
Reptes

ESOiescotesbaixes.org



Reptes
ESO



TREBALL GLOBALITZAT 3r  I 4t D? ESO

A 3 r i 4t d?ESO tenim un espai on concebim l?aprenentatge a través de la integració de diferents matèries. 

Busquem espais d? aprenentatge on:

El treball globalitzat es un àmbit curricular transversal amb un fort component competencial i una carrega de valors humans, que estudia 
un bloc temàtic integrat per continguts de diferents matèries. En aquest àmbit curricular es treballen continguts procedents dels àmbits 
social, natural, artístic i tecnològic.

El bloc de Treball Globalitzat de 3r d? ESO està format per la fusió de les següents matèries:

2 H OPTATIVA +2 H PROJECTE INTERDISCIPLINAR + 1 H VALENCIÀ+ 1H VALORS ETICS

El bloc de Treball Globalitzat de 4t d?ESO està format per la fusió de les següents matèries:

3 H OPTATIVA 1+ 3H OPTATIVA PROJECTE INTERDISCIPLINAR

Es pretén iniciar l? alumnat en un exercici de reflexió i anàlisi mes precís i crític del seu entorn tenint en compte els valors humans.

El treball globalitzat contribuirà a la consecució d? aquells objectius de l? etapa de l?ESO que es relacionen amb les habilitats lingüístiques, 
socials, naturals, els valors de tolerància i respecte, el desenrotllament de les capacitats afectives personals i en relació als altres, les 
destreses en el camp de les tecnologies, la reflexió crítica, el control del propi aprenentatge i el respecte a les manifestacions culturals.

La metodologia de treball serà l?Aprenentatge Col.laboratiu Basat en Reptes, un enfocament pedagògic on l? alumne, a partir d?un 
problema, intentarà buscar una solució. A través de la resolució del problema anirà cobrint els estàndards avaluables d? aprenentatge de 
cada matèria que integra el bloc de Treball Globalitzat.

Es promoga la curiositat, la iniciativa, la recerca, la lectura, la reflexió i la 
cooperació.

El professorat explica, pregunta, orienta, guia, cada vegada de manera més 
personalitzada, sempre buscant un aprenentatge profund.



Els plantejaments metodològics i didàctics del Repte son coherents amb el desenrotllament de les competències, l? aprenentatge en 
contextos reals dels elements transversals i dels continguts de les matèries. La competència es contempla com a coneixement en la 
pràctica; un coneixement adquirit a traves de la participacióactiva en practiques socials que, com a tals, es poden desenrotllar tant en el 
context educatiu formal, a traves del currículum, com en els contextos educatius no formals i informals. En este sentit, es imprescindible 
proposar este enfocament metodològic innovador basat en la interacció, l?Aprenentatge Dialògic i l?Aprenentatge situat, que emfatitza la 
dimensió social dels processos d?adquisició de les competències, un aprenentatge vinculat a un determinat context cultural, social i de 
relacions, i a unes determinades tasques que els alumnes i les alumnes hauran de resoldre i que els permetran adquirir la competència 
necessària. Els mètodes actius es recolzen en estructures d? aprenentatge cooperatiu, que asseguren la interacció entre iguals i amb altres 
membres de la comunitat educativa i l? entorn, de manera que, a traves de la resolució conjunta de les tasques, els membres del grup 
desenrotllen noves habilitats i estratègies que puguen aplicar a situacions semblants en contextos formals i no formals.

Am b t ot , la m et odologia seguirà la següent  est ruct ura:

En 3r es proposen al llarg del curs 9 reptes de 70 hores cada un. Cada trimestre l?alumnat cursarà un repte de 70 H(anirà canviant de 
repte cada trimestre). De manera que a l?acabament del curs, l? alumne haurà cursat 3 reptes de 70 H. Hi haurà dos professors per repte 
amb el recolzament d?una plataforma digitalSCRUMBAN.

En 4t es proposen al llarg del curs 12 reptes de 70 hores cada un. Cada trimestre l?alumnat cursarà un repte de 70 hores( anirà canviant de 
repte cada trimestre). A l?acabament del curs l?alumne haurà cursat 3 reptes de 70 hores. Obligatòriament passarà per un repte 
d?orientació acadèmica i professional i altres dos. També hi haurà dos professors per repte amb el recolzament d?una plataforma digital 
SCRUMBAN.



BASE LEGAL

La base legal per adesenvoluparel TREBALL GLOBALITZAT es troba aTÍTOL V(Autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió dels centres 
docents) CAPÍTOL I(Autonomia pedagògica) Secció segona (Altres aspectes) article75.4(Projectes d?innovació pedagògica i curricular) 
delDecret  252/2019 de 29 de novem bre, del Consell, de regulació de l?organit zació i el funcionam ent  dels cent res públics que 
im par t eixen ensenyam ent s d?Educació Secundàr ia Obligat òr ia, Bat xil lerat  i  Form ació Professional

?4. En el desplegament del currículum els centres podran implantar estratègies didàctiques pròpies que requerisquen una organització horària de les 
matèries diferent de l?establida amb caràcter general amb l?objectiu fonamental de millorar la formació integral de l?alumnat i els resultats acadèmics 
que requeriran l?autorització de l?Administració educativa?

Per altra banda, totes les actuacions alhora de dur a terme el bloc de TREBALL GLOBALITZAT,també estan recollides en laRESOLUCIÓ de 20 
d? agost  de 2018, del secret ar i aut onòm ic d?Educació i Invest igació, per  la qual es regula l?elaboració de les act uacions del Pla d? 
act uació per  a la m il lora (PAM), s? autoritzen programes i s?assignen hores addicionals de professorat als centres educatius públics amb 
titularitat de la Generalitat Valenciana per al seu desenvolupament, al curs 2019-2020:

Definició del PAM:

D1. El Pla d? actuació per a la millora (PAM) constitueix la part pedagògica de la Programació general anual.

D2. Està conformat pel conjunt d? actuacions que es realitzen en un centre per a la millora de la qualitat educativa que inclou, entre altres 
aspectes, la consecució de l? equitat en l?educació i la millora de les competències de l? alumnat.

D3. Aquestes actuacions es concreten en un conjunt d? intervencions educatives que han de donar resposta a les necessitats, els interessos i 
les motivacions de tot l?alumnat del centre i s? organitzaran en línies d?acció.

Finalitats del PAM:

F1. Incrementar el percentatge d?alumnat que assoleix els objectius i les competències clau corresponents.

F2.Augmentar la taxa de titulació de l?alumnat en l?educació secundària obligatòria.

F3. Reduir l?absentisme i l?abandonament escolar prematur i incrementar la taxa d? escolarització en l?educació post obligatòria.

F4. Millorar la competència emocional i les habilitats d?interacció social de l? alumnat per aconseguir una major integració socioeducativa.

F5. Desenvolupar accions per a previndre i compensar les desigualtats en educació des d?una perspectiva inclusiva.

F6. Garantir que l?alumnat assolisca una competència plurilingüe efectiva.



A mes d? estes finalitats, per poder desenvolupar les intervencions educatives dutes a terme en el desenvolupament del TREBALL 
GLOBALITZAT hem tingut present l?Ordre ECD/65/2015, de 21 de gener , per  la qual es descr iuen les relacions ent re les com pet ències, 
els cont ingut s i els cr it er is d?avaluació de l? educació pr im àr ia, l?educació secundàr ia obligat òr ia i el bat xi l lerat al seuannex IIparla de 
les orientacions metodològiques a seguir per poder treballar les competències a l? aula que passem a descriure:

I com no, totes les actuacions desenrotllades dins del TREBALL GLOBALITZAT tenen coma a base elDECRET 87/2015, de 5 de juny, del 
Consell, pel qual s?est ablix el cur r ículum  i desplega l?ordenació general de l?Educació Secundàr ia Obligat òr ia i del Bat xil lerat  a la 
Com unit at  Valenciana iels seus documents ponts associats on es desgrananen els criteris d? avaluació en Estàndards Avaluables d? 
Aprenentatge

Nou paper  de l?alum ne: act iu i aut ònom .

Generar  cur iosit at .

Aprendre dins i fora de l?aula.

Met odologia act iva i cont ext ualit zada.

Est ruct ures cooperat ives.

Met odologies basades en project es. Por t afolis.

Int egració de les TIC.

Coordinació ent re docent s.
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La missió dels equips de 3r ESO de l?IES COTES BAIXES és ajuntar forces per tal 
d'aconseguir diners perquè el viatge de FI DECURS els coste els menys possible.
Com ho farem? Primer, farem una anàlisi del món empresarial per arribar a crear  
una micro empresa enfocada a dissenyar productes /  muntar esdeveniments i 
aconseguir, amb els guanys obtinguts, disminuir les despeses que comporta el 
viatge de fi de curs. 
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Des de diversos centres de persones majors d?Alcoi hem rebut l?encàrrec de fer 
una Màquina de videojocs perquè aquestes persones puguen jugar de forma 
fàcil. 

Durant el temps que dura este repte, l?alumnat de 3r d?ESO, dividits en grups de 4 
persones, hauran de fer front a diverses tasques per tal d?arribar a construir la 
màquina. 

Des de l?inici hauran d?investigar en què consisteix una màquina recreativa i com 
instal·lar els jocs amb una Raspberri Pi. Dissenyaran l?estructura de fusta i 
provaran de fer un disseny amb cartó per comprovar que les mesures siguen 
correctes. Amb el disseny en dos dimensions i amb l?ajuda dels professors del 
Cicle Formatiu de Fusta, obtindran els taulons de fusta que finalmente hauran 
d?unir, pintar i decorar. 

Per a finalitzar el repte, faran una exposició davant dels seus companys i 
persones majors en el que ens mostraran tot el procés que han dut a terme, els 
problemes, les solucions i com no ?  la màquina finalitzada!!

http://www.youtube.com/watch?v=RYEmedrUfIA




El repte Dramatització trasllada a l?alumnat la responsabilitat de crear i escenificar una 
dramatització que, a partir de testimonis reals, conte el que senten persones migrants 
que han fugit de situacions difícils i ho han deixat tot per començar de zero en un nou 
país. Este repte pretén contribuir a la formació de persones crítiques, empàtiques i 
solidàries que reaccionen front a les desigualtats i injustícies que estan patint moltes 
persones al món. A partir del contacte directe amb els testimonis, han de treballar per 
representar les seues històries i aconseguir sensibilitzar al públic i remoure 
consciències sobre els problemes que hi ha al món, les dificultats a les que s?enfronten 
les persones migrants i la necessitat de prendre consciència i actuar, tant a nivell 
individual com global.

A més d?educar en valors de forma activa, el repte Dramatització fomenta la creativitat, 
l?expressió corporal i l?autoestima de l?alumnat i, per la metodologia del treball per 
reptes, fomenta la gestió del temps, la planificació del treball, l?autonomia, la iniciativa, 
la gestió i resolució de problemes i l?autoavaluació del procés d?execució del repte.

http://www.youtube.com/watch?v=59XmH1POJho
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Des del Repte 3 de 4t, els hem proposat crear un programa de radio i un de 
televisió perquè els alumnes coneguen el funcionament d?aquest tipus de 
mitjans de comunicació. Que els utilitzen per exposar els temes que més 
preocupen a ells i també als seus companys. 

La idea és que ells mateix siguen qui gestionen el format, els continguts i tot 
el que passa dins d?un programa de ràdio en primer lloc i de televisió en 
segon.

Ells són els qui transmeten les notícies, han de crear la música de les 
seccions del programa, la «in-tro» i la «out-tro»,?  i a més a més el «Trelllo», 
la comunicació a l?aula i documents del repte han de ser en anglès.

Perquè quede constància els programes seran posats a la web de l?IES a 
l?apartat «Què fem?» i així podreu gaudir d?una estoneta de ràdio en format 
?Podcast?.





L?objectiu general d?aquest repte és donar als alumnes les eines per aprendre a 
prendre decisions sobre el seu futur acadèmic i laboral, a partir del coneixement 
personal i el de l'entorn.

El repte té tres fases. Una primera en què els alumnes fan una feina 
d?autoconeixement: com són, quines habilitats tenen, quins són els seus 
interessos. En la segona, investiguen sobre els diversos camins acadèmics que 
poden tindre per arribar al seu destí. A més, analitzen les oportunitats que 
l'entorn els pot oferir. La tercera fase, consisteix a tindre l?oportunitat de viure 
experiències de primera mà en el món laboral.

En definitiva, el que pretenem és oferir-los ferramentes perquè puguen decidir 
per ells mateixos el seu propi camí al llarg del complex i caòtic lloc anomenat 
vida.

http://www.youtube.com/watch?v=trng6uvxP3I




El repte consisteix en realitzar un conte Pop Up amb temàtica mitològica que 
transmitisca valors. També en llegir-lo i escenificar-lo davant de xiquets i xiquetes 
per a motivar i despertar l'interés per la lectura als més menuts.

http://www.youtube.com/watch?v=PokfwDqQ5co




El repte plantejat en 4tESO pels àmbits de Cultura Científica i TIC es denomina 
?UN MÓN SENSE RESIDUS?. Aprofitant la situació respecte del tracte que l'espècie 
humana està donant al medi ambient i les repercussions que s'estan produint a 
tots els nivells, hem decidit plantejar als nostres alumnes una situació real on la 
pregunta clau siga:Sou capaços d?aportar possibles solucions per a reduir 
l'impacte ambiental?

Des de l'àmbit de la Cultura Científica s'aborden els aspectes més tècnics sobre la 
matèria, sent l'àmbit TIC el que intente donar solució (a través de la creació d'una 
APP per a utilitzar en el dispositiu mòbil) a tots o part dels aspectes tractats 
anteriorment.La planificació d'activitats d'aula queden complementades amb 
eixides extraescolars, que fan reflexionar a l'alumne sobre situacions reals i la 
gestió que es duu a terme dels diversos residus generats. Entre les quals podem 
destacar: planta de depuració i gestió d'aigües, Ecoparc i Hospital.
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