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Franja de 
Projectes 3r ESO

Guia de l'Alumnat 2021-22



QUÈ ÉS LA FRANJA DE PROJECTES?

Amb aquest nom designem les dues hores d'optativa de  cada nivell
d'ESO,  on  portem  a  terme  activitats  individuals  i  /o  en  grups
cooperatius, organitzades a partir de tres blocs temàtics:

• COMPETÈNCIA DIGITAL
• EDUCACIÓ EMOCIONAL
• CLUB DE LECTURA

De manera transversal  es vol  treballar també l’AUTOCONEIXEMENT (saber quin és el
meu perfil cognitiu o millor manera d’aprendre i la RECERCA (aprendre investigant).
El contingut de cada bloc es va adaptant segons el nivell (1r, 2n i 3r d’ESO).

Com  a  novetat,  durant  el  curs  2021-22  aquests  3  blocs  es  treballaran  de  manera
intercalada (no un cada trimestre sinó durant tot el  curs, tots tres i  pel ritme que anirà
marcant el professor o professora del grup).

QUÈ FAREM A LA FRANJA DE PROJECTES DE 3R D’ESO?

Es treballarà en dues fases.

FASE D’APRENENTATGE:  De  cadascun  dels  tres  blocs  esmentats,  es  faran  diverses
activitats  guiades  per  la  professora  o  professora  del  grup,  que poden  ser  de  caràcter
individual o de grup.

FASE DE PROJECTE: Es creen grups de 2 alumnes (3 excepcionalment) i escullen un
tipus d’activitat  que podrà ser  lingüística,  naturalista,  cinestèsica,  espaial,  intrapersonal,
interpersonal,  musical,  matemàtica...  Aquestes  variants  s'anomenen  també  àmbits  1.  A
partir de les característiques de cada àmbit, els membres del grup seleccionen un projecte
d'investigació i el porten a terme. Quan parlem que és una franja “de màxims”, volem dir...

És a dir, el vostre projecte ha de mostrar auto-exigència i cercar la  màxima qualitat en
aquell àmbit que nosaltres creiem que podem fer el màxim de bé. Per això en els projectes
finals es troben representats tots els àmbits formes de competència o de talent existents.
Per ajudar a seleccionar l’àmbit es pot utilitzar el test IM realitzat al centre, les observacions
del tutor o tutora, i/o el departament d'orientació – USEE. D'aquesta manera es procura
que tothom pugui treballar en un nivell òptim en l’àmbit que més li agradi.

1 Un mateix àmbit pot reunir un o dos tipus d'intel·ligència, per exemple “àmbit visual – matemàtic”
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• Màxima autonomia

• Màxima exigència /nivell

• Màxima creativitat / iniciativa

• Màxima diversitat de projectes

• Màxima cooperació



QUINS OBJECTIUS TÉ LA FRANJA DE PROJECTES?

1. Facilitar la implicació de l'alumnat en el seu procés d'aprenentatge
2. Estimular el plaer de la lectura no obligatòria i la comprensió lectora
3. Incrementar les competències digitals
4. Promoure l'autonomia
5. Potenciar la educació emocional
6. Estendre l'interès pels reptes i l'excel·lència
7. Detectar i aprofundir els talents no acadèmics
8. Estimular la clarificació vocacional 
9. Aprofundir el treball cooperatiu
10.Promoure la tutoria entre iguals 

És molt important recordar que cap grup pot passar a la fase següent fins que el seu 
professor o professora no li ha validat la fase anterior.

CRITERIS D'AVALUACIÓ

L'avaluació serà del tipus  “pentagonal”, és a dir
atenent  5  ítems o variables similars a les que
s'utilitzen al món laboral:

• Autoavaluació del mateix grup cooperatiu 
o els companys de projecte

• L'explicació o ponència pública de la feina
realitzada, amb la relació dels continguts 
que s'han après

• El porfoli o documentació (paper o 
multimèdia) que s'ha generat durant el 
procés

• Actitud, valors i normes de treball
• Qualitat del producte final
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1.Creació dels grups cooperatius

2.Sel·lecció i proposta de projectes

3.Recollida d’informació

4.Presentació d’un Pla de Treball

5.Execució del Pla

6.Presentació dels resultats



QUÈ HEM DE FER ELS PRIMERS DIES?

Les tasques del projecte venen pautades pel professor o professora de l'àmbit i el curs 
Moodle corresponent. Moltes de les tasques (per exemple la documentació o el dossier) es
van lliurant com a tasques del Moodle o Classroom que s’estableixi.

Els primers dies s'acostumen a dedicar a activitats de preparació, com aprendre a buscar 
informació de determinada manera, anàlisi de text, fer el test si no l'hem fet ja, etc
Més endavant haurem de pensar propostes de projectes, escollir alguna entre les que fem 
nosaltres i la que ens planteja el nostre professor o professora, crear un grup cooperatiu en
funció del que hem escollit i lliurar el full de sol·licitud d'alta de projectes.

Si us ho demana el professor/a, caldrà que empleneu el full d'obertura de projecte al final 
de la classe!!! (veure annex).
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Endavant i que arribeu el més lluny possible amb el vostre projecte!!!
SOL·LICITUD D'OBERTURA DE PROJECTE

ÀMBIT __________________ GRUP Nº ____________

MEMBRES DEL GRUP: TÍTOL DEL PROJECTE

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

QUÈ VOLEM APRENDRE AMB EL PROJECTE?

ON BUSCAREM LA INFORMACIÓ QUE NECESSITEM?

COM ENS ORGANITZAREM (CÀRRECS)?

QUIN MATERIAL CREIEM QUE ENS FARÀ FALTA PER COMENÇAR?

QUIN SERÀ EL PRODUCTE FINAL?

QUINA FEINA FAREM PER A LA NOSTRA COMUNITAT EDUCATIVA?

VIST I PLAU DEL PROFESSOR/A REGISTRE CENTRE DE CONTROL
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