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Proposta didàctica del programa:
La motxilla bioclimàtica
Finalitat del programa:
Apropar l’alumnat a l’aprenentatge de les ciències i la tecnologia en
qüestions tant rellevants socialment i significatives com són la limitació de
recursos fòssils, la seguretat energètica o el canvi climàtic i la salut.
Objectius generals:
 Promoure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal
d’incorporar la gestió de l’energia a la vida quotidiana.
 Viure la relació entre la salut i la qualitat de l’ambient a l’aula, el seu
impacte energètic i la nostra activitat diària.
 Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de
l’arquitectura bioclimàtica i apreciar-ne la seva eficiència.

Cadena de valor del programa
Finalitat
Per a què?

Objectius generals
Objectius operatius

Com?

Estratègies didàctiques
Tipologia d’activitats

Amb què?

Recursos

Per a què? Marc de la proposta
Currículum

Objectius operatius:
Actuar
Pensar
Conviure
Mesurar
Predir
Concloure
Intervenir Avaluar
Comprendre Utilitzar

Proposta didàctica
Descobrir
Analitzar
Cooperar
Comunicar

Desenvolupament dels quatre eixos
essencials de les competències bàsiques:
1.
2.
3.
4.

Actuar de manera autònoma
Pensar i comunicar
Descobrir i tenir iniciativa
Conviure i habitar amb el món

Objectius curriculars

Finalitat
Objectius generals

Com i amb què?
Estratègies didàctiques
Estimular la
participació de
l’alumnat

Construir una
comunitat
d’aprenentatge

Fomentar
l’ autoregulació i l’autoaprenentatge

Tipologia d’activitats
Identificar les preguntes i les hipòtesi.
Mesurar les variables relacionades amb
els fenòmens estudiats.
Analitzar la interrelació entre variables.
Valorar els resultats de l’anàlisi.
Difondre els millores, els resultats i les
actuacions proposades.

Promoure el gust per investigar i a través de
la indagació i resoldre problemes mitjançant
procés tecnològic.
Plantejar preguntes clau relatives a
l’aplicació de les ciències i la tecnologia

Recursos
 Per l’alumnat:
 La motxilla amb els aparells de
mesura.
 La calculadora bioclimàtica.
Pel professorat:
 El curs a l’espai Odissea.
 El suport i assessorament de l’equip.
humà implicat en el projecte.

La maleta amb els instruments de mesura i
les fitxes
Cada maleta s’acompanya de la guia dels
instruments de mesura i d’una fitxa de
cada instrument.

La calculadora bioclimàtica (I)
La calculadora bioclimàtica és un instrument destinat a avaluar un
conjunt d’indicadors bioclimàtics per determinar el grau de confort
d’una aula i el consum energètic necessari per mantenir-la en
condicions de confort durant els mesos d’hivern i en il·luminació.
Confort biològic i
de salut
La calculadora
bioclimàtica
Eficiència
energètica

 Confort higrotèrmic
 Confort lumínic
 Confort respiratori
 Eficiència tèrmica en
calefacció
 Eficiència energètica en
il·luminació

La calculadora bioclimàtica (II)
 La utilització de la calculadora bioclimàtica requereix el
coneixement previ dels instruments i de la seva manipulació, que
l’alumnat haurà hagut d’adquirir abans d’abordar aquesta part.
 La calculadora és un full de càlcul en el que només cal entrar
les dades, en les unitats adequades, i automàticament es
calculen els resultats en forma d’indicadors i taules de valors.
 Els índex calculats aborden els aspectes següents:
 Índex de confort (higrotèrmic , respiratori i lumínic)
 Índex d’arquitectura bioclimàtica
 Índex de consum energètic de calefacció i emissió de CO2.

Documents de suport per al professorat (I)
1. Documents del programa
Guia didàctica de la motxilla
bioclimàtica (en actualització)

Instruments per a l’avaluació
 Avaluació del objectius
d’aprenentatge.
 Rúbrica d’avaluació per
competències.
 Continguts clau de la MB
 Taula d’indicadors
competencials.

Documents de suport per al professorat (II)

2. Fitxes dels instruments de mesura i activitats de familiarització
Guia dels instruments de mesura
Fitxes dels instruments de mesura
Manuals dels instruments de mesura
Activitats de familiarització amb els
instruments de mesura

Documents de suport per al professorat (III)
3. Activitats didàctiques de consolidació
Bloc 1. Conceptes bàsics
Bloc 2. Calefacció i guanys interns
Bloc 3. Energia solar
Bloc 4. Il·luminació

Activitats de consolidació i les
competències bàsiques (I)

Competència 1. Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des
de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament
dels fenòmens naturals.
Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics
des de la perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament
dels fenòmens naturals.
Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de
ser investigats en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la
comunicació d’investigacions experimentals
Competència 5. Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el
raonament científic.
Competència 6. Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració
i validació del coneixement científic.
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Activitats de consolidació i les
competències bàsiques (II)

Competència 7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el
coneixement bàsic del seu funcionament, manteniment i accions a fer per
minimitzar els riscos en la manipulació i en l’impacte mediambiental
Competència 8. Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els
avantatges personals i socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi
ambient.
Competència 9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin
un problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat.
Competència 10. Prendre decisions amb criteris científics que per- metin
preveure i evitar o minimitzar l’exposició als riscos naturals.
Competència 11. Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin
els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
Competència 12. Adoptar mesures de prevenció i hàbits saludables en l’àmbit
individual i social, fonamentades en el coneixement de les estratègies de detecció
i resposta del cos humà.

Bal
an
ç
en
erg
èti
c

Cal
efa
cci
ói
gu
an
ys
int
er
ns

Co
nc
ep
tes
bà
sic
s

x

x

x

En
erg
ia
sol
ar

Il·l
u
mi
na
ció

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

Documents de suport per al professorat (IV)
4. Experiències de centres
Treballem la temperatura (INS Quatre cantons)
Treballem la qualitat de l’aire (INS Joan Solà)
Treballem els colors (INS Montiliví)
Implementació a l’Institut l’Estatut
En aquest apartat els centres que participen en el projecte de la
Motxilla Bioclimàtica tenen la possibilitat de compartir amb la
resta els seus projectes i experiències.

Nivells d’ús de la MB: Nivell Bàsic
Adreçat a: centres que fan servir la MB per primera vegada.
Objectiu general: familiarització i guany d’autonomia amb els
diferents aparells de mesura que ofereix el recurs i les magnituds
físiques que permeten mesurar.
Activitats

De familiarització amb els aparells de mesura.
Relacionades amb les magnituds físiques lligades al
bioclimatisme que es poden mesurar amb els
aparells





Bloc 1: Conceptes bàsics
Bloc 2: Calefacció i guanys interns
Bloc 3: Energia Solar
Bloc 4: Il·luminació

Proposta de treball: Per grups. Treball cooperatiu
Proposta d’avaluació: Presentació a l’aula. Co-avaluació per rúbriques.

Nivells d’ús de la MB: Nivell intermedi
Adreçat a: Realitzar petits estudis o recerca bioclimàtica d’algun espai del centre.
Parteix d’una pregunta de recerca formulada pel professor/a.
Objectius específics:
Comprendre la importància dels valors de certes magnituds físiques relacionades
amb el bioclimatisme i el confort i la salubritat a l’aula.
Inferir resultats objectius sobre les conseqüències (positives i negatives) de la
variació dels valors d’aquestes variables físiques.
Predir les conseqüències dels valors obtinguts en les mesures realitzades a l’aula.
Avaluar críticament els resultats de les mesures obtingudes.
Proposta de treball: Possibilitat d’utilitzar la calculadora bioclimàtica.
 Metodologia de treball: Procés indagatiu / Procés tecnològic .

Proposta d’avaluació: Presentació a l’aula. Avaluació / Co-avaluació per rúbriques.

Nivells d’ús de la MB: Nivell avançat
Adreçat a: El professorat i l’alumnat han d’haver madurat prou els seus
coneixements sobre bioclimatisme i sobre els aparells de la motxilla bioclimàtica.
Objectiu general: fer un estudi bioclimàtic del centre.
Objectius específics:
 Promoure l’experimentació directa, per disposar d’arguments per tal
d’incorporar la gestió de l’ energia a la vida quotidiana.
 Comprovar la relació entre la salut i qualitat de l’ambient a l’aula,.
 Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de l’arquitectura
bioclimàtica.
Proposta de treball:
 Ús de la calculadora bioclimàtica per obtenir índex bioclimàtics relacionats
amb les variables bioclimàtiques: qualitat ambiental, la qualitat bioclimàtica
de l’edificació i l’avaluació del consum d’energia.
 Metodologia de treball: Treball col·laboratiu/ Procés indagatiu / Procés
tecnològic.
Proposta d’avaluació: Presentació al centre/aula. Avaluació / Co-avaluació per rúbriques.

La motxilla bioclimàtica i el treball
interdisciplinar
Àrees curriculars de referència del programa de la MB
 Ciències experimentals
 Tecnologia
 Matemàtiques
- La Motxilla bioclimàtica té especial incidència en l’assoliment de les
competències bàsiques en l’àmbit cientificotecnològic alhora que és
una bona eina de treball interdisciplinar.
- Tot i que els continguts treballats són majoritàriament CTM, el
programa contribueix a l’assoliment de les competències :
- Digital
- Lingüístiques
- Social i ciutadana

Instruments per a l'avaluació (I)

Instruments per a l'avaluació (II)

Instruments per a l'avaluació (III)
Els instruments presentats són de caràcter
genèric i serveixen per a que cada
centre/docent els adapti al seu projecte
concret, en funció dels objectius pretesos i
del grup d'alumnat.

