’avaluació de la carpeta d’aprenentatge (annex A.1)

• Formulari d’avaluació dels plafons i l’explicació del grups (annex A.2)

• Rúbrica d’avaluació del treball en grup (annex A.3)

• Rúbrica de coavaluació dels membres del grup (annex A.4)

• Taula de seguiment individual (observació del prof. franges de 2h) (annex A.5)

• Taula d’avaluació final del projecte (annex A.6)

Perspectives de futur

Aquest projecte de recerca ha tingut una altíssima valoració per part del professorat, dels alumnes
i de les famílies i també, tal com recullen els indicadors, uns excel.lents resultats d’aprenentatge.
Per això, es proposa mantenir aquest projecte fixat a 3r d’ESO en els propers cursos i continuar la
mateixa  organització  amb  les  lleugeres  correccions  que  es  requereixin  en  funció  de  les
disponibilitats dels ponents i de les visites

ASPECTES DE MILLORA

Després de la valoració realitzada pel professorat, s’ha detectat que cal reforçar el treball previ
sobre  el  mètode científic,  especialment  el  que fa referència  a  la  formulació  d’hipòtesis  i  a  la
redacció  de  les  conclusions.  També  cal  realitzar  més  pràctiques  sobre  l’estructura  i  redacció
d’articles  científics  i  sobre  les  referències  bibliogràfiques  (APA).  D’aquesta  manera  es  podrà
dedicar tot el temps disponible a la recerca.
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 Annexes

A.1 Formulari d’avaluació de la carpeta d’aprenentatge

A.2 Formulari d’avaluació dels plafons i l’explicació del grups

17



A.3 Rúbrica d’avaluació del treball en grup.

A.4 Rúbrica de coavaluació dels membres del grup
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A.5 Taula de seguiment individual

A.6 Taula d’avaluació final del projecte
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