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MEMÒRIA PROJECTE “ THE GREEN EXPLORERS” 

 

INTRODUCCIÓ 

mSchools EduHack és un procés de cocreació a gran escala que connecta,         

inspira i capacita els docents per identificar i dissenyar experiències innovadores          

per a l’aula, el centre i la comunitat escolar amb l’ús de la tecnologia digital,               

basant-se en la metodologia del Design Thinking. 

El nostre projecte neix a partir de la 2a Edició d’EduHack, on vam formar un grup                

que inicialment estava format per tres escoles, de Primària i Secundària, i un             

quart membre procedent del món de l’empresa (LEGO).  

 

a) Objectius i Descripció 

El 2015, els líders mundials van acordar 17 objectius per a un món millor el               

2030. Aquests objectius tenen el poder de posar fi a la pobresa, lluitar contra la               

desigualtat i aturar el canvi climàtic. Guiats pels objectius, ens vam inspirar en un              

projecte que englobés el màxim d’aquests objectius per poder transmetre          

transversalment  al nostre alumnat objectius com:  

● Treballar per les energies renovables 

● Millora de les condicions de salut 

● Educació de qualitat que permeti conscienciar i treballar aquests aspectes 

● Fer accions per lluitar contra la pobresa i promoure la igualtat (el nostre             

projecte aposta per potenciar i reciclar en la mesura que ens ho permet la              

naturalesa, d’aquesta manera aconseguirem recursos i aliments més sans         

i molt més econòmics, que facin que tothom pugui tenir a l’abast. La             

simplicitat i intel·ligència de la natura ens ho permetran. 

● Millorar la justícia i la igualtat. 
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A dia d’avui del grup inicial hem arribat dues escoles a la proposta de refinament:  

                                   

de  Sabadell                                                    d’Igualada 

El nostre projecte consisteix en crear una App que permeti difondre totes les             

aportacions i treballs que les nostres escoles estan realitzant per arribar a            

l’objectiu de conscienciar als nostres alumnes i assolir els objectius que acabem            

d’exposar.  

 

Per una banda l’escola Monalco ha estructurat la seva feina en tres parts que              

queden reflectides en els seus corresponents blocs (cal dir que encara estem            

treballant en aquests i en conseqüència a mesura que passin els dies es             

milloraran i completaran): 

 

Monalco actua https://monalcoactua.blogspot.com/ (treballat per Cicle Inicial de        

Primària) 

 

Igualada actua https://igualadaactua.blogspot.com/ (treballat per Cicle Mitjà i        

Superior de Primària) 

 L’Anoia actua    https://lanoiaactua.blogspot.com/   (treballat per l’ ESO) 

 

 

 

 

L’Escola Sant Nicolau recull el seu treball en un bloc i en un sites: 

https://thegreenexplorers.blogspot.com/ 

https://sites.google.com/stnicolau.com/hortescolar/com-sha-fet 

 

Tots aquests enllaços estan recollits en l’App.  
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L’App recull altres opcions amb la idea que sigui més atractiva per als usuaris: 

➢ hi ha un joc 

➢ hi ha una base de dades perquè la persona que entra pugui fer la seva               

aportació sobre el reciclatge 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Sequència didàctica: 

 

A partir de la primera trobada Eduhack sorgeix la idea principal que es trasllada              

a cadascun dels claustres de les nostres escoles per decidir el nivell on es pot               

aplicar i les activitats adequades. 

 

Amb unanimitat vam decidir escollir els 4t d’ESO per realitzar l’App (en totes             

dues escoles la matèria optativa d’informàtica ens ha permès que alumnes que            

estan interessats en aquest àmbit hagin pogut desenvolupar amb eficàcia aquest           

projecte, tot i que a partir d’aquí s’han implicat altres cursos i grups tal com               

detallarem ara). També vam escollir uns alumnes d’aquest mateix 4t perquè           

lideressin el projecte. 
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A mesura que hem anat avançant en el projecte hem tingut la satisfacció de              

comprovar que cada vegada implicàvem a més gent en l’objectiu final, tot i així la               

nostra proposta vol sortir més enllà de les nostres comunitats educatives i            

implicar i aglutinar tot el territori. 

 

La nostra idea principal estava basada en el “cycling recicling” i en transmetre el              

concepte i la pràctica als nostres alumnes, per això vam programar activitats i             

recollir iniciatives que s’estaven portant a terme en els nostres centres i en el              

nostre entorn. 

 

Buscant el benefici d’aconseguir influir als nostres alumnes en les bones           

pràctiques i el coneixement de saber com aprofitar els recursos que tenim i             

aconseguir protegir el planeta per tal d’arribar a la contaminació zero.  

 

Implicant als alumnes arribem a les famílies i a través d’aquestes a tota la              

comunitat. Volem aprofitar la potencialitat. 

 

Reunions periòdiques dels components d’ambdues escoles han acompanyat el         

procés per anar marcant el bon desenvolupament de les activitats. Actualment           

estem en el procés de refinament i continuïtat de cara al curs vinent afegint              

noves activitats que derivaran de les que fem actualment, sempre tenint en            

compte que siguin del mateix tarannà i adequades al principi que ens ha portat              

fins aquí. 

 

Quan proposem als claustres les actuacions a fer i a recollir, es produeix un              

feedback que fa que el projecte s’enriqueixi i tiri endavant, aconseguint el Desing             

Thinking. 
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Calendari de treball: 

 

18 DE NOVEMBRE DE 2017 (DISSABTE) - CREACIÓ DEL GRUP I           

NAIXEMENT DEL PROJECTE 

●    Procés de cocreació EduHack (empatitzar, definir, idear, prototipar). 

 

3 DE GENER DE 2018 (DIMECRES) - 2a TROBADA PRESENCIAL 

● Definir objectius, passos a seguir, material necessari, anàlisis del context i           

concretem per a qui dissenyem. 

 

3 DE FEBRER DE 2018 (DISSABTE) - 3a TROBADA PRESENCIAL 

● Concreció i refinament. Estem treballant per fer-ho millor. 

 

2 DE JUNY DE 2018 

● Ens reunim els membres de l’equip (Mercè Ortínez, Maite Soler, Manel           

Navarro i Eva Duran) a Igualada per acabar d’editar el vídeo de presentació i              

ultimar detalls i apartats del bloc. 

 

7 DE JULIOL DE 2018 

● Ens tornem a reunir a Igualada per acabar de donar forma al bloc seguint les               

instruccions que ens donen des de l’organització d’EDUHACK. 

 

11 DE JULIOL DE 2018 

● Trobada presencial d’eduhackers en l’exposició dels projectes al Museu         

Marítim de Barcelona.  (EduHack 2a edició) 
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22 DE SETEMBRE DE 2018 

● Ens reunim els membres de l’equip (Susanna Martínez, Manel Navarro i Eva            

Duran) a Barcelona, per concretar i refinar el projecte i fixar dates            

d’actuacions en els centres. 

 

17 DE NOVEMBRE DE 2018 

● Ens trobem en la sessió presencial que organitza Eduhack. En aquesta           

reunió venen nous professors que hem incorporat a l'equip ja que en la fase              

de pilotatge hem afegit a l'equip nous professors que s'encarregaran,          

juntament amb els membres de l'equip inicial, de portar a terme el pilotatge al              

centre i guiar als alumnes que han de dissenyar l'app del projecte. 

 

 

    15 DE GENER DE 2019 

● concretem quines seran les tasques de cada un dels membres que formem al             

Col·legi Monalco. Creem un bloc on hi ha tres subapartats. Actuació a            

l'escola; ( s'encarregarà cicle inicial de primària) .Actuació a nivell de ciutat            

(s'encarregarà cicle mitjà de primària). Actuació a nivell de comarca (           

s'encarregarà l'ESO) 

 

 

28 DE FEBRER DE 2019 

● Ens trobem a l’edició del Yomo 2019 per refinar el projecte i consensuar les              

dades per dur a terme i finalitzar el projecte. 

 

 

11 DE MAIG DE 2019 

● Posada en comú de les feines realitzades i planificació del que falta per fer. 
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( Acords: compartir les Apps que han creat els alumnes, compartir els blocs i              

les webs on queda reflectida la feina feta, acordar com i quan es passaran              

unes enquestes als alumnes i traslladar al claustre el punt en el que es troba               

el projecte i fer propostes per donar-li continuïtat- Desing Thinking). 

 

4 DE JUNY DE 2019 

● Paral·lelament cada escola es va reunir al seu centre. Escola Sant Nicolau            

(assistents): Maite Soler i Toni Climent. Escola Monalco (assistents): Eva          

Duran, Manel Navarro, Clàudia Miramunt, Dolors Solé, Nuri Bou, Lourdes          

Rubí. 

● Queden determinats els responsables del seguiment d'aquests qüestionaris.        

Es deixa pels primers dies de juliol la valoració dels qüestionaris, una vegada             

hagi finalitzat el curs. 

2 DE JULIOL DE 2019 

● Per l'escola Sant Nicolau: Maite Soler i Toni Climent. Per l'escola Monalco:            

Eva Duran, Manel Navarro i Dolors Solé.  

● Objectiu: Fer el resum del projecte i valorar els qüestionaris. 

S'ha elaborat el resum del projecte seguint les pautes que ens han donat des              

d'EduHAck. A l'hora de fer la valoració dels qüestionaris hem trobat a faltar el              

dret a edició per tal que sortissin els resultats en gràfics. Per tant, no s'ha pogut                

fer la valoració dels qüestionaris. Ho deixem pel proper dia. 

8 DE JULIOL DE 2019 

● Presents: Maite Soler, Manel Navarro i Eva Duran 

● Objectiu: Acabar la memòria i preparar l'exposició de l'11 de juliol 

● Fent la valoració del projecte hem arribat a la conclusió que estem en procés              

d'acabar de refinar i tenim propostes per millorar de cara al curs vinent,             

bàsicament activitats que no s'han pogut dur a terme i derivades d'aquestes. 
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c) Proposta i currículum 

 

Competències treballades i àmbits educatius implicats: lingüístiques,       

comunicatives, digitals (pensament lògic computacional), aplicació Projecte       

STEAM,  aprendre a aprendre, científiques, artística i valors.  

 

 

ÀMBITS EDUCATIUS 

El nostre projecte se centra en els següents àmbits: 

 

Àmbit lingüístic: els alumnes hauran de treballar la llengua i la comunicació amb             

l’objectiu de transmetre i pol·linitzar el nostre projecte, de tal manera que sigui             

fàcil d’entendre i proper als seus companys a la vegada que engrescador i             

il·lusionant. 

 

Àmbit de coneixement del medi: volem que els alumnes descobreixin i ensenyin            

aquells indrets de Catalunya on es treballa pel reciclatge i el medi ambient, així              

com invitar a la resta de companys a afegir nous indrets amb les seves              

actuacions corresponents. Això implica conèixer l’entorn i actuacions dins del          

medi. 

 

Àmbit artístic: els alumnes hauran de posar en pràctica la competència artística            

per fer d’aquest projecte una feina creativa i atraient a la resta de companys. 

 

Àmbit valors socials i cívics: un dels objectius principals del projecte és            

conscienciar a la societat de la necessitat de preservar el medi ambient i ser              

respectuosos davant la societat i el seu entorn. 

 

Àmbit digital: cal treballar amb recursos digitals per traslladar la feina a la resta              

de la comunitat, tant a nivell de centre com a nivell de tot Catalunya, treballant en                

xarxa i impulsant la importància del treball col·laboratiu. 
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Continguts clau relacionats: recollir idees, analitzar la informació i emetre judicis,           

així com prendre decisions. Tot això al voltant del tema de la conscienciació             

ecològica i preservació del medi ambient juntament amb la potenciació del           

pensament crític i autonomia de l’alumne. Aprenentatge significatiu. 

 

Nivells implicats: Primària i ESO. 

 

Matèries relacionades: És un treball transversal que implica a totes les matèries,            

no obstant podem destacar algunes com ciències socials i naturals, valors i            

competència digital i artística. 

 

Inclusivitat: Precisament és un dels objectius d’aquest projecte, arribar al màxim           

d’escoles i persones treballant així les intel·ligències múltiples i elaborar          

materials que siguin útils per a tots els alumnes que puguin tenir alguna alguna              

discapacitat. 

 

d) Metodologia i organització: 

 

Es potencia el treball en equip i la coordinació per part de l’alumnat de les               

diferents etapes. L’objectiu final inclou fer d’aquest projecte una oportunitat per           

cohesionar i coordinar el treball entre l’alumnat del centre. 

Es treballarà en ocasions a nivell d’aula i en altres ocasions a nivell d’altres              

espais de l’escola com el laboratori, el taller de tecnologia, els espais oberts  

(com l’hort de l’escola) i fins i tot espais externs a l’escola com Ajuntament,              

Consell Comarcal etc.. 

Es diferencia una part més tècnica i propera a les noves tecnologies (robòtica,             

programació etc.. per aquells alumnes que han dissenyat l’app i la maqueta de             
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l’hort intel·ligent) i una part més general i d’organització on els alumnes s’havien             

d’organitzar i saber quan treballar en equip i quan fer tasques individuals. 

 

e) Annex amb enllaços i evidències del projecte 

 

ADJUNTEM ADREÇA DE TRES DOCUMENTS QUE FORMEN PART        

D’AQUESTA MEMÒRIA. 
A) ARXIU APK QUE PERMETRÀ INSTAL·LAR-VOS L’APP DEL PROJECTE        

https://drive.google.com/file/d/1HOiiGcXOpn1aqKghxDErPcYO-7wKjHkw/vi
ew?usp=sharing 

B) PÒSTER DEL PROJECTE 
https://drive.google.com/file/d/1AqM4bdXOY5Z9zaHi3_cZacrfQ1z-ufxv/view
?usp=sharing 

      C) POWER POINT ON S’EXPLICA FUNCIONAMENT APP  
https://drive.google.com/file/d/18YY5n_Di95YNOiyipIeWqLr-GzVzHUgJ/vie
w?usp=sharing 

ALTRES ADREÇES D’INTERÈS 

- Adreça del bloc del contingut general del projecte.        

https://projectes.xtec.cat/eduhack/categoria/thegreenexplorers/ 

 

- Enllaç al vídeo promocional del nostre projecte i altres vídeos que també            

es poden visualitzar als nostres blocs. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=SiiKLg6vSJE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSUKKRardag&authuser=0 

(si no podeu visualitzar aquest enllaç, copieu-lo i enganxeu-lo         

directament al navegador Chrome, us redirigirà a Youtube i podreu          

veure el vídeo correctament) 

 

- Algunes imatges (tot i que si entreu als links del blocs que al llarg de la                

memòria hem indicat podreu accedir a molt més material). 
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f) Valoració de les activitats per part del PROFESSORAT: 

 

A partir dels resultat del formulari observem que les activitats s’han valorat per             

igual, és a dir no hi ha cap activitat s’hagi deixat de banda a l’hora de valorar.  
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Pel que fa a la participació dels avaluadors, seguim la mateixa línia. Tothom a              

valorat un nombre d’activitats similars. De fet, el que hem procurat en la             

valoració és una generalització en els resultats i en la participació. 

 

 

 

Pel que fa als objectius de les activitats, les respostes han estat aquestes: 

 

Conèixer les actuacions que es realitzen a la ciutat d'Igualada a nivell de medi              

ambient. 

Saber quines actuacions es fan a nivell de la ciutat i sobre el barri de l'escola,                

sobre el Medi Ambient. 

Recollida d'activitats que es fan a l'escola per tenir cura del medi ambient. 

Conèixer els projectes de les altres escoles verdes de la nostra comarca 

Potenciar el reciclatge . Conscienciar als alumnes de com estalviar aigua.           

Conèixer l'ús de les plantes del nostre entorn. 

Crear una app capaç d'interactuar amb l'usuari i captar dades 
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Recollir les actuacions que realitza cada poble de la comarca de l'Anoia            

relacionat amb el medi ambient. 

Construir un hort intel·ligent mitjançant una placa Arduino. 

Aprendre a donar un nou ús a materials de rebuig 

Crear una app com a mitjà de difusió de les actuacions realitzades. 

Seleccionar aquells llocs on els alumnes trobaran informació útil i adient. 

Estudiar el creixement de les plantes i familiaritzar als alumnes amb les            

hortalisses. Tot i que tota l'escola en pot fer ús, els principals responsables del              

seu funcionament són els nens i nenes amb necessitats educatives especials. 

Conèixer com es neteja l'aigua i conèixer la diferència entre depurar i potabilitzar. 

Crear un espai de joc, amè i motivador, dins l'app, apropant als alumnes a les               

eines de programació. 

conscienciar als alumnes que les coses tenen una segona reutilització 

els alumnes de segon fan créixer llavors, aquestes llavors són plantes que            

creixeran en l'hort Ecològic que estan fent els de tercer d'ESO. 

Els alumnes de l'optativa d'Informàtica treballen amb AppInventor. 

els alumnes treballen amb compostatge 

crear un Sites, una App, bloc, newsletter 

Recull de dades. 

 

 

Observem que el llistat d’objectius han anat en concordança amb el llistat            

d’activitats proposades. Està clar doncs, que el professorat buscava assolir les           

activitats programades. 
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Quant al desenvolupament d’aquestes activitats : 

- Què s’esperava?: En general s’esperava implicació i il·lusió per participar          

en les activitats del projecte i una qualitat en el disseny de les mateixes. 

 

- Què ha passat?: La majoria de les activitats han respost a les            

expectatives tant en quantitat com en qualitat. No obstant, hem trobat que            

en algunes activitats esperaven més implicació externa als centres. 

 

Quant a les conclusions: Tots els agents implicats en el projecte han respost,             

encara que de manera diferent. Aquest era un dels objectius del nostre projecte,             

saber els diferents punts de vista i tenir en compte les fortaleses i febleses. És               

així com podem valorar i proposar millores per a la continuïtat del nostre             

projecte. 

El professorat ha valorat molt positivament la idea de treballar de manera            

conjunta i, fins i tot, algú ha proposat seguir fent activitats d’aquest tipus.  

També s’ha de valorar els trets diferencials de les dues escoles (situació            

geogràfica, nombre d’alumnes) que han sabut compartir i coordinar les mateixes           

activitats a la vegada que s’ha acabat compartint les experiències de cada            

centre. 

Pel que fa al tema de la competència digital també s’ha valorat molt positivament              

ja que ha permès adquirir als alumnes nous coneixements i portar-los a la             

pràctica per aconseguir compartir el seu coneixement amb més immediatesa i           

claredat. 
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 g) Valoració de les activitats per part dels alumnes: 

Els alumnes, en general, creuen que els ha ajudat a millorar alguns continguts             

de les matèries. Així també creuen que les activitats realitzades ajudaran a un             

millor desenvolupament de la societat. 

Pràcticament la majoria dels alumnes enquestats consideren que aquest tipus de           

projecte ajuda a millorar la relació entre iguals i entre alumnes-professorat.           

També a millorar les seves habilitats en l'ús dels recursos digitals. 

 

En general, el grau de satisfacció dels alumnes és positiu ja que s’han vist              

implicats en la realització de les activitats i a la vegada hi ha hagut una bona                

dinàmica de treball. 

Finalment, podem dir que els alumnes se senten satisfets amb la seva feina ja              

que consideren que aquest projecte ajuda a prendre consciència per la           

preservació i cura del medi ambient, a la vegada que transmetrà coneixements i             

valors aplicables a l’entorn de l’alumne i als futurs ciutadans. 

 

 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL DEL PROJECTE 

Inicialment vam començar el projecte sense tenir molt clar on volíem arribar. A             

mesura que anàvem seguint les pautes que ens donaven des de l’organització i             

ens reuníem amb els companys del projecte vam començar a veure quin era el              

nostre objectiu  i què havíem de fer per assolir-lo.  
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No ha estat fàcil el procés d’organització entre tants membres d’una comunitat            

educativa però el fet de treballar en equip ha estat molt  enriquidor.  

 

Moltes de les decisions preses han estat fruit d’un treball previ de consens i de               

moltes hores de dedicació.  

Com a resultat de tot això hem aconseguit la coordinació entre les diferents             

etapes educatives de les escoles i entre les mateixes escoles que formen l’equip,             

treballant conjuntament per millorar el medi ambient. 
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