
Introducció al treball per projectes – Activitat

FEM UNA MAQUETA DE PAPER
Quan exposem els resultats d'una investigació, ho podem fer 
de varies maneres. Una d'elles, per exemple, és un dossier 
escrit amb el recull de tot el que hem fet i el que hem après. 
Però també podem utilitzar altres recursos: una gravació de 
vídeo,  presentació  de  diapositives,  mural,  recull  de 
fotografies  en  paper,  portfoli,  recull  d'objectes,  escultures, 
gravacions d'àudio, pàgines web, còmics i  maquetes, entre 
d'altres. Sempre amb l'objectiu de fer més clar i entenedor el 
nostre treball.

El  portfoli és  un  recull  de  material  no  digital  (fotos,  escrits, 
objectes, i la mateixa maqueta) presentats de manera ordenada; 
generalment  en un expositor  de fusta o cartró,  capsa,  mural  o 
àlbum. Per exemple si fem un treball sobre els arbres i hem fet un 
herbari, aquest formaria part del portfoli, juntament amb un mural.

La maqueta és una construcció tridimensional que representa algun objecte: un edifici, una 
màquina, un ésser viu, un àtom, un planeta, una ciutat... qualsevol tema per tal de entendre'l 
millor i fer més amena l'exposició oral.

ACTIVITAT: En grups de dos, llegiu aquesta explicació de les parts d'un castell. Poseu-vos 
d'acord amb altres grups per fer cada grup alguna part d'un castell en cartolina, o un castell 
sencer. Escriviu els noms de cada part en rectangles de paper blanc i enganxeu-los.
Al final, entre varis grups poden muntar un castell ben gran. Després responeu el qüestionari.



QÜESTIONARI
1- De quines maneres podem exposar el resultat d'una 
investigació?

2- Com ho faries per lliurar una presentació de vídeo? Explica 
amb quin aparell faries la gravació i com la faries arribar al 
professorat.

3- Com faries la maqueta d'un animal? I d'una planta? I d'una màquina? Fes un petit dibuix 
d'alguna d'elles (dins de la vinyeta).

4- Què és un porfoli?

5- Què és una maqueta? Per a què serveix?

6- Sabries fer una pàgina web? Amb quin programa?

 

Nom dels membres del grup: __________________________________________________


