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Project Based Learning
Benvolgudes famílies,

Doctor, what’s wrong with me?, Do we live in a safe place? o To bee or not to
bee són els títols d’alguns dels projectes que es fan a 3r d’ESO dins de la
matèria PBL. Aquestes són les sigles de Project Based Learning, és a dir,
l’aprenentatge basat en projectes, que en el nostre centre fem en anglès.
Com ja sabeu, un dels nostres trets identitaris és Utilitzar les llengües i
cultures estrangeres com a eix educatiu transversal. Per aquest motiu,
utilitzem l’anglès com a llengua vehicular, per tal que l’alumnat aprengui la
llengua de la mateixa manera que hem après la nostra llengua inicial, usantla per aprendre altres continguts.
La dinàmica de cada projecte acostuma a ser la mateixa, tot i que la temàtica
sigui diferent. Comencem veient un documental o pel·lícula en anglès -amb
subtítols també en anglès-, per tal d’introduir la pregunta que es planteja.
Després, es fa una petita tasca amb els conceptes previs que necessiten
conèixer del contingut de Ciències Naturals de 3r d’ESO. A continuació, en
petits grups, preparen un producte final relacionat amb el tema, per al qual
utilitzem recursos digitals, ja que aquest és un altre dels nostres trets
distintius (Treball competencial integrant les noves tecnologies).
A tall d’exemple, el projecte To bee or not to bee tracta sobre les cadenes
tròfiques agafant l’abella (bee) com a punt de partida i com a tasca han de
resoldre uns enigmes que estan plantejats com un joc d’escapada. El
producte final és també un joc d’escapada que s’han d’inventar. D’altra
banda, a Doctor, what’s wrong with me? la temàtica és la salut i la malaltia, i
al final han de representar una visita mèdica amb la qual aprenen quines
tècniques de diagnosi existeixen o de quines parts consta una història
mèdica.
L'alumnat de 3r d’ESO dedica un total de 3 hores a la setmana al PBL,
esperem que siguin ben profitoses.
Fins aviat!
Equip PBL

INS Manuel de Montsuar
Partida de Montcada, 22
25196 - Lleida
insmontsuar@xtec.cat

© 2021 INS Manuel de Montsuar

