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Punt de partida!



Decidim, debatem i 
prenem decisions.

Durant les primeres sessions vam
estar establint quins temes de
medi quedaven pendents per
finalitzar el cicle superior.

Després de debatre què era el que
quedava per treballar, vam decidir
que dividiríem el curs en dos
grans blocs, un relacionat amb la
vida i l’altre amb matèria i
energia.

Aquest va ser l’inici del nostre
projecte: La Vida



Havíem d’organitzar 
tot allò que ens 

despertava 
inquietuds, però 

també havíem de 
respondre preguntes 
que ens dugu essin al 

com o el per què.



I vam formar 
grups d’acord 
a les nostres 
orientacions 
sobre què 

volíem saber.



Ens plantegem si tenim clar el 
concepte incicial. 

Com sé que està viu? 



Les nostres bases tremolen!!









Reflexionem on ens 
trobem respecte els 

nostres 
aprenentatges

Necessitem determinar en
quin grau ens trobem
respecte els nostres
coneixements previs.

Necessitem poder establir on
som i on volem arribar.

Ens fa falta un model que ens
permeti prendre consciència.



Busquem i prenem referències 
a partir de models teòrics 

fiables. 



Utilitzem el model de 
Sistema Viu de la pàgina web 

Tresor de recursos.





Cada alumne busca i selecciona l’estadi 
on creu que es troba en aquell moment.



Ens adonem de la feblesa de la 
nostra base i la importància de 

bons models de progressió.



Escollim el diari 
d’aprenentatge com 

instrument de 
recollida de les 

nostres evidències i 
dels nostres 
progressos.



Comença el repte!

Cada grup segons on es troba, 
comença el seu camí per poder 
després compartir-ho amb la 

resta de grups.



Treballem a partir de:



Problematització: animals en perill d’extinció. 

El Mar Menor



La pregunta: 
Com ha afectat l’ésser 

humà en els animals en 
perill d’extinció?

Una part del grup treballa a partir del
Temps, analitzant animals en perill
d’extinció i mostrant un exemple directe
de com era, com és i com serà el goril·la
de muntanya.

L’altra part del grup treballa a partir de
la Problematització d’una situació real.
Extrapolen la problemàtica dels animals
en perill d’extinció en un cas real: El Mar
Menor.



Busquen informació de què està passant i què s’està fent per poder-ho
resoldre. Contacten amb una associació que treballa per millorar aquesta
situació que els deriva a un especialista que treballa en l’àmbit educatiu,
que concerta una reunió virtual per exposar-nos què passa i com es
podria resoldre.

Decideixen ajudar en la causa del Mar menor i la seva conservació.





Ens adonem de que la nostra 
idea inicial del Mar Menor no 

era del tot correcta i descobrim 
l’eutrofització.



Pensen que la millor manera d’ajudar a que es continuï defensant la
causa per salvar el Mar Menor és fer difusió de la problemàtica existent i
de la possibilitat de signar per ajudar a que prosperi al congrés el dret
dels més petits a poder lluitar en la protecció del seu planeta. Per fer-ho
elaboren un díptic informatiu on expliquen a les famílies la problemàtica
i com poden ajudar.



I s'aconsegueix arribar al Congrés!



I aquest és un dels exemples que ens van ajudar a 
completar el nostre model de Sistema viu per 
finalment tornar a respondre a la pregunta:



Tots els grups van fer una transferència a la resta de
l’aula de tot allò que havien cercat, investigat i
descobert en diferents formats, jocs, pràctiques,
exposicions, debats… i van elaborar un trivial amb les
preguntes analitzades a partir d’un Genially.

Per poder tenir una recopilació del procés, a banda
dels diaris d’aprenentatge, també es va fer un vídeo
recollint el procés dels grups.



Tothom va tornar a respondre a la pregunta:

Com sé que està viu

I vam prendre consciència de la nostra progressió!!





A l’exposició podreu veure algunes mostres de diaris 
d’aprenentatge i d’altres exemples que vam treballar.

Moltes gràcies a tothom i especialment a l’alumnat de 
sisè per la gran feina que van fer!
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