Projectes a comentar
Cal comentar dos dels següents projectes, preferentment diferents, assenyalant:
1. Nivells als que es poden utilitzar, indiqueu si és possible fer-los servir a més
d’un.
2. Interès i motivació possibles que veieu en els alumnes.
3. Durada prevista.
4. Eines que creieu necessàries per dur-los a terme.
5. Veieu connexió amb el món real de l’alumne?
6. Interdisciplinarietat que hi veieu.
7. Els veieu fàcils de dur a terme?
8. Quines respostes creieu possibles per art de les famílies i l’escola.
9. Es poden utilitzar altres metodologies, com ara Flipped?
10. Es poden dur a terme com TR?, Treball de recerca?

Projecte 1

Volem anar a la Lluna

Projecte 2

Volem fer un viatge a Mart, riscos i possibilitats que es preveuen.

Projecte 3

Volem construir una emisiora, en base Internet a la nostra escola.

Projecte 4

Tenim un menjador escolar. Hi ha una gran diversitat d’alumnes, i no sabem com
poder satisfer les necessitats alimentaries dels segünets grups:
a)
b)
c)
d)
e)

Musulmans
Indis
Amb al·lèrgies concretes
Amb intolerància al gluten.
Vegans (alumnes més grans de 18 anys).

Com podem fer-ho?

Projecte 5

Com podem fer la terraformació de Mart?

Projecte 6

Volem fer un diari digital del nostre poble ( 15000 habitants)

Projecte 7
Volem realitzar una campanya, per aconseguir que les famílies amb pobresa
energètica, no paguin els impostos del rebut d'electricitat, com ho podem fer?
Quins impostos hi paguem?

Projecte 8
Volem construir una peixera, amb espècies d’aigua dolça, la volem d’uns 300 litres.

Projecte 9

Cal fer un calendari Universal. Que inclogui les festes de les diferents cultures més
importants al món.

Projecte 10

Volem crear un biblioteca digital

Projecte 11

Com podem fer un festival dedicat a la poesia

i…Projecte 12

Volem contractar la tarifa nocturna per estalviar diner en el consum elèctric.

