
Microprojectes de
sostenibilitat





Fulls de càlcul, programa d’edició de pòsters, Apps de 
geolocalització, etc.
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Utilització del mètode d’indagació per resoldre el problema

II. OBRIR 
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REPTE 
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(proposta de 

grup)
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IV. TANCAR

CONVERGÈNCIA

1. INDAGACIÓ

3. TAC
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• Dissenyat i realitzat pel professorat del departament de Ciències 
Experimentals 

• El van dur a terme tot l’alumnat, el professorat i el PAS de l’Institut.

• Majoritàriament en hores de Ciències Experimentals
• Informació necessària disponible en l’enllaç: 

https://sites.google.com/institutguindavols.cat/petjadaecolgica/inici

https://sites.google.com/institutguindavols.cat/petjadaecolgica/inici






Alumnat de 1r de 
batxillerat CMC



https://youtu.be/a-FTBYWrJfg

https://youtu.be/a-FTBYWrJfg


• Dissenyat i realitzat pel professorat del departament de Ciències Experimentals i Tecnologia, a 
partir de les sorprenents dades d’un treball de recerca (Alba Amorós).

• El van dur a terme l’alumnat de 1r i 2n d’ESO.
• Majoritàriament en hores de Ciències Experimentals i Tecnologia.



CONEIXEMENTS PREVIS



CO

O3
NO2

PM10

Propostes de millora

1r A i 2n A – Ozó   O3

1r B i 2n B – PM10

1r C i 2n C – CO

1r D i 2n D – NO2

PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA
Van variar els nivells de contaminants durant el confinament?



DISSENY EXPERIMENTAL



ANÀLISI DE LES DADES I CONCLUSIONS

CO

O3

NO2







https://youtu.be/odmpS2sRaEc

https://youtu.be/odmpS2sRaEc


• Dissenyat i realitzat pel professorat dels departaments de Ciències Experimentals, Tecnologia, Visual i 
plàstica i Educació física, a partir del conèixer el plogging a través d’un ex-alumne, l’Enric Sangrà.

• El van dur a terme l’alumnat de 2n d’ESO.
• Vam ampliar les eines TAC utilitzades: App geolocalització, Google maps, Fulls de càlcul, programa d’edició 

de pòsters,....



Està neta la partida de Guindàvols i 
les seves rodalies?
Quin tipus de deixalles hi trobem?

Plantejament del problema:



Coneixements 
previs

Disseny 
experimental

Comunicació

Anàlisi de les dades i 
Conclusions

Del 22 al 26 de novembre
FEM NET!  (M. Oriach, M. Peremiquel  i O. Sanfeliu)

Aules. INS Guindàvols
Professorat: Marc Peremiquel i Olga 
Sanfeliu



La recollida selectiva
(alumnat de l’optativa Salvem Gaia 3r d’ESO)

Coneixements previs:

APRENEM A RECICLAR?

Taller de sostenibilitat
(Geòleg especialitzat en educació ambiental: Enric Sangrà. 
Link: https://www.enricsangra.com/noticies/ )

https://www.enricsangra.com/noticies/


Coneixements previs:

Formació Geolocalització

Plogging
(Link: https://www.youtube.com/watch?v=k00yOZo08-g )



Disseny 
experimental:

Plogging
(4 itineraris diferents per la 
recollida de deixalles)



Disseny 
experimental:

Geolocalització 
de les deixalles 
recollides
(Mitjançant l’aplicació Google 
maps)



Disseny 
experimental:

Selecció de la 
brossa per 
fraccions i 
pesatge 



Reflexió i opinió personal sobre 
l’activitat

Anàlisi de les dades i conclusions:



Anàlisi de les dades i 
conclusions:

Valoració 
quantitativa i 
qualitativa 
dels residus

Formulari de Google



Divulgació dels resultats:
(Pòster informatiu i comunicació oral a tot l’alumnat 
de 2n d’ESO)



Performance: Un mar de plàstic
(El residu plàstic és predominant a l’entorn proper del centre. Link: https://youtu.be/8KAapoS3jSA )

Divulgació dels resultats:

https://youtu.be/8KAapoS3jSA

