
 Activitat transferible a l’aula: 

● Contingut o continguts que es pretenen treballar amb l’activitat. 

● Competències bàsiques que es volen desenvolupar en l’alumnat en 

realitzar la tasca . 

 

Projecte realitzat per Mònica Mariné Grau 

Continguts que es volen treballar 

 
PROJECTE DE SUPERVIVÈNCIA 
 
Recursos humans 
 
Moderador general: aquesta figura la exerceix el professor que presenta el projecte. Només 
intervé en el debat si no hi ha acord o si els debats entre grups no van cap a un camí 
adequat, si no, es manté com a observador. 
 
Grup d’alumnes: es fan grups d’alumnes segons el número per aula, però potser es 
convenient que no siguin grups molt nombrosos, ja que a l’hora de realitzar el projecte han 
de poder treballar tots. 
Dintre del grup hi haurà un líder, que serà el que debatrà i negociarà amb els líders dels 
altres grups i deprés hi pot haver un líder de realització del projecte, que pot ser el mateix 
alumne o un de diferent. 
 
Material 
 
Es fan 4 grups amb el material necessari per a poder fabricar els objectes que necessitem 
per a cada pràctica i es reparteixen en parts on cada grup tingui una part del material. 
El joc consisteix en fer una sèrie d’intercanvis , raonats per a que cada grup obtingui tot el 
material per a fer les pràctiques senceres i aprenguin a intercanviar i raonar el per què de 
l’intercanvi. 
En cada grup hi haurà un líder, que serà el que transmetrà les idees del grup als altres 
líders. 
Dintre dels grups, s’haurà de parlar de quin serà el projecte més convenient, quin és el 
material que necessiten i com el demanaran i oferiran a canvi material per a poder obtenir el 
material necessari per a realitzar el seu projecte. 
Es realitzara un petit debat a nivell de grup i després, les conclusions d’aquest debat es 
projectaran als altres grups. 
 



 
Projectes  
 
Rellotge de sol i de sorra: es planteja el problema del pas del temps 
fabricació de sabó artesà: es planteja el problema de la higiene 
hort urbà. es planteja el problema de l’alimentació en cru 
forn solar: es planteja el problema de l’alimentació en cuit 
 
Procediment 
 
Es donen els guions dels projectes a cada grup i el material que es necessita per a cada 
projecte es reparteix entre els quatre grups, en quatre parts. 
 
Preparació del debat en els grups. 
 
El líder té la capacitat de donar o prendre la paraula, així com la obligació de mantenir un 
ordre i una coherència en el debat. 
Quan el grup s’ha posat d’acord en el projecte a realitzar, fa una recopilació del material que 
té i del material que necessita. 
Un cop decidit el projecte que es realitzarà s’han de començar a fer les “negociacions” amb 
els altres grups, bescanviant el material per a realitzar el projecte, ja sigui directament o 
indirectament. En aquesta fase, s’ha de raonar el perquè de la “negociació”, així com valorar 
el material que tens i oferir-lo als altres grups. 
 
Es realitzarà com un mercat d’intercanvi dels’objectes necessaris per a realitzar el projecte 
sencer, on l’alumne aprendrà a donar un valor, no econòmic al material que té i fins i to, es 
pot ampliar el projecte a un banc de temps, intercanviant temps per a realitzar un projecte. 
 
Quan ja es té tot el material per a cada projecte, els alumnes hauran de decidir quin temps 
dediquen al mateix i quin valor donen al producte acabat, així com decidir, si els interessa 
realitzar una o més unitats del projecte per a poder intercanviar el producte final.  
 
Finalment, quan els projectes estan realitzats, tornaran al “mercat” per a intercanviar-los 
amb els altres grups. 
 
Competències que es volen desenvolupar 
 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
Competències transversals 

Les competències comunicatives: 
C1. Competència comunicativa lingüística i 
audiovisual 
C2. Competències artística i cultural 
Les competències personals: 

Les competències metodològiques: 
C3. Tractament de la informació i competència 
digital 
C4. Competència matemàtica 
C5. Competència d'aprendre a aprendre 



C6. Competència d'autonomia i iniciativa 
personal 

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
C7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

C8. Competència social i ciutadana 
 
 
En aquest perojecte es treballaran totes les competències, tant les transversals, com le 
específiques centrades en la convivència. 
 
Temporalització del projecte 
 
El projecte ens pot ocupar unes  5  sessions, dividides en: 
 

a) Per a realitzar grups, elegir líders i elegir el projecte  que convé més a cada grup una 
sessió d’una hora. 

b) Per a realitzar el debat entre grups, per a poder intercanviar el material, un sessió 
d’una hora. 

c) Per a la realització dels projectes, quatre sessions d’una hora ( es pt ampliar segons 
es vegi el desenvolupament de cada projecte). 

d) Per al mercat d’intercanvi dels projectes, una sessió d’una hora. 
 
 
 


