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Presentació de l’activitat

El proper curs 2019-2020 els alumnes de segon i tercer cicle d’educació primària podran gaudir d’una activitat extraescolar innovadora i

tecnològica “Technopreneur”o “Techno projectes”, una activitat d’aprenentatge basada en projectes on es fomenten i es desenvolupen habilitats

d’emprenedoria des d'una base tecnològica.

Aquest projecte es desenvoluparà durant l’horari del migdia i inclourà tot una sèrie de reptes en àrees de programació, robòtica, audiovisual i

disseny en 3D. S’introduirà eines digitals per ajudar al procés de creació, alhora que els infants reflexionen i investiguen amb exemples reals,

despertant la seva curiositat i l’interès per aprendre.

En tots els projectes es treballen habilitats emprenedores englobades en les 4C:

Les sessions són dinàmiques i en cada taller es potencia de manera especial els conceptes de STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i

matemàtiques).

Els projectes tecnològics es treballen seguint una metodologia científica. Els alumnes col·laboren per definir una hipòtesi i imaginar una

solució, potenciant la seva creativitat i dissenyant els seus propis prototips.

Una activitat innovadora que els ajudarà a créixer tecnològicament d’una forma creativa.



Metodologia
Aprendre a ser i actuar de manera autònoma per tal que cadascú construeixi la seva pròpia manera de ser i utilitzi aquesta

manera de ser per desenvolupar-se en les situacions que l’àmbit escolar i la mateixa vida quotidiana per poder créixer com a 

persona. 

Treballar  el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge, del pensament crític i d’hàbits responsables és essencial per

aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

Aprendre a pensar i comunicar per tal d’afavorir la comprensió significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada vegada més 

complexos.

 Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports; utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital…) en la 

comunicació d’informacions, sentiments i coneixements, i treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges, afavoreixen la 

construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propi.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa per tal de potenciar la utilització dels coneixements dels que es disposa per interpretar la realitat. Explorar, 

experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes i cercar alternatives,  esdevenen elements clau en els processos de 

formació de l’alumnat.

Aprendre a  conviure, el treball en equip, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament de projectes en comú afavoreixen la cohesió social i la 

formació de persones compromeses i solidàries.

La imaginació és la font de tots els assoliments humans. – Ken Robinson



Project Based Learning és una metodologia que es basa en l'aprenentatge per projectes, és a dir, en la resolució d'un problema ja sigui

fruit d'una necessitat real o d'una curiositat sense resoldre mitjançant el treball en grup i la investigació per arribar a conclusions.

No es treballen continguts preestablerts sinó que l'aprenentatge d'aquets s'activa a través de la recerca i el treball segons el que

determina l'alumne que és necessari per resoldre la seva pregunta inicial.

L'alumne esdevé el centre de l'aprenentatge ja que són ells mateixos els que decideixen la seva pregunta a investigar i els que aniran modelant i perfilant la

seva investigació a mesura que va avançant i segons la informació que van trobant. El mestre es converteix en guia del procés, ajudant-los en els diferents

passos a veure més enllà i conduir el seu problema cap a una investigació fonamentada i que esclareixi la incertesa inicial. Aquesta metodologia genera

oportunitats per:

Autoavaluar-se per saber què se'n sap d'un tema així com què pot aportar a l'equip.

Descobrir el que l'alumne necessita aprendre.

Desenvolupar les seves habilitats interpersonals per treballar en petit grup.

Millorar les seves habilitats de comunicació.

Establir i defensar posicions amb evidències i arguments sòlids.

Els passos que es donen en la majoria de projectes els detallem a continuació.



Fase 2: Recollida i selecció de la informació (determinar quines fonts utilitzaré, avaluació de la informació --> determinar si en necessito més). Utilització de 
dades oficials (diferenciar entre opinió i fets). Determinació dels materials que necessitaré pel producte.

Fase 3: Presentació de la informació: quins recursos tinc per mostrar la informació recollida, quin 
ús en puc fer d'aquesta informació... Disseny i creació del producte. 

Fase 4: Comunicació de la idea: recursos discursius, visuals , d’àudio i audiovisuals que puc     
emprar per vendre la idea. 

Fase 5: Pensem en una valoració de la nostra idea.

Fase 6: Autoavaluació /Co-avaluació del projecte.

Fases del projecte

Fase 1: Definició de la pregunta d'investigació / necessitat a cobrir: quin problema estic plantejant, quines àrees de 
coneixement implica, què necessito saber, on ho buscaré, com presentaré la informació, què puc fer amb aquesta informació? 
Quins recursos necessitaré?



Un cas pràctic d’un grup de 9 - 10 anys “Challengers”

En aquest final de trimestre us volem explicar en què consisteix el projecte d’emprenedoria del grup “Challengers” corresponent al curs escolar 
2017-2018.  Primer de tot comentar-vos que és un grup molt col·laboratiu i creatiu. 

Al llarg d’aquest  trimestre, el grup dels Challengers ha estat treballant en el sector de l’oci i el turisme. Aquest projecte es compon de diverses 
fases.

A dia d’avui el grup es troba en la quarta fase de desenvolupament del projecte. Les primeres dues sessions les vam destinar a prendre 
consciència de quin era el projecte que teníem entre mans, i al mateix temps s’impregnessin de l’essència de l’emprenedoria, a més de realitzar 
diverses activitats de cohesió de grup i tecnològiques.

Tot seguit, van iniciar la segona fase on els alumnes van dur a terme una investigació del sector. Al llarg d’aquesta etapa els alumnes es van anar 
introduint a poc a poc al món de la recerca a Internet, els codis Qr, estratègies de videomarketing com ara els PechaKucha, i també es van 
familiaritzar amb diversos recursos per a fer pluges d’idees de manera virtual. 

Un cop van tenir el sector estudiat van procedir a introduir-se a l’etapa de la generació d’idees on mitjançant diversos debats, exposicions orals i 
diverses activitats de raonament i pensament crític el grup va arribar a un consens sobre quin era el projecte que volien desenvolupar. 

La idea més ben valorada ha estat una plataforma transportadora que pugui adherir-se a una maleta automàtica, la qual es tancarà amb un 
mecanisme d’alta seguretat que ens permetrà no haver de carregar pes i tenir les nostres pertinences sota control cada vegada que calgui 
viatjar. 

Finalment, han volgut completar la seva idea amb una aplicació que els permetrà optimitzar temps a l’hora de fer la maleta. 



Seguiment i prototips del projecte

Programació i disseny de prototips 

Jornada d’emprenedoria Xpress
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Prototip final   - “Mili la maleta intel·ligent

•



Recursos Tecnològics
Material



Descripció

Una activitat concreta - Curiositat del sector

Material necessari

Consells

 Es importante que los niños entiendan que las crianza en 

estas condiciones es algo negativo. Por ello hay que dar 

incapié en qué creen que sería la mejor manera de criar a los 

animales.

 Aprovechar para hablar de la diferencia (BREVE) entre 

agricultura y ganadería.

 Pantalla 

 Tablets con la app “QR Code Scanner”

Aquesta dinàmica pretén trencar una mica la part de recerca

tradicional. Anem a introduir un tema curiós en el sector, en aquest

cas, comentarem el com crien algunes empreses als pollastres,

explicant de passada tota la fase de "producció de l'aliment".

A través dels comentaris dels alumnes s'anirà explicant el procés de

com posen als pollastres en uns espais tancats i s'encenen els llums

perquè els pollastres es despertin més seguits per menjar.

Provocant que engreixin abans. El repte final serà construir aquest

espai a través de FischerTechnik.



Deixa volar les 

teves idees i 

mou el teu 

pensament 

digital amb la 

tecnologia 

creativa.
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