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PROJECT  1380 

Aquest projecte va dirigit a l’alumnat de tota l’escola per buscar una 

solució a la qüestió següent: 

El projecte sorgeix de la necessitat de protegir una de les parets que dona 

al pati de sauló, donat que durant els caps de setmana al jugar a pilota , 

alguns infants la pengen a la teulada, salten la tanca de ferro i utilitzen els 

forats de les totxanes per pujar a dalt i agafar les pilotes. 

Pregunta : Què podem fer per evitar que els infants utilitzin els forats de 

les totxanes per pujar a dalt del terrat ? 

Activitat inicial 

Aquesta pregunta s’ha presentat als alumnes de tota l’escola per 

començar a crear un debat sobre el tema. L’alumnat ha anat proposant 

diferents mesures de solució davant la qüestió que els hem proposat. 

Avaluació d’idees prèvies : 

Es facilita a tot l’alumnat una fotocòpia del mur sobre el què treballarem. 

Es pretén fer un estudi/proposta inicial sobre el que seria viable de fer. 

Després de valorar-lo arribarem a les primeres conclusions. 

L’alumnat de l’escola ha arribat a unes conclusions comuns : 

- S’han de tapar sis fileres de forats, aproximadament, per assegurar 

que no s’arriba per pujar per la paret. 

- La necessitat de mantenir l’entrada de la llum per als lavabos de la 

planta baixa. Materials translúcids. 

- Tipus de material que es pot fer servir a l’exterior per a què pugui 

suportar qualsevol fenomen natural del tipus: pluja, vent, sol... 

Un cop recollida aquesta informació acordem en assemblea que 

utilitzarem el plàstic com a material per tapar la primera part del mur. 

Definirem la decoració d’aquest espai més endavant però la proposta 

inicial és de fer dibuixos i enganxar-los al plàstic. ( supòsit dels mestres ) 



Proposta per part de la Lesley, utilitzar vinils per dibuixar i enganxar-los 

per la part del darrere de la planxa de plàstic. 

Activitat 1.  

Setmana 1. Estudi de la paret 

Àmbit matemàtic : 

En primer lloc es fa una exploració de com podem mesurar una paret si no 

tenim cap estri de mesura. 

Es proposa utilitzar el cos humà com a eina de mesura.: 

- El polze 

- El pam 

- Índex i polze en forma d’angle recte. 

- El braç des de l’espatlla fins el dit mig 

- Amb el cos i els braços oberts. 

- Amb la passa gran. 

- Amb els peus. 

- Estirats al terra i utilitzem l’alçada del cos per mesurar. 

Bones preguntes al respecte d’aquesta activitat : ( formulades pels 

mestres ) 

- Com utilitzem aquests mètodes de mesura per calcular el què 

medeix la paret ? 

- Quina fórmula utilitzarem per saber el què medeix la paret ? 

- Si cadascú de nosaltres tenim unes mesures diferents, quina serà la 

correcta? 

- Perquè uns fan més passes, utilitzen més cops el braços, peus que 

els altres? 

- Com podem calcular els forats sense comptar-los un a un? 

- Com podem calcular la superfície aproximada de la paret sense una 

unitat de mesura com el metre? 

 

 

 



 

Després de debatre això hem arribat a les següents conclusions :  

( formulades pels alumnes ) 

- Tenim diferents mides en funció del propi cos. 

- Si utilitzem les mesures de cadascú tenint en compte les passes, els 

pams... al final tindrem una aproximació a la mida real de la paret. 

- Hem descobert que si sumem el què medeix la passa tantes vegades 

com passes hem fet cadascú de nosaltres, ens surt el que medeix la 

paret que això és el mateix que multiplicar el nombre de passes pel 

que mesura el peu. 

- Quants totxos hi ha en total a la paret? Hem comptat els totxos que 

hi ha en una columna i després els que hi ha en una fila. Per saber 

quants n’hi ha en total hem utilitzat la multiplicació. 

- També hem comptat quantes totxanes hi ha amb forats (690) i 

quantes n’hi ha sense forats ( 138 ). En total hi ha 828 totxanes amb 

1380 forats que correspondria a 690*2. 

- Hem calculat l’alçada de la paret comptant les totxanes, 36. Cada 

una medeix 20cm. Per tant el càlcul torna a ser una multiplicació o 

bé sumar 36 vegades 20cm. El resultat dóna 7,20 metres. 

- Hem multiplicat la base per l’altura i ens ha donat la superfície : 

9,12 X 7,20 = 65,66 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 2. 

 

Setmana 2. Treball d’escala. 

( formulat per la Lesley) 

 

- Com podem dibuixar la paret en un tros de cartró de 75x75 ? 

- Quina llargada té la paret ? 

- Quina alçada té la paret ? 

- És possible dibuixar la paret real al cartró? ( busquem la següent 

conclusió : per poder-ho fer l’hem de dibuixar a escala) 

 



 

- Què vol dir dibuixar a escala ?  ( Hem d’arribar a la següent 

conclusió: donar una unitat de mesura proporcionalment igual al 

que medeix la paret.) 

Com es fa això?  

Medeix l’amplada del cartró ( 0,75 cm) 

Mesura l’amplada de la paret (9,12 m) 

S’han de repartir els 9.12m entre els 0.75cm ( introduïm el 

concepte de divisió). 

Els alumnes proven amb una cinta mètrica si hi caben els 9m al 

cartró. Extraiem les següents conclusions :  

1. No podem utilitzar les mides reals de la paret. 

2. Hem de buscar una unitat que repartida/dividida en 9 vegades 

doni 9.12m i es pugui representar en el cartró. 

El resultat aproximat és 1metre = 8 cm. 

Han dividit la base del cartró en parts de 8 cm fins arribar als 9 

metres. Nou divisions de 8 cm cadascuna. 

Pel que fa a l’alçada el procediment és el mateix fins arribar a 7 

divisions de 8cm. 

Després s’ha de calcular : si un metre són 8 cm , què és un cm? 

1cm equival a 8 centímetres dividit entre cent , perquè un 

centímetre és més petit que un metre.( continguts de C.M i C.S.) 

Necessitem saber quina mida té una totxana en aquesta escala. Una 

totxana medeix 20cm, per tant introduïm el concepte de la 

multiplicació : 20x0.8=  1.60 . Si hi ha sis totxanes fins arribar a la 

primera que té forats equival a 1.60x6 = 9.60cm.( continguts de 

C.M. i C.S.). 

El plàstic mesura el mateix que les sis primeres fileres de totxanes 

amb forats. 

Identifiquem la zona 1, com el tros de paret inicial des de terra fins 

els primers totxos amb forats, i li posem cartró gris. 

Identifiquem la zona 2, com les sis primeres totxanes amb forats 

que aniran recobertes de plàstic. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 3.   Lesley  amb la col·laboració dels mestres. 

 

Objectiu: estimular la imaginació per tal de trobar la temàtica del 

mural. 

La Lesley explica que cada persona és diferent i té uns interessos 

diferents i que tots són molt importants. 

La pregunta que se li formula a l’alumnat és: què és allò que més 

t’agrada fer, el què t’apassiona, el que t’agradaria ser, aconseguir... 

? 

És una activitat individual, en la que cada alumne/a fa una aportació 

que després es posarà en comú i l’haurà de defensar i convèncer als 

altres de per què creu que seria interessant dur a terme la seva 

proposta i generar un espai artístic d’elaboració d’una escultura per 

la façana de la paret de sauló.   

 



S’ha de tenir en compte que el tema ha de ser universal , que té 

possibilitats d’investigació amb molts fronts oberts. També ha 

d`ésser estèticament interessant i original. 

Els debats es duran a terme en petit grup i un cop feta la primera 

selecció quedarà un tema de cada grup que al final hauran de 

decidir entre tots quin és el més interessant i espectacular. 

Cada grup de 4 elaborarà una proposta de maqueta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat de les propostes per part de l’alumnat 

 

A divendres 1 de març els temes que han sortit més sovint són: 

- Animals i paisatge 

- Esports 

- Tecnologia : Play, cotxes, helicòpters, música, so, robots, vaixells, 

mòbils. 

- Art i fashion : roba, color i art en general. 

- Fantasia : superherois, Harry Potter, unicorns, monstres.. 

 

Hem pensat amb la possibilitat de tenir en compte tots els temes 

que han sortit i buscar una manera de poder-los connectar. Quin és 

el punt de connexió entre totes les propostes que han sorgit? 

Des de la perspectiva del docent podem arribar a les següents 

conclusions: la tecnologia apareix com a fil conductor de tots els 

temes que han sorgit dels alumnes. 

 

Animals:  

- Tema de polseretes per identificar les espècies. 

- Els veterinaris i les tecnologies per curar els animals. 

- El control de les espècies en perill d’extinció. 

- Automatització de l’alimentació dels animals. 

 

Paisatge: 

- Com influeix la tecnologia en la contaminació ambiental 

La desforestació, màquines que utilitzem per malmetre l’entorn 

(pedreres, circuits de motos, quads..). 

- Depuradores. 

 

Esports : 

- Com intervenen les noves tecnologies en l’esport: 

- Tenis : ull de falcó 

- Futbol : el Var 

- Motos, Cotxes... 

- Construcció  de les pistes , equipaments tecnològics. 



- La roba dels esportistes . 

- Preparació física dels esportistes. 

- Transmissió de la informació a través dels mitjans de comunicació. 

- Televisió, ràdio... 

 

Fantasia : 

- Com aconseguim que els superherois volin, facin foc, pantalles 

protectores, ... efectes especials a partir d’ordinadors o aplicacions 

específiques.  

-  Creació d’Unicorns , monstres... a traves d’aplicacions i programes 

d’internet. 

- Malsons i somnis. 

- Art i plàstica. 

- Cervell. 

 

Oci : 

- Dormir 

- Menjar 

- Anar a la platja. 

- Jardineria 

 

Tecnologia en general 

- Cotxes, motos, vaixells, helicòpters, Play, música, so. Connexions 

entre tots aquests elements. Tots utilitzen la tecnologia per 

funcionar. 

- Legos. 

- Matemàtiques. 

- Investigació científica. 

- Música. 

- Play Station. 

 

 

 

 



 

A partir d’aquí hauríem de fer un estudi sobre les semblances de 

tots aquests temes, fins arribar a la conclusió de què tots estan 

connectats per la tecnologia. Així podríem dissenyar un mural on 

tothom podés sentir que estar identificada la seva passió. 

( Lesley i mestres ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 3.  

 

Bones preguntes . Mestres 

 

Per aconseguir que l’alumnat arribi a la conclusió sobre la 

tecnologia s’han fet les següents preguntes : 

- Quines semblances hi ha entre els temes que heu triat ? 

- Podeu explicar característiques de cada grup de temes ? 

- Quin punt en comú podem trobar entre tots ? 



- Què vol dir que funcionen amb energia ? 

- Quins tipus d’energia hi ha ? 

- Com observes que funciona amb energia? 

- Quin nom podem utilitzar per englobar tot tipus d’energia ? 

Alumnat 

 

El resultat a la pregunta, què és el que t’apassiona ha acabat 

reagrupant a l’alumnat i després del debat han arribat a les 

conclusions que el punt de  connexió entre tots és la tecnologia.  

 

També cal tenir en compte que tots els aparells tecnològics 

requereixen d’algun tipus  d’energia que els permeti funcionar. 

Aquesta energia la podem trobar en forma de piles, bateries, cables, 

electricitat, aigua, vent, sol... i també que per aconseguir que 

aquests aparells ens facin cas necessitem un comandament 

programat per poder executar la funció que correspongui a cada 

botó. 

Es ara quan ens plantegem en quin moment de la història es va 

qüestionar la necessitat d’evolucionar, de la llum mitjançant l’oli i el 

foc, fins arribar a l’electricitat, qui va inventar l’electricitat i per a 

què? 

Caldrà dedicar alguna sessió per descobrir  tota aquest informació. 

 

 

Activitat 4. Lesley i mestres 

 

Arribat a aquest punt, l’alumnat s’ajunta i dissenya un 

comandament que doni cobertura a totes les seves passions. 

També és important com connectar el comandament amb les seves 

il·lusions, és a dir, els que els apassiona la música, fan connexions 

des del comandament fins al dibuix que representa la música a 

través de notes. Els dels esports representen els cables amb pilotes, 

material esportiu... 



Aquesta elaboració del comandament requereix que l’alumnat ha 

d’acordar en equip com ha d’ésser i alhora sentir-se identificat, per 

tant és important escoltar i respectar l’opinió de cadascú arribant a 

consensuar una solució. 

Han de fer un comandament màgic que quan prems un botó 

connectes amb allò que t’apassiona. Connexió entre la tecnologia i 

la fantasia. 

 

Alumnes 

 

Els alumnes comencen a dissenyar els comandaments 

individualment  i acabat el temps , posen els dibuixos en comú i 

acorden un sol comandament que pugui identificar a tothom. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop realitzat el comandament s’han fet diferents dissenys de manera  

que tothom pot trobar la seva emoció identificada i també han decidit de 

quina manera aniria connectada l’emoció amb el comandament . 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

És en aquest moment quan amb els dibuixos i propostes en forma de 

maquetes de tots el alumnes de l’escola , la Lesley connectarà les seves 

emocions amb les dels infants, les seves idees amb les de l’alumnat amb la 

finalitat de crear un mural on tothom s’hi pugui sentir identificat i sentir 

que una part de la representació artística connecta amb allò que més 

t’il·lusiona. 

La previsió de tancament d’aquest projecte és durant la primera quinzena 

del mes d’octubre. 

 


