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I Premi Professor Rius de Reus
“ Andròmines per fomentar la tècnica  entre la infàn cia”

En honor al Enginyer/Dibuixant Ramon Sabatés Massane ll



QUI ORGANITZA ?

Grup Recerca Docent UPC

COMISSIÓ D’ENSENYAMENT                                                         

GRIFET. Grup de Recerca i Innovació en 

la Formació i Educació Tecnològica           



PREMI
“PROFESSOR RIUS DE REUS”

En Honor a:
RAMON SABATÉS MASSANELL



Estarà composat per:

1. Membre de Comissió Ensenyament ENGINYERS BCN

2. Membre Departament d’Educació Generalitat Catalunya

3. Membre grup de recerca GENCAD – UPC

4. Membre  del Grup de Recerca i Innovació en la Formació 
Tecnològica 

Tribunal per la selecció dels treballs
i 

presentació oral dels mateixos



Fases i normes del procés

1. Es procedirà a la recepció dels treballs.

2. El tribunal, segons els criteris marcats per aquesta
fase, decideix quins treballs són seleccionats
passant a la fase de presentació.

3. El tribunal, un cop escoltades i jutjades les
presentacions, segons criteris adjunts per aquesta
fase, es comunicaran al President de la Comissió
Ensenyament els guanyadors.



PREMI Professor Rius de Reus

LLISTAT    DE   CANDIDATURES DE PROFESSORS

CENTRE EDUCATIU NOM Títol Projecte Acceptat
Si  ó  No

DOCUMENT DE RECEPCIÓ DE TREBALLS PROFESSORS



 Reconeix als estudiants com actors principals ; es a dir, que
incentiva el seu compromís i el rol actiu en el seu aprenentatge .

 Promou l’aprenentatge cooperatiu, per a construir coneixement .
 El docent es un facilitador de l’aprenentatge, generant estratègies

d’aprenentatge i motivació, sense oblidar la emoció.
 Al iniciar STEAM es important saber els coneixements previs dels

estudiants.
 Les estratègies d’aprenentatge i avaluació han d’involucrar la

retroalimentació per tal de recalçar aquest aprenentatge.
 S’ha de cercar una activitat o “projecte” , en la elaboració del

qual s’involucri una connexió entre les àrees del coneixeme nt i
les diferents matèries, així com un vincle amb la comunitat i el seu
entorn.

 S’ha de promoure el treball intens , amb la idea de generar un gran
repte per a tots els estudiants, sense caure en els excessos. Cal fer
esglaonaments controlats i possibles per no provocar rebuig

Com valorarem que siguin projectes educatius STEAM, tindrem en 
compte, si:



Criteris selecció de treballs -1
Aspectes Fluix

1
Acceptable 

2
Bé 
3

Excel·lent 
4

Puntuació

Recerca 
d'informació

Poc esforç 
en la recerca 
i pobresa 
dels 
materials 
trobats.

S'aprecia un 
esforç en la 
recerca dels 
materials 
utilitzats, tot i 
que no 
sempre són 
els més 
adients.

En general hi 
ha hagut un 
esforç a 
buscar els 
materials i 
s'han sabut 
seleccionar.

S'ha fet una 
bona recerca 
de materials i 
s'han triat els 
millors.

Elaboració 
del 

contingut

El contingut 
ha estat tan 
sols reproduït 
sense una 
mínima 
reelaboració

El contingut 
ha estat poc 
elaborat i no 
s'adapta 
gaire a les 
condicions 
del treball 
que es 
demanava.

El contingut 
ha estat força 
elaborat per 
adaptar-lo a 
les 
condicions 
del treball 
que es 
demanava.

El contingut 
ha estat molt 
ben elaborat i 
s'adapta al 
treball amb 
un 
enfocament 
original. 

Contingut Falten tractar 
apartats del 
procés.

S’han tractat 
quasi tots els 
apartats del 
procés però 
de manera 
desordenada
.

S’han tractat 
tots els 
apartats del 
procés però 
de manera 
desordenada
.

S’han tractat 
tots els 
apartats del 
procés d’una 
manera 
ordenada.



Aspectes Fluix
1

Acceptable 
2

Bé 
3

Excel·lent 
4

Puntuació

Ortografia i 
gramàtica

Ple de faltes 
d'ortografia i 
amb força 
dificultats 
d'expressió.

Amb faltes 
d'ortografia i 
dificultats 
d'expressió.

Poques faltes 
ortogràfiques 
i bastant 
claredat 
d'expressió.

Correcció 
ortogràfica i 
expressió 
clara i fluida.

Plànols

i/o

Gràfics

No s’han 
presentat els 
plànols.

S’han 
presentat 
quasi tots els 
plànols però 
fets amb poca 
polidesa. 

S’han 
presentat tots 
el plànols, 
però fets amb 
poca 
polidesa.

S’han 
presentat tots 
el plànols i de 
manera 
acurada i 
nets.

Càlculs Falten molts 
càlculs i les 
operacions 
presenten 
moltes 
errades. 

Falten càlculs 
i les 
operacions 
presenten 
bastants 
errades.

No falten 
càlculs però 
les 
operacions 
presenten 
errades.

S’han fet tots 
els càlculs 
necessaris i 
sense 
errades.



Criteris selecció de treballs - 2

Aspectes Fluix
1

Acceptable 
2

Bé 
3

Excel·lent 
4

Puntuació

Ortografia i 
gramàtica

Ple de faltes 
d'ortografia i 
amb força 
dificultats 
d'expressió.

Amb faltes 
d'ortografia i 
dificultats 
d'expressió.

Poques faltes 
ortogràfiques 
i bastant 
claredat 
d'expressió.

Correcció 
ortogràfica i 
expressió 
clara i fluida.

Plànols

i/o

Gràfics

No s’han 
presentat els 
plànols.

S’han 
presentat 
quasi tots els 
plànols però 
fets amb poca 
polidesa. 

S’han 
presentat tots 
el plànols, 
però fets amb 
poca 
polidesa.

S’han 
presentat tots 
el plànols i de 
manera 
acurada i 
nets.

Càlculs Falten molts 
càlculs i les 
operacions 
presenten 
moltes 
errades. 

Falten càlculs 
i les 
operacions 
presenten 
bastants 
errades.

No falten 
càlculs però 
les 
operacions 
presenten 
errades.

S’han fet tots 
els càlculs 
necessaris i 
sense 
errades.



Criteris selecció de treballs - 2

Aspectes Fluix
1

Acceptable 
2

Bé 
3

Excel·lent 
4

Puntuació

Ortografia i 
gramàtica

Ple de faltes 
d'ortografia i 
amb força 
dificultats 
d'expressió.

Amb faltes 
d'ortografia i 
dificultats 
d'expressió.

Poques faltes 
ortogràfiques 
i bastant 
claredat 
d'expressió.

Correcció 
ortogràfica i 
expressió 
clara i fluida.

Plànols

i/o

Gràfics

No s’han 
presentat els 
plànols.

S’han 
presentat 
quasi tots els 
plànols però 
fets amb poca 
polidesa. 

S’han 
presentat tots 
el plànols, 
però fets amb 
poca 
polidesa.

S’han 
presentat tots 
el plànols i de 
manera 
acurada i 
nets.

Càlculs Falten molts 
càlculs i les 
operacions 
presenten 
moltes 
errades. 

Falten càlculs 
i les 
operacions 
presenten 
bastants 
errades.

No falten 
càlculs però 
les 
operacions 
presenten 
errades.

S’han fet tots 
els càlculs 
necessaris i 
sense 
errades.



Criteris selecció de treballs - 3

Aspectes Fluix
1

Acceptable 
2

Bé 
3

Excel·lent 
4

Puntuació

Presentació 
formal 

Descurada i 
no atractiva.

Correcta però 
poc atractiva.

Acurada i visual. Ben treballada 
i visualment 
atractiva.

Treball en 
grup

Treball massa 
individual. 
No hi ha 
relació entre 
les seccions

S'aprecia una 
mica de 
col·laboració 
en l'estructura 
global.

Les 
tasques individu
als estan 
relacionades 
entre si.

El 
document most
ra discussió 
i planificació co
njunta.

Originalitat Tema del 
treball molt 
poc original

S'aprecia una 
certa 
originalitat

S’aprecia una 
bona dosi de 
originalitat

Tema del treball 
molt original

Crèdits
(materials 
continguts 

al programa)

No es 
reconeix 
l'origen de 
molts 
materials 
emprats.

Es reconeix 
l'origen d'una 
bona part dels 
materials 
emprats.

Es reconeix 
l'origen de la 
gran majoria 
dels materials 
emprats.

Es reconeix 
l'origen de tots 
els materials 
emprats.



Criteris selecció de treballs - 4

Aspectes Fluix
1

Acceptable 
2

Bé 
3

Excel·lent 
4

Puntuació

Títol No ben definit No del tot ben 
definit

Bastant ben 
definit

Molt ben definit

Fonts 
documentals

Cap citació Alguna Algunes 
citacions no són 
del tot 
correctes 

Moltes i ben 
citades

Conclusions No n’hi ha cap Poques i mal 
organitzades o 

rellevants

Algunes Ben 
organitzades i 

rellevants

Anàlisi 
resultats

No n’hi ha Algun però 
sense 
justificar

S’aprecia un bon 
anàlisi però no 
justificat amb 
taules, gràfics, 
etc..

Molt ben 
analitzar i 
justificat

Resum
(Abstract)

No n’hi ha N’hi ha però 
mal 
estructurat

No del tot ben 
estructurat

Ben estructurat



Continguts explícits en propostes STEAM
integrats en les diferents propostes d’innovació

Si = 1 Punt
No= 0 Punt

Nom
TREBALL

Conté:

CONTINGUTS 
FISICA

S

CONTINGUTS 
TECNOLOGIA

T

CONTINGUTS 
ENGINYERIA

E

CONTINGUTS
ART

A

CONTINGUTS 
MATEMÀTIQUES

M

PUNTUACIÓE
STEAM



EXEMPLE ACLARATÒRI REFERENT A :
Continguts explícits en propostes STEAM

integrats en les diferents propostes d’innovació
Si = 1 Punt
No= 0 Punt

Projecte
“A”

Conté

CONTINGUTS 
FISICA

S

CONTINGUTS 
TECNOLOGIA

T

CONTINGUTS 
ENGINYERIA

E

CONTINGUTS
ART

A

CONTINGUTS 
MATEMÀTIQUES

M

PUNTUACIÓ
STEAM

EXERCICI 1 
CIRCUIT 

ELÈCTRIC

LLEI  OHM ÜS DEL 
POLÍMETRE

Só 3

EXERCICI 2
TRIANGLES 

AMB
ARDUINO

LLEI HOM MAGNITUTS
ELÈCTRIQUES

PROBLEMES
TEOREMA

PITÀGORES
TRIGONOMETRIA

3

EXERCICI 3 
MATERIALS

PROPIETATS 
MATERIALS
PROBLEMES 

ENERGIA,
FORCES..

PROBLEMES
ALGEBRA, CÀLCUL, 

VOLUMMS

2

EXERCICI 4 
BALANÇA

FUNCIONAMENT
BALANÇA

DISSENY 3D PROBLEMES 
ÀLGEBRA

3

EXERCICI 5 
PANY 

IMPRESSOR
A 3D

CÀLCUL VOLUM ÚS IMPRESSORA 3D GEOMETRIA 
FIGURES 

RESULTATS

3

EXERCIC 6 
ARDUINO

ÚS ARDUINO LLENGUATGE 
PROGRAMACIÓ

MUNTATGE 
ELECTRÒNIC

2

Total : 16



Criteris avaluació Presentació oral
Professor

Equip

Títol treball

Ítem Molt adequat: Nota (9-10) Adequat: Nota (7-8,9 ) Bàsic: Nota (5-6,9) Inadequat: Nota (0-4,9)

Presentació  del 

contingut

Nota:_______

Efectua una excel·lent exposició

del contingut del seu treball, ben

organitzada i ressaltant les

qüestions més rellevants.

Presenta de forma clara i

ordenada les conclusions

obtingudes.

Efectua una correcta

exposició del contingut del

seu treball, ben organitzada i

ressaltant les qüestions més

rellevants. Presenta de forma

clara i ordenada les

conclusions obtingudes.

Presenta el contingut del

treball de manera correcta

però parcialment incompleta.

Identifica parcialment la

informació rellevant.

La presentació resulta

inadequada i no aconsegueix

mostrar els resultats del

treball.

Expressió/Llenguatge

Nota:_______

Expressa amb claredat el contingut

del seu treball, utilitzant amb

solvència un llenguatge científic

clar i precís. El to utilitzat és

correcte. El ritme d’exposició és

excel·lent, facilitant el seguiment

de la presentació.

El vocabulari utilitzat és força

correcte així com el to de veu i

el ritme de l’exposició.

El vocabulari es adequat, però

no particularment precís. El to

de veu i el ritme d’exposició

són adequats per seguir la

seva exposició.

El vocabulari és molt limitat

se. L’estudiant no utilitza els

termes jurídics rellevants en

l’àmbit del treball. Parla amb

un to de veu baix i

excessivament ràpid la qual

cosa en dificulta de

comprensió.

Ús del temps

Nota:_______

Molt bona organització del temps:

la presentació s’ajusta al temps

proposat amb una excel·lent

distribució del mateix atorgant

preferència als punts del treball

realment rellevants.

Adequada organització del

temps de la presentació.

Distribució correcta del temps

disponible malgrat s’allarga

innecessàriament o conclou

precipitadament.

S’aprecia descompensació en

el temps de la presentació:

s’ha allargat massa o a

l’inrevés.

Dedica massa temps a les

qüestions secundàries, i poc a

les realment rellevants.

Utilització de mitjans de 

suport 

Nota:_______

Els mitjans de suport utilitzats són

realment interessants i atractius.

Suposen un recolzament excel·lent

per a la presentació.

Els mitjans de suport utilitzats

són adequats. L’estudiant els

utilitza de manera efectiva i

compleixen la seva finalitat de

mostrar el treball realitzat.

Els mitjans de suport utilitzats

són acceptables, però no

contribueixen massa a

reforçar la presentació del seu

treball.

Els mitjans de suport utilitzats

són realment superflus i no

contribueixen en absolut a

reforçar al presentació.

Respostes

Nota:_______

Respon amb solvència a totes les

preguntes del tribunal amb

explicacions correctes i aportant

dades de la recerca realitzada.

Respon amb solvència algunes

de les preguntes del Tribunal

però no complementa la

informació requerida.

L’estudiant no es mostra

còmode amb el tema i

únicament respon parcialment

les preguntes del tribunal.

L’estudiant no domina la

informació i no pot respondre

les preguntes del Tribunal.NOTA PRESENTACIÓ ORAL:
Data i signatura



Resultat Jurat

1. Al finalitzar el procés, el mateix dia de la presentació
oral, el resultat serà comunicat a la Comissió
d’Ensenyament d’ENGINYERS BCN.

2. La mateixa Comissió farà entrega dels premis/
reconeixements, al final del mateix dia de la Jornada.


