TREBALL PER PROJECTES A L’OPTATIVA DE DIBUIX ARTÍSTIC
Anna Jiménez

Amb l‟objectiu de desenvolupar projectes de treball
en grup i amb una intenció de ser interdisciplinaris,
la professora que porta a terme l‟optativa va pensar
en organitzar una activitat que permetés els alumnes treballar aspectes com ara: la creativitat en una
tasca col·laborativa, la coordinació en el desenvolupament d‟un treballar en equip, la presa de decisions en grup, la reflexió sobre el procés de treball
artístic i creatiu.
Amb la premissa de treballar el concepte de grau
d„Iconicitat (grau de semblança de la representació
a la realitat), cada grup de treball ha fet un viatge a
la interpretació del concepte i la recerca d‟una via
de representació d‟una idea pròpia.

Els components de cada grup van ser escollits
per ells mateixos. Els temes que al final s‟han
treballat són: el terror, l‟esport, el déu egipci
Anubis, el llac dels cignes i construcció d‟un
cotxe.
S‟ha de dir que el material de partida ha estat
el que es teníem a l‟aula, tot material reciclat.
Algun grup, però, ha utilitzat altres materials
aportats pel mateix grup, o pel centre. Per la
meva part els he deixat la màxima llibertat en
escollir el tema i com donar-li forma.

Bàsicament la meva aportació durant el procés
ha estat de control de treball a l‟aula, de suport al
plantejament de problemes, tant de la idea de
treball com la seva formalització, sempre deixant
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ELS ALUMNES DE L’OPTATIVA DE REVISTA
PARTICIPEN EN EL BIG BELL TEST

Josep M Guiu

El passat 30 de novembre, es va realitzar, a escala mundial, un experiment de
física quàntica en el qual hi podien col·laborar totes les persones que volguessin.
Si voleu entendre l‟experiment no us perdeu l‟article del professor Carlos Cruz que
es publica en aquest mateix número de la revista.
Els nois i noies de l‟optativa “Fem la nostra revista” hi vam participar. Fer-ho era
fàcil i divertit: només calia connectar-se via internet a una determinada pàgina i fer
els jocs que allà es proposaven. Segons les tecles que pitjaves en el joc, s‟enviaven 0 i 1 a diversos laboratoris del món. Segons si rebien un 0 o un 1 els investigadors estudiaven una o altra propietat dels electrons.
En el moment d‟escriure aquest article, la pàgina continua activa i si
seguiu el codi qr hi podreu accedir.

14

