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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El projecte “Mesura el teu malbaratament” tracta de conscienciar la comunitat educativa de la necessitat de revisar els seus protocols d’ús 
dels recursos diversos que són necessaris per a la vida en un centre educatiu; en concret, es tracta de rebaixar els consums de llum, aigua, 
paper, envasos i embolcalls d’esmorzars, de manera que s’aconsegueixin centres més eficients. Es tracta no ja d’una qüestió de reducció de 
despesa econòmica (que pot ser molt interessant pel fet que els diners que s’estalvïin poden invertir-se en altres projectes), sinó pel fet de 
ser el màxim de respectuosos amb el medi ambient. 
Es tracta de conscienciar i sensibilitzar l’alumnat perquè aquestes bones pràctiques no només quedin al centre sinó que es converteixin en 
un hàbit quotidià. És important fer adonar els alumnes i les famílies que amb l’esforç de tots plegats i amb petites accions personals es pot 
arribar a assolir una millora més global. 
L’objectiu principal és mesurar el malbaratament per tal de prendre mesures que portin a una reducció en el consum i a la consolidació d’uns 
bons hàbits en aquest aspecte.  
Per iniciar aquest projecte, que pot abarcar molts àmbits, hem decidit centrar-nos en un únic aspecte que permeti donar continuïtat al treball 
en les tres etapes educatives i serveixi de pauta metodològica per a altres consums (envasos, paper, aigua…), que es pot fer de forma 
paral·lela o progressivament. 
Aquesta proposta és un treball obert i, tot i que l’activitat proposada està dissenyada per a uns cicles concrets, es pot adaptar a un altre cicle 
o nivell educatiu segons la decisió i criteri de cada equip de mestres i professors.  
 
És una activitat interdisciplinària ja que intervenen diferents àrees de treball: 

● Àrea de llengua. 
● Àrea de matemàtiques. 
● Coneixement del medi social i cultural / científic tecnològic. 
● Àmbit de cultura i valors.  
● Àmbit digital. 
● Àmbit personal i social. 

 
És un projecte inclusiu que pretén aconseguir la participació i l'èxit de tot l'alumnat. 
Té en compte la gamificació a l’hora de dissenyar les activitats. 
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OBJECTIUS D’APRENENTATGE  - CRITERIS I INDICADORS D’AVALUACIÓ  

OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE O 
APRENENTATGES 

CRITERIS D’AVALUACIÓ INDICADORS DE RESULTATS O DE QUALITAT 

En finalitzar el projecte, els 
alumnes han de ser 
capaços d’aportar 
evidències que demostrin 
que poden respondre a les 
següents preguntes... 

En finalitzar el projecte, 
sabrem que cada alumne 
pot respondre a aquestes 
preguntes si és capaç de... 

En què es veu que el criteri d'avaluació s'acompleix? 

Nivell satisfactori Nivell de notabilitat Nivell d’excel·lència 

1 És possible mesurar el 
consum energètic de llum?  

A partir de diversos elements 
l’alumnat sap mesurar els 
consums de llum.  

És capaç d’extraure dades a 
partir d’alguns suports. 

És capaç d’extraure dades a 
partir de suports diversos.  

Sap interpretar les dades dels 
diversos suports.  

2 
És possible proposar 
mesures d’estalvi en la 
despesa energètic? 

 

A partir de l’anàlisi de les 
dades, l’alumnat és capaç de 
proposar, tot 
argumentant-ho, mesures 
diverses per reduir els 
consum d’energia 

És capaç d’exposar quins són 
els consums i fer alguna 
proposta de millora. 

És capaç d’exposar quins són 
els consums i argumentar a 
partir d’ells algunes propostes 
de millora. 

És capaç d’exposar quins són 
els consums, argumentar 
propostes de millora i 
implementar-les a partir 
d’actuacions concretes. 
 
 

3 
És possible comprovar la 
millora a través de l’anàlisi de 
les dades de nou? 

 

A partir de l’anàlisi de les 
dades, l’alumnat és capaç de 
comprovar si les mesures 
proposades i adoptades han 
aconseguit reduir consums i 
el malbaratament. 

És capaç de fer la recollida de 
dades a partir de suports 
diversos. 

És capaç de fer la recollida de 
dades a partir de suports 
diversos i les compara amb les 
anteriors. N’extrau 
conclusions. 

És capaç de fer la recollida de 
dades a partir de suports 
diversos i les compara amb les 
anteriors. N’extrau conclusions 
i és capaç de fer noves 
propostes per completar o 
corregir les anteriors. 
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4 
És possible aplicar les 
mesures d'estalvi a l’entorn 
proper? 

 

A partir del treball realitzat a 
l’aula, l’alumnat és capaç de 
pensar mesures d’estalvi per 
a altres entorns? 

És capaç de proposar una 
mesura d’estalvi  ja aplicada a 
l’escola, per a altres àmbits. 

És capaç d’adaptar les 
mesures d’estalvi aplicades a 
l’escola a altres àmbits. 

És capaç de proposar 
mesures d’estalvi diferents i 
específiques d’altres àmbits. 

5 
És possible compartir les 
dades amb altres centres per 
fer una xarxa de treball? 

 

A partir de la recopilació de 
les dades dels formularis de 
Google, l’alumnat és capaç 
de publicar-ho i fer una 
anàlisi comparativa dels 
nivells d’eficiència en la 
reducció dels consums dels 
diferents centres. 

És capaç de recollir les dades 
a partir del formulari i 
publicar-les en una pàgina 
web. 

És capaç de recollir les dades 
a partir del formulari, 
publicar-les en una pàgina 
web, de fer una comparativa 
de les dades i extreure 
conclusions. 

És capaç de recollir les dades 
a partir del formulari, 
publicar-les en una pàgina 
web, de fer una comparativa 
de les dades i extreure 
conclusions. A més, a partir de 
les dades del centre més 
eficient,  fa propostes de 
millora. 
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PROPOSTA I CURRÍCULUM 

CAPACITATS EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Amb la realització d’aquest projecte s’afavoreix l’assoliment de les capacitats de final d’etapa següents: 
 
1. Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma 

● Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia. 
2. Aprendre a pensar i a comunicar 

● Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels 
diversos llenguatges. 

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 
● Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats 

socials i culturals. 
● Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència 

4. Aprendre a conviure i habitar el món 
● Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el 

grup i cap a la integració social. 
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COMPETÈNCIES PRIMÀRIA 
 
Amb la realització d’aquest projecte s’afavoreix l’assoliment de les competències de final d’etapa següents: 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ 

Dimensió comunicació oral Dimensió comprensió lectora Dimensió Expressió escrita  
Dimensió literària 

Dimensió plurilingüe i 
intercultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

Dimensió resolució de problemes Dimensió raonament i 
prova 

Dimensió raonament i 
prova 

Dimensió comunicació i representació 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

ÀMBIT CONEIXEMENT DEL MEDI 
 (NATURAL I SOCIAL) 

Dimensió món actual Salut i equilibri personal Tecnologia i vida 
quotidiana 

Ciutadania 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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COMPETÈNCIES SECUNDÀRIA 
 
Amb la realització d’aquest projecte s’afavoreix l’assoliment de les competències de final d’etapa següents: 
 

ÀMBIT LINGÜÍSTIC - CATALÀ 

Dimensió comprensió lectora Dimensió expressió escrita Dimensió comunicació oral  
Dimensió literària 

Dimensió plurilingüe i 
intercultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ACT1 ACT2 ACT3 

 
 
 

ÀMBIT MATEMÀTIC 

Dimensió resolució de problemes Dimensió raonament i 
prova 

Dimensió raonament i 
prova 

Dimensió comunicació i representació 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
 

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

Dimensió indagació de fenòmens naturals i de 
la vida quotidiana 

Dimensió objectes i sistemes 
tecnològics de la vida quotidiana 

Dimensió medi 
ambient 

Dimensió salut 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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ÀMBIT SOCIAL 

Dimensió històrica Dimensió geogràfica Dimensió cultural i artística Dimensió ciutadana 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 
 

ÀMBIT DE CULTURA I VALORS 

Dimensió personal Dimensió interpersonal Dimensió sociocultural 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

ÀMBIT DIGITAL 

Dimensió instruments i aplicacions Dimensió tractament de la informació i 
organització dels entorns de treball i 

aprenentatge 

Dimensió comunicació 
interpersonal i 
col·laboració 

Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i 
identitat digital 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 

ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL 

Aprendre a aprendre Social i ciutadana Autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

X X X 
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CONTINGUTS 
 
Amb la realització d’aquest projecte es tractaran o s’han tractat els continguts següents: 

1. Definició de malbaratament 

2. Concepte d’energia i tipus. 

3. Formes de malbaratament energètic. 

4. Mesures d’estalvi energètic. 

5. Concepte de sostenibilitat. 

 

Aquests continguts generals ha estat tractats amb un nivell d’aprofundiment diferent segons l’etapa educativa. 
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ACTIVITATS 
Amb la realització d’aquest projecte s’han realitzat les activitats següents: 
 

 Activitats Etapes Àrea 

1 Presentació del projecte amb el programa Genially ,  Vídeo introductori  i conversa  EI-EP-ESO Llengua - comunicació oral  
Entorn 

2 Ens convertim en superherois energètics ( elaboració de complements) EI-EP Llenguatge plàstic 

3 Xerrada d’un expert (EI i ESO) i Anàlisi de factures (EP i ESO)  EI-EP-ESO Llengua - comunicació oral  
Entorn 

4 Pluja d'idees per definir “malbaratament” i propostes de millora. EI-EP-ESO Llengua - comunicació oral. 

 Redacció del formulari “Google”. (EI I EP  per part dels mestres ) EI-EP Llengua - expressió escrita / 
Tecnologia 

5 Recollida de dades  (PDI/ MÒBILS, TAULETES) EI-EP-ESO Matemàtiques -  comunicació i 
representació 

6 Anàlisi de les gràfiques generades amb les dades recollides. EI-EP-ESO Matemàtiques -  comunicació i 
representació 

7 Creació de la campanys de sensibilització amb  l'App Hp Reveal  fent imatges i vídeos amb 
missatges.  EI-EP Tecnologia / Llengua  

8 Elaboració de posters de conscienciació amb el programa de disseny CANVA  EP-ESO Tecnologia / Llengua 

9 Explicació el projecte a la resta d’alumnes de l’escola  EI-EP-ESO Llengua - comunicació oral. 
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10 Fer un recorregut al centre seguint les imatges plastificades, llegint-ne els missatges amb tablet 
o mòbil. EI-EP Matemàtiques, Tecnologia. 

11 
Crear un projecte amb l’Scratch (EP).  
Els alumnes creen una App on es mesuri el malbaratament energètic i doni com a resultat un 
certificat d'escola A+++ i si s'escau propostes de millora. (ESO) 

EP-ESO Matemàtiques, Tecnologia. 

12 Jocs final de projecte (Avaluació). EI-EP Llengua - comunicació oral 
Entorn 

13 Segona recollida de dades. EI-EP-ESO Matemàtiques -  comunicació i 
representació 

14 Anàlisi de les gràfiques generades amb les dades recollides. EI-EP-ESO Matemàtiques -  comunicació i 
representació 

15 Formulari individual d’avaluació. EI-EP-ESO Llengua - comunicació escrita 

 
● A Educació Infantil, s’ha elaborat un petit dossier amb fitxes de cadascuna de les missions. 
● A Educació Primària s’ha elaborat un diari amb les activitats del projecte. 
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https://drive.google.com/drive/folders/1fi2rczWMZanlXaOgHHuhIttipBFDYl4h?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cF4LaS014B4jPYXQtWznavcIjsG-Rkx2/view?usp=sharing


 

METODOLOGIA I ORGANITZACIÓ 

METODOLOGIA 
Aquest projecte està basat en una visió constructivista de l’aprenentatge on els alumnes en són els protagonistes. El paper del mestre és el de 
motivar,  dinamitzar el grup i  facilitar els recursos i les eines. 
Dóna molta importància a la motivació i per això hem creat una proposta on la gamificació té un paper essencial: plantegem un repte inicial que els 
nostres superherois i superheroïnes han de superar a través d’unes missions i unes recompenses finals. 
Dóna molta importància  al treball cooperatiu doncs mestres i alumnes hem treballat conjuntament formant un equip per resoldre els reptes i les 
missions que se’ns han anat plantejant.  
Utilitza les noves tecnologies, tant en la presentació del projecte (genially) com en la majoria d’activitats posteriors. 

ORGANITZACIÓ 
A Educació Infantil el treball s’ha organitzat gairebé sempre en gran grup, llevat de la recollida de dades que s’ha fet en 4 grups de sis alumnes 
cadascun. 
A Educació Primària s’han organitzat els dos cursos de Cicle Mitjà en 4 equips d’entre sis i set alumnes.  
A Secundària, en concret amb els alumnes de 2n d’ESO, s’ha treballat en gran grup a les sessions de presentació del projecte, pluja d’idees i anàlisis de 
les dades i la resta d’activitats en petit grup de 4-5 alumnes. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
La previsió inicial pel que fa a temporalització era la següent: 
Primer trimestre: recollir dades / Segon trimestre: mesures / Tercer trimestre: Anàlisi dels resultats i conclusions. 
Finalment i  per manca de temps a l’hora de dissenyar el projecte vam endarrerir la seva aplicació al segon i tercer trimestres. 
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RECURSOS TECNOLÒGICS 
 

● APLICACIONS GOOGLE (formularis, fulls de càlcul, editors de textos, presentacions… ) 
 

● Genially   https://www.genial.ly/es 
 

● Web oficial HP Reveal (Aurasma).  https://www.hpreveal.com/products/index.html 
 

● Web. Create Awesome Videos & Presentations https://www.powtoon.com/home/?  
 

● CANVA                                                                                  https://www.canva.com/ 
 

● APP INVENTOR                                                                    http://appinventor.mit.edu/explore/front.html 
 

● SCRATCH                                                                              https://scratch.mit.edu/ 
 

 

  

12 

https://www.genial.ly/es
https://www.hpreveal.com/products/index.html
https://www.powtoon.com/home/?
https://www.canva.com/
http://appinventor.mit.edu/explore/front.html
https://scratch.mit.edu/


 

ANNEXOS 
 

● Enllaç al blog del projecte 
● Genially versió infantil  

● Genially versió primària 
● Vídeo introductori  
● Formulari abril i Formulari juny Educació Infantil  
● Formularis Educació Primària 
● Model fitxes dossier Educació Infantil 
● Mostra dossier Educació Infantil 
● Joc de l’energia Educació Infantil 
● Joc mesura el teu malbaratament  Educació Primària 
● Joc passaparaula Educació Primària 
● Diari del Projecte a Educació Primària 
● Projectes Scratch Educació Primària  bloc 1 i bloc 2 
● Web del projecte de la Marató d’estalvi energètic de Barcelona http://energia.barcelona/ca/que-es-la-marato-destalvi-energetic 
● Projecte casa sostenible WEB  i CLASSROOM del treball. 
● Nodes de l’Escola Tomàs Raguer 
● Nodes de l’ Escola Mare de Déu de Núria 
● Resum i imatges Marató Estalvi Energètic Col·legi Sant Miquel (pilotatge ESO) 
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https://projectes.xtec.cat/eduhack/categoria/projectes2ed/greenlantern/
https://view.genial.ly/5c36289ca4eaa03097d4bbab/interactive-content-mesura-el-teu-malbaratament-infantil
https://view.genial.ly/5c7fdcf4a159c776291586f2/interactive-content-mesura-el-teu-malbaratament
https://youtu.be/h4RmNNve3lc
https://docs.google.com/forms/d/1t0J_BMpMjPY4sIXNjLlBD2ap3FknwxpJ6ILn-GlpkRk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1989lIWEzkdSIR9mXldsJXCkCIeh-ayQLP_mS9jP58m0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1-ZFK4MiHKM6rpzZLLxpUM7z0O6zAT93FdufM-UukxPc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ySnm0cYcS4tMHXlrFIk2_kNbusTQk6Xn?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NqBGZblsNjmgBXQHYEO2xORqkqm3pBwZ/view?usp=sharing
https://scratch.mit.edu/studios/15621349/
https://scratch.mit.edu/studios/15619933/
http://energia.barcelona/ca/que-es-la-marato-destalvi-energetic
https://sites.google.com/iesperebarnils.cat/projecte-3r-eso/presentaci%C3%B3
https://classroom.google.com/c/MjY3NTQ0Mjg1NDJa
https://agora.xtec.cat/ceiptomasraguer/general/mesura-el-teu-malbaratament/
https://agora.xtec.cat/ceipmdnuria/general/mesura-el-teu-malbaratament-2/
https://docs.google.com/document/d/187fxkeHkz0uiI8ictPkt8mQ-ZEmInF95fYaX37SWgJ8/edit?usp=sharing

