
ABP

Aprenentatge basat en projecte
Proposta de M. Termes, A. Estruch i R. Nonell

Integrants del Grup d’ Innovació Docent en Polítiques Públiques: GIDEPP



ABP: que es?

• Aprenentatge que es produeix com resultat del esforç que ha de fer el alumne per 
reatlizar un proyecte

• Proyecte: tasca que te con resultat un producte “potencialment vendible”
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Objectiu docent

• Fer un projecte que es concreta en l’elaboració d’un Informe 
Econòmic sobre un problema de política econòmica. 

• La raó principal per triar aquest format descansa en les 
característiques de la seva sortida professional.

• L’elaboració d’aquest Informe o document econòmic ha de servir per 
aplicar la metodologia de l’assignatura i ser capaços d’analitzar el 
perquè d’una actuació pública en l’àmbit econòmic i formar- se una 
opinió rigorosa sobre com solucionar un problema de política pública 
a partir d’un bon coneixement de les fonts adequades. 

• Desenvolupar les activitats transversals de treball en equip



Que hem fet fins el curs 2016-2017

1) Al inici fa mes de 10 anys

• Els alumnes podien decidir amb qui formaven grup o, en alguns casos, els configuràvem els 
mateixos professors

• Es duien a terme treballs en grup estàndards.

• Seguidament triaven el tema que volien desenvolupar,

• buscaven bibliografía

• i l'entregaven per escrit.

• 2) Des de el curs 2014-2015

• Van acotar el nombre de alumnes per grup (4 o 5)

• Programació de sessions de control d’ inici de la proposta de treball amb presentació de la 
bibliografia, una segona de seguiment i la tercera de acceptació del treball

• Programació de les sessions de presentació dels treballs, avaluats per els seus companys

• Elaboració dels diferents materials de suport per la realització de l’ activitat i establiment de 
criteris d’ avaluació i eines d’ avaluació com rúbirques.



Actituts dels estudiants davant de la 

programació d’ aquestes activitats
• La dificultat d’afrontar les activitats programades com un procés 

d’aprenentatge continu i homogeni.

• Els estudiants acostumen a veure aquestes activitats únicament des de la 
vessant avaluativa i no des de la vessant formativa.

• Dificultat per afrontar una lectura detallada de les diferents instruccions 
que els hi facilitem per tal de dur a terme les diferents activitats amb la 
conseqüent distorsió en la realització i entrega de les mateixes. 

• La queixa de part d’alguns estudiants respecte de l’ impacte del treball en 
equip en el seu rendiment personal atesa la dedicació que comporta.



Que fem des de el curs 2017-2018?
• El procediment està molt més dirigit 

• Llistat de projectes a desenvolupar de manera que el tema a treballar 
forma part d'un conjunt establert per l'equip docent, 

• Primer control de seguiment de la bibliografia que han escollit i formarà 
part de l`activitat individual dels mapes conceptuals i ha de ser aprovada 
pel docent. 

• Segon control, seguidament del treball del equip per desenvolupar el 
projecte,  han de fer una presentació abans de tenir el treball redactat per 
tal de treballar el fil argumental i les ideies bàsiques del projecte que 
treballen. Avaluació del conjunt dels estudiants de la mateixa.

• Feedback al grup respecte a la presentació del projecte

• L’ entrega del treball és el darrer moviment. 



Organització del coneixement: 

• Elaborar un llistat de criteris de qualitat per la selecció de fonts 
rigoroses i d’ experts per tal de facilitar-lo als alumnes i millorar la 
bibliografia que hauran d’utilitzar per donar resposta al projecte 
plantejat.

• Disseny d’un taller presencial per posar en pràctica el punt anterior 

• Disseny d’una activitat pràctica a l’aula sobre on es fa la cerca dels 
articles de caire més acadèmic i com es treballa un article acadèmic 
per tal de ser utilitzat com una referència al seu projecte.

• Elaboració d’una guia amb les pautes per l’elaboració d’un informe 
econòmic 



Fomentar el treball i l’aprenentatge en grup a 

partir de la formació d’equips

• Per la formació d’equips de treball utilitzarem les eines del CV atès que 
l’experiència ens mostra que la formació espontània és la millor. 

• La nostra intervenció només serà en aquells casos que restin alumnes sense 
formar part de cap grup de treball.

• Disseny d’un model d’un diari de projecte o de treball en el que, de forma similar 
a una acta, els equips de treball hauran de recollir les diferents decisions que es 
prenen. 

• Programar una primera reunió amb cada equip de treball. 
• En la primera reunió cal constituir l’equip de treball i decidir el rol que cada membre de 

l’equip Hndrà en el projecte. 

• Hauran de decidir quin problema afronten i com es distribueixen les diferents tasques, qui i 
com fa què. 

• Programar sessions de control i seguiment dels equips de treball. 



Disseny formes d’avaluació adequades al treball 

per projectes 

• L’avaluació es farà en tres moments: inici, durant i final del 
desenvolupament de l’assignatura . 

• Fem servir dos tipus : l’avaluació del professor i l’avaluació dels iguals 
. 

• En principi, el professor avalua els aspectes que hem anat assenyalant en els 
punts anteriors i caldrà dissenyar una rúbrica amb els punts més rellevants 
per a cada moment. 

• Avaluació dels iguals: Atès que els alumnes hauran de defensar el seu 
projecte a l’aula, la resta de companys avaluaran a partir d’una rúbrica la 
defensa del projecte. Entenem que es una via d’aprenentatge en tant pot 
comparar el seu projecte amb el d’altres equips de treball 



Eines e instruments de l`activitat

• Pràctiques per adquirir habilitats de recerca de bibliografía i 
elaboració de mapes conceptuales : 2 tallers

• les eines del Campus Virtual per tot allò que ens interessi com fer els 
grups, presentar esquemes de treball etc. 

• Plantilla de diari de treball dels equips.

• Plantilla de control de les sessions de seguiment per equips de 
projecte i presencials a l'aula. 

• Rúbriques per avaluar les diferents activitats.


