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1. TÍTOL DEL PROJECTE 
 

El nostre projecte anomenat Circulant: circ en moviment!  va encaminat a la formació 

integral dels nostres alumnes de 3r d’ESO mitjançant l’expressió artística amb la 

creació d’un espectacle de circ. 

 

2. INTRODUCCIÓ  
 

El projecte que aquí presentem es titula “Circulant: el circ en moviment” i va destinat a 

l’alumnat de 3r d’ESO. Es tracta d’un projecte interdisciplinari que es desenvoluparà en 

el segon i tercer trimestre en el marc de diferents assignatures. El desenvolupament 

de les diferents unitats didàctiques (en el nostre cas quatre unitats) van dirigides, per 

una banda, a l’elaboració d’activitats autònomes dintre de les mateixes assignatures 

que tenen com a eix transversal el circ i, per l’altre, en la elaboració d’una de manera 

conjunta (de les quatre àrees participants en el projecte) en la elaboració d’una 

activitat final que consistirà en un espectacle de circ.   

 

El circ és un espectacle artístic que requereix uns hàbits de treball autònoms i 

desenvolupa processos d’expressió, comunicació i creació d’una manera lúdica i molt 

motivadora. Podem dir que proporciona grans beneficis físics, mentals i emocionals 

així com ofereix un context inclusiu en el sentit que accepta i té en compte totes les 

diferències i, parteix de les preferències i habilitats pròpies de cada persona. 

 

Des de que som petits aprenem mitjançant el joc i a mesura que ens fem grans aquest 

joc es torna més elaborat, reflexiu i amb més control emocional, en detriment de 

l’espontaneïtat. El joc, ja des de petits, és una de les primeres activitats estructurades 

que regula i construeix els significats i el sentit de la conducta dels nens a partir de 

l’activitat lúdica. El fet que l’activitat estructurada es construeixi en la interactivitat (és a 

dir amb l’altre) i presenti elements reguladors (com ara normes, hàbits, processos 

comunicatius per torns, construcció de la realitat a partir de l’activitat conjunta) fa que 

el joc sigui un dels primers instruments conformadors de la personalitat del nen; és a 

dir, a partir de la regulació social mitjançant el joc el nen va regulant-se a si mateix 

(Vygotsky, 1936/1995) i li va donant un sentit personal i constructiu a l’activitat que va 

desenvolupant. Així doncs, l’ús del joc com a estratègia socioeducativa no tan sols a la 

infància, sinó també a la adolescència pot ser una bona eina per generar continuïtats 

entre les experiències prèvies (coneixements previs) i els actuals a banda de generar 

sinergies positives i motivadores en els adolescents.  

 

El circ, al nostre parer, compleix aquest requisit.  Les diferents tècniques i habilitats 

que es desenvolupen al món del circ permeten treballar elements competencials com 

ara l’expressió, la innovació i la creativitat a banda de ser un àmbit temàtic que 

requereix per a portar-ho a terme un alt nivell de concentració, atenció,  esforç i hàbits 

de treball; qualitats, aquestes, determinants en el desenvolupament de les diferents 

activitats escolars. 
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3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 

El centre on es desenvolupa aquest projecte és un centre de secundària de titularitat 

pública pertanyent al Departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Els 

nivells educatius que actualment ofereix són: 4 línies de 1r d’ESO, tres línies de 2n, 

tres línies de 3er i quatre línies de 4rt, a més de dues de Batxillerat en les modalitats 

de Ciències i Tecnologia i en la de Humanístic i Social. 

 

L’alumnat atès en el centre respon a les característiques d’un sector del barri, que és 

majoritàriament castellanoparlant i de tipus socioeconòmic mitjà-baix com  a resultes 

de les immigracions dels anys 1992 i 2000 de procedència magrebina i des del 2004 

de població sud-americana i darrerament d’un sector de procedència asiàtica. Això ha 

forçat a l’institut a assolir el paper de nucli integrador, a fi de superar les diferències 

socials i culturals que comporta un gran percentatge (entre el 45 i el 55%) d’alumnat 

amb família d’origen immigrant  i amb nacionalitats diferents presents en la seva 

comunitat.   

 

Un dels objectius de l’Educació secundària obligatòria és “Aprendre a ser i actuar de 

forma autònoma” que comporta educar per a viure en la llibertat responsable, 

l’autoestima, l’autoregulació, el discerniment i la presa de decisions autònoma i 

conscient. Ajudar l’alumnat a mirar-se a si mateix, incrementant l’autodomini i el 

benestar propi, afavoreix el seu creixement com a persones i com a ciutadans i 

ciutadanes. Gestionar i expressar els propis sentiments i emocions l’ajuda també a 

reconèixer l’alteritat, tot desenvolupant habilitats comunicatives i comportament 

empàtics i solidaris. (Decret 143/2007, DOGC núm. 4915) 

 

En aquest sentit, la nostra línia d’actuació és educar en valors contemplant aquest 

treball des de totes les matèries curriculars i ajudar els alumnes a adquirir una actitud 

d’empatia, confiança envers els altres així com promoure la reflexió, l’autocrítica i el 

compromís amb la comunitat on estan immersos. 

 

A més a més, ens hem proposat com a centre  millorar els hàbits de treball i la 

motivació dels nostres alumnes per les activitats escolars. En moltes ocasions, ens 

trobem alumnes que tenen moltes capacitats i habilitats però que no s’esforcen 

suficientment i presenten dificultats d’atenció, concentració i motivació així com 

dificultats en les habilitats socials.  Aquest projecte  d’educació artística  va encaminat 

al desenvolupament integral de la persona des d’una educació en valors fins la gestió 

de les pròpies emocions i parteix de l’acceptació de les pròpies habilitats i limitacions. 

 

Actualment el nostre institut  és centre col·laborador amb el Centre de les Arts 

Escèniques de la ciutat, institució que desenvolupa diferents projectes amb centres 

públics de primària i secundària, principalment en activitats de teatre. Des de fa dos 

anys en el centre s’està realitzant l’activitat de teatre per alumnes de 1r i 2n d’ESO, 

activitat molt bon valorada pels diferents membres de la comunitat educativa. 

 

L’elaboració del projecte “Circulem; circ en moviment” es planteja doncs en un context 

adient que comparteix afinitats i reptes amb l’aposta que des de el centre es fa per les 
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arts i l’expressió com a un dels nuclis principals per a desenvolupar les competències 

curriculars a l’Institut. El projecte de circ, ha d’esdevenir un vehicle perquè els alumnes 

aprenguin i desenvolupin les seves capacitats, habilitats i actituds relacionades amb: 

 L’esforç, la disciplina, la responsabilitat i el compromís (denominador comú en 

les diferents tècniques circenses). 

 La creativitat, permetent desenvolupar la capacitat de resoldre problemes d’una 

manera innovadora i pràctica. 

 L’expressió i la comunicació 

 Les habilitats socials 

 L’autoestima i la gestió de les emocions 

 

Els destinataris d’aquest projecte són alumnes de 4t d’ESO. La durada de 

desplegament del projecte és de dos trimestres ja que els alumnes mitjançant la 

creació d’un espectacle de circ han de portar a terme la direcció, producció i realització 

del propi espectacle, treballant des de les diferents matèries implicades les activitats 

programades d’acord amb el desenvolupament de les competències bàsiques d’una 

manera interdisciplinar. Aquest projecte pot ser una eina que contribueixi a la formació 

integral dels alumnes i a la cohesió social en el nostre centre. 

 

 

4. OBJECTIUS D’APRENENTATGE 
 

4.1. Objectius generals 

 

 Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als 

altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte 

als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica. 

 Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i 

cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i 

per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat. 

 Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre 

ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones. 

 Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la 

relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els 

comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament. 

 Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el 

sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, 

prendre decisions i assumir responsabilitats. 

 Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia 

cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural. 

 Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i 

socials de la societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país. 

 Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges 

complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, si escau, en aranès i 

consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, 

la lectura i l’estudi de la literatura. 
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 Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües 

estrangeres. 

 Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, 

especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i 

interpretar la informació amb sentit crític. 

 Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en 

diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els 

problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions. 

 Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats 

professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral. 

 Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents 

manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació. 

 Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi 

ambient, i contribuir-ne a la conservació i millora. 

 Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les 

diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i 

l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. 

Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat. 

 

 

4.2. Objectius generals del projecte Circulant: circ en moviment! 

 

 Apropiar-se dels valors i dimensions que porta implícit l’eix del circ com ara els 

personals/humanístics, socials, democràtics, drets humans, esperit crític, 

l’expressió, transformació social, autonomia personal.  

 Generar sinergies positives entre les diferents matèries que tracten l’eix 

transversal del circ amb l’objectiu que els alumnes puguin trobar les continuïtats 

entre els aprenentatges. 

 Desenvolupar estratègies d’investigació, tractament acurat de la informació i 

reflexió d’aquesta informació a partir de la interacció amb els companys i l’ajuda 

ajustada dels professors.  

 Fer ús de les TIC com a eina facilitadora dels processos cooperatius dintre del 

grup, la gestió de les informacions i finalment com a instrument per a l’avaluació 

de les competències mobilitzades mitjançant el portafoli i la rúbrica.  

 Desenvolupar els diferents canals de comunicació i expressió (llenguatge 

oral/verbal, expressió corporal, acte artístic) per tal de donar veu als alumnes, 

legitimar el seu missatge i reconèixer socialment el seu valor.  

 Propiciar la implicació dels nostres alumnes com a agents actius, crítics i 

transformadors de la seva pròpia realitat i del món que els envolta. 

 

 

5. MATÈRIES CURRICULARS IMPLICADES EN EL PROJECTE  
 

Com ja hem mencionat a l’apartat de justificació, les matèries implicades en el projecte 

són:  

 Educació Visual i plàstica 

 Tutoria 
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 Ciències socials, geografia i història 

 Educació física 

 

L’elecció d’aquestes quatre matèries per a portar a terme el projecte de “Circulem: circ 

en moviment” ve donada per dos motius: 

 

El primer motiu correspon a una millor adaptació de la pràctica docent, metodològica i 

curricular de cada un dels membres que conformen l’equip de treball cap a les 

assignatures seleccionades. És a dir, una major coneixença i especialització de 

cadascú de nosaltres en aquestes assignatures facilita un millor desenvolupament a 

l’hora de planejar la proposta d’intervenció i el marc propositiu que volem elaborar.  

     

En segon terme, destaquem que per l’eix temàtic en que construïm el projecte, és a dir 

la temàtica del Circ, hem seleccionat aquestes quatre assignatures ja que ens 

facilitava una millor correspondència entre la temàtica a treballar i els objectius, 

continguts i competències a desenvolupar a les matèries corresponents. Aquest fet no 

treu que en  d’altres assignatures també es pugui incorporar la temàtica de circ dintre 

de les seves propostes d’activitats i puguin fer servir l’eix temàtic com a eina de treball 

de les competències, continguts i coneixements (com per exemple a tecnologia en la 

construcció d’estris de circ; a matemàtiques a l’hora de calcular àrees i perímetres de 

malabars, diàbolos o rodes de monocicles, etc.).  

 

 

6. RELACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES TRETS DISTINTIUS 

Competència comunicativa 

lingüística i audiovisual 

 Comprensió oral 

 Comprensió Escrita 

 Expressió oral 

 Expressió escrita 

 Interacció en situacions comunicatives 

 Interculturalitat  

Competència artística i 

cultural 

 Actitud respectuosa i participativa en manifestacions 

artístiques i culturals 

 Coneixement i gaudí de la diversitat del fet artístic i cultural 

 Expressió i comunicació a través dels llenguatges i mitjans 

artístics 

Tractament de la informació i 

competència digital 

 Habilitats per a la cerca, tractament i comunicació de la 

informació i per a transformar-la en coneixement 

 Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 

com a mitjà d'informació i comunicació i també de 

producció de coneixement 

Competència matemàtica  Utilització dels números per saber-los interpretar quan 
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apareixen en contextos reals 

Competència d’aprendre a 

aprendre 

 Coneixement de les pròpies capacitats d'aprenentatge i 

d’autoregulació  

 Ús de les habilitats i tècniques d’aprenentatge  

 Actitud positiva envers l'aprenentatge  

Competència d’autonomia i 

iniciativa personal 

 Pràctica de valors personals, socials i democràtics 

 Control emocional 

 Presa de decisions 

 Realització de projectes cooperatius 

Coneixement i Interacció amb 

el món físic 

 Comprensió i interpretació de la vida, el món físic i les 

seves interaccions  

Competència social i 

ciutadana 

 Habilitats socials i de convivència i coeducació 

 Participació i exercici de la ciutadania en una societat 

plural 

 Comprensió de la realitat social actual 

Font: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació, Direcció General de l’Educació 
Bàsica i Batxillerat. Del Curriculum a les programacions. Barcelona: 2000. 

 
 

7. CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL 
 

Els continguts s’organitzen al voltant de les competències, amb la finalitat d’atendre els 

diferents usos socials. Per això el currículum presenta: la dimensió comunicativa, que 

inclou participació en interaccions orals, escrites i audiovisuals, la comprensió de 

missatges orals, escrits i audiovisuals, l'expressió de missatges orals, escrits i 

audiovisuals, i els coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge; 

la dimensió literària, i la dimensió plurilingüe i intercultural.  

 

A totes les matèries s’incideix en uns continguts comuns  que pretenen aprofundir en 

els aprenentatges adquirits en l’etapa anterior en l’àrea de Coneixement del medi 

natural, social i cultural, fent presents com a eixos vertebradors de l’àmbit social la 

geografia i la història, però no únicament aquestes, sinó amb la intervenció d’altres 

disciplines com l’economia, la sociologia, la filosofia, l’antropologia o la història de l’art.  

 

El desenvolupament de les competències exigeix sempre una pràctica completa i una 

seqüència dels continguts organitzats des del més simple i concret al més complex i 

abstracte, d'acord amb el procés maduratiu dels joves i presentats en una seqüència 

en espiral a través dels cursos de l'etapa. Els continguts pretenen donar resposta a 

necessitats que portin cap al benestar personal i promoguin una vida més saludable i 

de més qualitat. La competència en la pràctica d'hàbits saludables de forma regular i 

continuada per exemple, contribueix a sentir-se bé amb el propi cos, a la millora de 

l'autoestima i el desenvolupament del benestar personal. 

 

Encara que en l’Educació secundària obligatòria els continguts es presentin 

organitzats per matèries, per a l'assoliment de les competències bàsiques és 

convenient establir relacions entre ells sempre que sigui possible. La connexió entre 
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continguts de matèries diverses mostra les diferents maneres de tractar una mateixa 

situació i dóna un sentit més ampli als conceptes i n’afavoreix la comprensió. De la 

mateixa manera, els continguts que en una matèria es presenten com a instrument, 

trobaran en una altra els contextos adequats que els donaran sentit. 

 

Les connexions poden establir-se amb naturalitat en situacions de relació amb l’entorn 

i la vida diària. Al final dels continguts de cada curs es concreten les connexions que 

es poden establir amb d'altres matèries; la proposta que es fa té un caràcter orientatiu i 

en cap cas és exhaustiva. Els continguts contribueixen al desenvolupament de les 

competències bàsiques com les centrades en conviure i habitar el món (competència 

social i ciutadana i competència en el coneixement i la interacció amb el món físic), ja 

que propicia l'adquisició d'habilitats per viure en societat i exercir la ciutadania 

democràtica. 

 

 

Continguts que es prioritzen en les diferents màteries del projecte 

interdisciplinar per tal de fer aportacions a les competències bàsiques  

 

 

C
iè

n
c

ie
s

 S
o

c
ia

ls
, 
G

e
o

g
ra

fi
a
 i
 H

is
tò

ri
a
 - Ús de formes diversificades, tant escrites com orals, prioritzant els mitjans 

audiovisuals i les TIC, per comunicar els resultats d'una recerca individual o en 

grup. 

- Disseny de propostes d'actuació en relació a problemàtiques ciutadanes. 

- Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals a l'aula. 

- Valoració del diàleg i la cooperació en la resolució dels conflictes. 

- Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

- Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

- Participació en debats de temes lúdics o festius pautats reglamentats 

- Lectura, comprensió i gaudi de textos relacionats amb el món del circ  

- Reconeixement i acceptació de l'error com a part del procés d'aprenentatge i 

actitud positiva de superació. 

- Habilitats de treball en equip i actitud de respecte per la diversitat  

- Reconeixement de diverses formes de participació ciutadana i dels valors que 

aporten a la societat. 
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- Realització de jocs d’oci i recreació  

- Acceptació del nivell individual i la disposició de millora 

- Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut 

- Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètodes d'alliberament de tensions 

- Presa de consciència de la condició física individual i predisposició per millorar-

la 

- Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics i tàctics 

del circ 

- Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències 

- Ús de la comunicació no verbal en la producció dels discursos orals i 

presentacions audiovisuals 

- Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d'opinió en les 

situacions de treball compartit 

- Orientació i Interpretació de l'espai 

- Utilització autònoma de les tecnologies de la informació i la comunicació com a 

font d'informació  

- Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

- Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

E
d

u
c

a
c

ió
 V

is
u

a
l 
i 
P

là
s
ti

c
a
 

- Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

- Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals a l'aula 

- Assumpció de les responsabilitats i coavaluació dels processos i dels resultats 

en les situacions de treball compartit 

- Reconeixement de les finalitats informativa, exhortativa, expressiva, estètica i 

discursiva de la comunicació artística i visual 

- Responsabilitat en el desenvolupament de l'activitat pròpia o col·lectiva 

- Participació activa en el treball col.laboratiu 

- Anàlisi del disseny de l'escenografia per mitjà dels missatges audiovisuals 

- Utilització autònoma de les tecnologies de la informació i la comunicació com a 

font d'informació  

- Acceptació, respecte i valoració crítica vers les activitats artístiques pròpies i les 

dels companys i les companyes 

- Interès per la recerca d'informació sobre el món del circ i constància en el 

treball 

T
u

to
ri

a
 

- Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

- Formulació de preguntes sobre accions i fets habituals a l'aula 

- Valoració del diàleg i la cooperació en la resolució dels conflictes 

- Expressió d'emocions  i sentiments amb l'ús de diferents recursos verbals i no 

verbals 

- Control i autogestió de les conductes, aprenent dels propis èxits i fracassos 

- Assumpció de les responsabilitats i coavaluació dels processos i dels resultats 

en les situacions de treball compartit 

- Utilització autònoma de les tecnologies de la informació i la comunicació  

- Respecte i valoració crítica de les opcions i plantejaments personals dels altres, 

desenvolupant una actitud assertiva 

- Habilitats de treball en equip  
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8. METODOLOGIA 
 

La posada en marxa d’un projecte interdisciplinari que treballi a través de les 

competències ha d’abraçar diferents àmbits: social, l’alumnat ha de participar 

activament en la transformació de la societat; interpersonal, ha de ser competent per 

relacionar-se, comunicar-se i conviure positivament amb els altres; personal, ha 

d’exercir de forma responsable i crítica l’autonomia, la cooperació i la llibertat; i 

professional, és a dir,  competent per exercir una tasca professional. 

 

Considerant aquests supòsits com a punt de partida, considerem rellevant tenir el 

compte els següents aspectes: 

 

8.1. Atenció a la diversitat 

 

L’estratègia de resposta educativa d’acord amb l’educació inclusiva suposa, per una 

banda, mantenir uns objectius i aprenentatges comuns a tots als alumnes i, per altra 

banda, adaptar els mètodes i les formes de l’ensenyament a les característiques dels 

alumnes. Així, ens referim a tot aquell repertori d’activitats que s’ofereixen a l’alumnat 

de forma diversa i que li permet anar assolint els aprenentatges bàsics de cada un dels 

moments educatius, per tal de no perdre els vincles amb allò que és central dins el 

currículum de l’etapa. 

 

Nosaltres treballarem des d’una perspectiva enfocada des del criteri de diversificació 

tenint en compte que aquest sorgeix del camp de les competències bàsiques i es 

recolza en la regla d’equitat, és a dir, en l’adaptació de la tasca als diferents ritmes de 

treball.  

 

Per això, a l’hora de plantejar la nostra proposta, hem tingut en compte el tractament a 

la diversitat a partir d’aquests eixos: el respecte dels diferents ritmes de treball (es 

tenen en compte els diferents punt de partida de l’alumnat), l’organització de l’aula 

basada en el treball cooperatiu i la creació d’un Pla Individualitzat permeti la 

personalització de l’aprenentatge. 
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8.2. Estratègies metodològiques 

 

Com a mètodes d’ensenyament-aprenentatge farem ús de: el treball cooperatiu, el 

desplegament d’activitats multinivell, l’aprenentatge basat en problemes i l’ús de les 

TAC. 

 

 

 

8.2.1. Treball cooperatiu 

 

Utilitzem el treball cooperatiu com un mètode rellevant per desenvolupar un treball per 

competències en tant que mobilitzem la capacitat mediadora de l’alumnat posant en 

marxa el desplegament habilitats interpersonals a la vegada que busquem treballar 

l’autonomia personal i la responsabilitat. 

 

Treball cooperatiu 

•Mobilitzar la capacitat mediadora de l’alumnat 

•Facilitar l'atenció  la diversitat en tant que es relativitza la ràtio 

•Desenvolupar habilitats interpersonals i l'autonomia 

Aprenentatge 
basat en 

problemes 

•Actuar davant problemàtica present en la vida quotidiana 

•Participació activa de l'alumant 

•Desenvolupar la capacitat de planificar, fer rerca, adquirir nous 
coneixments i cooperar 

Participació 

•Activitats amb diferents ritmes de treball 

•Organització a través de treball cooperatiu format per grups 
heterogenis 

Excel·lència 

•Manteniment d'uns objectius comuns 

•Adptar mètodes i formes d'aprenentatge a l'alumne/a 
(personalització) 
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Al mateix temps, utilitzem aquesta estratègia perquè facilita l’atenció a la diversitat en 

tant en quant relativitza la ràtio, permetent-nos anar ajustant les ajudes i oferint els 

recursos necessaris. 

 

 

8.2.2. Aprenentatge basat en problemes (ABP) 

 

Pretenem plantejar activitats que permetin a l’alumat participar de forma activa en 

situacions reals de la vida quotidiana en tant que entenem que afavoreix el 

desenvolupament de les competències que ens proposem en aquest projecte a la 

vegada que ajuda a atorgar sentit als aprenentatges i que es generin conflictes 

cognitius. 

 

Per tant, la forma en què plantegem les activitats requereixen de l’alumne que 

planifiqui, faci recerca, adquireixi nous coneixements, comparteixi i cooperi. A més, per 

portar-ho a terme fem ús de les TIC com a fonts d’informació i per a la realització de 

treballs. 

 

8.3. Organització de l’aula 

 

L’organització de la classe es preveu flexible. En aquets sentit, l’organització 

esdevindrà diferent segons el tipus d’activitats que s’estigui desenvolupament en un 

moment donat. 

 

Per tant, es contemplen diferents formes d’organització: 

 Organització en gran grup (la disposició de la qual pot variar en funció de 

l’activitat) 

 Grups reduïts (grups de 5 alumnes) 

 Per parelles 

 Individual (treball autònom) 

 

8.4. Tipus d’activitats i recursos 

 

Donat que l’aprenentatge d’una competència implica un grau de significació i 

funcionalitat cal considerar els esquemes de coneixement i els coneixements previs i 

partir de la Zona de Desenvolupament Proper.  

 

Atenent al tipus de projecte que hem anat definint, les activitats plantejades busquen 

fomentar la capacitat, l’habilitat d’efectuar tasques i fer front a situacions diverses de 

forma eficaç en un context determinat, pel que busquem mobilitzar actituds, habilitats i 

coneixements al mateix temps i de forma interrelacionada. 

 

Quant als recursos, el projecte contempla l’ús de: 

 Recursos humans: dos professors a l’aula per al desenvolupament de certes 

activitats. 

 Fungibles: material escolar bàsic. 

 No fungibles: material esportiu, ordinadors, projector i Internet. 
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8.5. Temps i espai 

 

El projecte es desenvoluparà en diferents moments. Per portar-ho a terme es 

contemplen sessió de diferents assignatures, per tant, les sessions s’estimen d’una 

hora cada una d’elles. En mostrem més grau de detall en l’apartat corresponent a la 

temporalització. 

 

En relació a l’espai, les activitats que incorpora el projecte requereixen de l’ús de 

diferents espais: aula, pavelló esportiu, aula d’informàtica i pati. 
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9. TEMPORALITZACIÓ 
 

El projecte que aquí ens ocupa es desenvoluparà al llarg de part del segon trimestre i del tercer. D’aquesta manera, començarà a introduir-se 

el mes de gener i finalitzarà amb el mateix curs escolar el mes de juny. 

 

Circulant: el circ en moviment! Feb Mar Abr May Jun 

Educació física 
 

Introducció teòrica-pràctica de la 
pedagogia i didàctica aplicada al circ i 
presentació dels objectius i criteris 
d’avaluació de la unitat 

                    

Malabars                     

Acrobàcies                     

Equilibris                     

Presentació en PowerPoint d’un 
grup/s, artista/es relacionats amb el 
món del circ i el rol que els alumnes 
desenvoluparan a l’espectacle de circ 

                    

Elaboració d’un portafoli informatiu i 
valoratiu sobre les activitats 
relacionades amb el món del circ  

                    

Representació grupal i introducció a 
les tècniques de creativitat 

                    

Autoavaluació grupal i individual                     

Ciències 
socials, 
geografia i 
història 

Elaboració d’un portafoli socio-
històric-cultural sobre el circ 

                    

Visites i activitats a projectes 
d’activitats artístiques i de 
transformació social 

                    

Elaboració d’una proposta de circ 
social 
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Tutoria 
 

Creació i elaboració del portafoli de 
l’alumne 

                    

Presa de decisions sobre el paper què 
farà cada alumne i role-playings 

                    

Fem de clowns: Role-playings de 
clowns, gravació i posada en comú 

                    

Esforce’m-nos: Anàlisi d’una situació 
personal on l’alumne s’ha hagut 
d’esforçar i visita d’un grup de 
professionals de circ al centre 

                    

Anem al circ: Recerca d’un espectacle 
de circ al que després assistiran i 
reflexió individual sobre l’aportació del 
projecte al desenvolupament personal 
de l’alumne 

                    

Educació visual i 
plàstica 
 

Introducció a la unitat: debat d’idees 
prèvies i visionat d’anuncis publicitaris 

                    

Explicació teòrica i elaboració d’un 
mapa conceptual 

                    

Anàlisi d’un anunci publicitari                     

Elaboració d’un pla de treball i 
elaboració del logotipus del circ 

                    

Disseny i confecció del cartell 
publicitari del circ 

                    

Creació d’un anunci publicitari del circ                     

Presentació oral dels productes 
elaborats pels grups de treball 

                    

Elaboració del portafoli de l’alumne/                     

Circulant: el circ en moviment! Feb Mar Abr May Jun 
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10. UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

10.1. Ciències socials, geografia i història (David Subero) 

 
1. Justificació 

 
La unitat didàctica “la fascinant història del Circ” parteix del projecte interdisciplinar del “Circ Social”. Aquesta unitat didàctica pretén facilitar la 
comprensió de l’actual món circense a través de la seva història. Aquesta unitat té com a eix principal les activitats al voltant de la història 
circense, les visites a entitats artístiques i el desenvolupament d’una proposta de Circ Social. 
 
 

2. Metodologia:  
 
A l’hora de portar a terme la unitat didàctica, hem destacat la importància de partir del paradigma de la educació inclusiva, especialment l’Index 
of Inclusion de Booth & Ainscow (2000) fent especial rellevància a la dimensió C que apareix a l’índex: 
 
“assegurar que les activitat a l’aula i les extraescolars motivin la participació de tot l’alumnat i tinguin en compte el coneixement i l’experiència 
dels estudiants fora de l’entorn escolar. La docència i els suports s’integren d’aquesta manera per a dirigir l’aprenentatge de forma que es 
superin les barreres per a l’aprenentatge i la participació” (Booth & Ainscow, 2000). 
 
Des d’aquesta perspectiva volem introduir elements que superin les barreres de l’aprenentatge i la participació per fer de l’escola, el projecte i 
la unitat didàctica un recurs per a tots. Així doncs incidint en l’ensenyament amb grup heterogenis, hem planificat les sessions per tal que es 
tinguin en compte els coneixements previs, les capacitats, interessos i motivacions de tots els alumnes respecte a la temàtica. A més a més 
partint d’aquest paradigma pretenem introduir diferents ritmes a l’aula (treball cooperatiu, heterogeni i diversificat), tenint cura dels estils i 
aprenentatges concretant-lo en diferents dinàmiques i dispositius. L’elaboració del portafoli en grup busca ser una eina que superi les principals 
barreres d’aprenentatge i participació i contempli aquesta diversitat i heterogeneïtat d’experiències i vivències sobre la realitat “circense”. La 
seva elaboració, autònoma en alguns moments i ajustada en d’altres, busca incidir en els dos mecanismes d’influència educativa (MIE). Per 
una banda en la “cessió de control” amb els ajustos de l’ajuda per part del professor o bé per part dels mateixos components del grup que van 
gestionant i construint l’activitat conjunta a mesura que van desenvolupament el portafoli, assignant rols a cada membre del grup i re-orientant 
el continguts. Per d’altra en la construcció de significats que sorgeixen a partir dels coneixements previs dels alumnes i es van sofisticant 
mitjançant els instruments mediadors com ara el diàleg (a classe a través de les classes magistrals, els debats, la interacció a l’aula mitjançant 
comentaris, reelaboracions, rectificacions i reconstruccions d’aquests significats), els dispositius virtuals (com ara el portafoli dels altres 
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companys), la recerca d’informació i la construcció de coneixement a partir de l’ús de les TIC en l’activitat conjunta. Mitjançant la premissa que 
els joves puguin participar de forma activa i escollir algunes de les activitats d’aprenentatge i avaluació que s’els proposin hem plantejat la 
elaboració de la proposta de circ social per part de cada grup i la seva exposició oral davant dels companys. L’elecció i l’elaboració de la 
proposta que més els hi agradi, la inclusió dels seus coneixements previs, la diversitat de vivències i experiències viscudes per cadascun dels 
membres del grup i les sortides als espais culturals on s’estan desenvolupant aquest tipus d’activitats busca afavorir a l’atribució del sentit per 
part de tots els estudiants.  
 
Així doncs el professor farà de mediador entre el contingut i l’alumne, partint dels seus coneixements previs per a portar-lo a nivells més 
elevats d’abstracció i autonomia a través dels ajuts adients. A més, el professorat també facilitarà que la mediació la puguin realitzar altres 
alumnes mitjançant el treball en grups cooperatiu i assignant a cada grup rols i responsabilitats que aniran rotant mensualment. En aquest cas 
si els grups son de 4 persones, els rols seran de: 
 

- Planificació General 
- Ús de la plataforma web (Responsable final de la construcció del portafoli del drive, l’elaboració de la PPT) 
- Reflexió i Síntesi de les idees 
- Aportació d’elements creatius e innovadors (A partir de la recerca d’informació i d’altres) 

 
L’ajust de l’ajuda es portarà a terme a partir de la construcció de petites Zones de Desenvolupament Proper (ZDP). Entemen per a ZDP: 
 
“La ZDP es quan un individu que es incapaç d’utilitzar un mediador cultural específic per si mateix pot fer-lo servir aquest mediador amb de 
amb l’ajuda conjunta dels altres, això permet a l’aprenent poder participar en l’ús del mediador cultural de tal manera que amb l’activitat 
conjunta es fa possible la internalització de l’aprenentatge” (Vygostky, 1978) 
 
El que podem extreure com a valor de la ZDP son dos tipus de conclusions. La primera es que l’activitat conjunta es construeix a partir d’un 
expert que pot ser el mateix professor, o a partir d’un grup d’iguals que poden ser els mateixos companys del grup. La segona conclusió a 
destacar es la importància d’entendre la ZDP com un recurs que fa possible l’aprenentatge que de manera individual seria impossible. Es a dir, 
es a partir de l’ús de mediadors culturals com el llenguatge, les TIC o les arts escèniques com l’expressió i en l’activitat conjunta ( amb els 
altres) que passen d’entendre els significats en un pla social a anar reconstruint mitjançant aquests dispositius culturals el nostre pla intern, 
interioritzant l’aprenentatge i generant canvis en la persona.  
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3. Activitats d’avaluació:  
 
L’avaluació en aquesta unitat didàctica té com a objectiu regular el procès d’ensenyament i aprenentatge a través de diferents instruments 
avaluatius. Recordant el que entenem per avaluació al projecte del qual forma part la unitat realitzem dos tipus d’avaluacions respecta a: 
 
    
Avaluació de l’alumne 

 

Activitat d’avaluació Descripció 

Participació a les sessions A partir de la participació, implicació, esforç en el desenvolupament 
de les activitats a partir de la valoració del nombre d’intervencions 

dels alumnes i la observació de la interactivitat a l’aula. 
Treball Cooperatiu a l’aula A partir dels criteris d’avaluació referents a la UUDD i al conjunt del 

procés que ha pogut anar valorant el professor 
Elaboració del portafoli A partir dels criteris d’avaluació referents a la UUDD i al conjunt del 

procés que ha pogut anar valorant el professor 
Elaboració i presentació del projecte de Circ Social A partir dels criteris d’avaluació referents a la UUDD i al conjunt del 

procés que ha pogut anar valorant el professor 
Autoavaluació grupal e individual de la tasca A partir del document elaborat pels alumnes la seva reflexió sobre el 

seu procés d’aprenentatge i la implicació dels altres membres del 
grup tindrà valor de cara a l’avaluació final 

 
Avaluació de la unitat didàctica 
 
 
• Té com a objectiu valorar i avaluar la pràctica docent, la tasca realitzada i el mateix projecte interdisciplinari. 

 

Activitat d’avaluació Descripció 

Avaluació de la unitat   
Assemblea 

Grupalment es fa la tornada de la avaluació per petits grups i es 
valora en conjunt quines han sigut les coses a millorar i coses a 

destacar com a positives.  
 Avaluació de la unitat petits grups Es valora grupalment els elements a destacar com a positius, quines 
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 activitats o elements de gestió no han estat a l’alçada i es demanen 
propostes de millora per a la unitat didàctica  

 

 
4. Unitat Didàctica:  

 

 
Grup Classe Durada Període Curs Escolar Professor/a 
3r ESO 15 hores 2n i 3r trimestre   
Matèries Títol (i justificació) 
Ciències Socials La fascinant història del Circ i la proposta del “Circ Social”. (Aquesta unitat té com a 

eix principal les activitats al voltant de la història circense, les visites a entitats 
artístiques i el desenvolupament d’una proposta de Circ Social)  

Objectius d’aprenentatge Competències bàsiques Criteris d’avaluació 
Conèixer, llegir, comentar i valorar l'evolució socio-
històrica del circ al llarg del temps entre els grups 
humans i les diferents cultures on s'ha desenvolupat.  
 

Social i Ciutadania 1 
 
 
 
2 

Comprendre els textos escrits expositius i els 
continguts treballats a classe. 
 
Cercar informació (tant virtual com física) i 
raonar-les i sintetitzar-les en el porta-foli virtual 
(drive).   

Seleccionar i interpretar les dades i les informacions 
expressades per mitjà de llenguatges diversos 
(lingüístics, numèrics, gràfics, multimèdia i 
audiovisuals). 

Lingüística, comunicativa, 
audiovisual 
 
 

3 
 
 
 
4 

Cercar informació rellevant en diverses fonts i 
compartir els resultats de cerca al porta-foli 
 
Participació del grup de forma activa en els 
debats a classe i en la justificació dels 
arguments en base a dades contrastades en 
diferents llenguatges. 

Expressar i comunicar els coneixements que es van 
assolint sobre el Circ de forma personal i creativa. 
 

Artística i cultural 
 
Autonomia i iniciativa 
personal 

5 
 
 
 
 

Incorporar experiències,  vivències personals i 
significatives dels membres del grup en el 
projecte de “Circ Social” i el porta-foli 
 
Justificar en el porta-foli i en el projecte de “Circ 
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6 

Social” les motivacions, recerques personals i 
vivències pròpies que han portat al grup a 
desenvolupar el treball. 

Elaborar un projecte de Circ Social a partir de: 
-  Els coneixements adquirits en el porta-foli  
- La recerca autònoma d'informació, 

d’experiències i vivències sobre la temàtica. 

 

Autonomia i iniciativa 
personal 
 
Social i Ciutadania 
 
Aprendre a aprendre 

7 
 
 
 
 
 
8 

Síntesis dels coneixements del portafoli, les 
vivències personals, la recerca autònoma 
d’informació i la experiència de les visites a 
centres artístics en el projecte de “Circ Social” 
grupal. 
 
Exposició oral del projecte de “Circ Social” en 
base a la proposta elaborada grupalment.  

Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge, 
generant alternatives i propostes d'acció/intervenció 
amb l'objectiu de mobilitzar les competències. 

Aprendre a aprendre 9 
 
 
 
10 

Elaboració de la proposta del projecte “Circ 
Social” i justificació de les propostes realitzades 
i reflexió sobre el procés. 
 
Participació en el debat a l’aula plantejant 
alternatives, reflexions i propostes genuïnes i 
pròpies. 

Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i 
altres mitjans d'informació i comunicació com a eines 
per obtenir i processar informació diversa per a la 
resolució de demandes específiques, aplicant 
instruments d'anàlisi de les fonts utilitzades. 

Tractament de la 
informació i competència 
digital 

11 
 
 
12 
 
 
13 

Relacionar les informacions obtingudes en el 
porta-foli virtual. 
 
Elaboració d’un power point/prezi per a la 
exposició del projecte de “Circ Social” 
 
Ús del drive per a la construcció conjunta del 
porta-foli i del projecte “Circ Social” pels 
membres del grup. 

Participar de forma cooperativa en l'elaboració, 
realització i avaluació de les tasques encomanades a 
l'assignatura. 

Aprendre a aprendre 
 
Autonomia i iniciativa 
personal 

14 
 
 
15 
 

Elaborar de manera conjunta el porta-foli. 
 
Distribuir-se les tasques d’una manera 
cooperativa. 
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16 

Realitzar una autoavaluació del rendiment del 
grup de manera individual. 

Visitar projectes de transformació social i artística on 
es desenvolupin activitats comunitàries, lliures i 
obertes al barri amb un clar missatge reivindicatiu i 
amb propostes innovadores, creatives i amb missatge 
crític i social. 

Coneixement i interacció 
amb el món físic 

17 
 
 
18 

Valoració grupal de les visites realitzades. 
 
Incorporació de les experiències personales de 
les visites dintre de la proposta de “Circ Social”. 

Aplicar i representar la proposta de projecte de “Circ 
Social” en la activitat conjunta del projecte 
interdisciplinar.  

Artística i cultural 
 
Autonomia i iniciativa 
personal 
 
Social i Ciutadania 
 
Aprendre a aprendre 
 
 

19 Incorporació dintre de l’activitat final dels 
continguts i objectius d’aprenentatge plantejats 
a les assignatures participants del projecte 
interdisciplinari. 
 
 

Continguts (conceptuals, procedimentals, actitudinals) 
- Anàlisi de les particularitats del circ en diferents cultures i en diferents moments històrics. 
- Descobriment, identificació i registre de les conseqüències econòmiques, socials, artístiques i culturals del Circ al llarg de la història i 

el seu rol actual. 
- Aplicació dels coneixements apresos per a la elaboració conjunta del porta-foli i del debat a l’aula 
- Observació i interacció en contextos artístics i centres de transformació social a partir de l’art (circ, teatre, dansa, etc.). 
- Aplicació dels coneixements apresos per a la elaboració de la proposta de projecte de “Circ Social”. 
- Relació  i aplicació dels coneixements adquirits i les propostes de projecte de “Circ Social” per a la escenificació i representació del 

projecte interdisciplinar.   

 

 

 Té com a objectiu l’avaluació dels processos d’aprenentatge i el grau d’assoliment de les competències i objectius que fan referència 

a l’alumne.  
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 Temporalització i Seqüència didàctica: 
 
L’activitat es portarà a terme dos dies per setmana amb un temps d’una hora per sessió, tret dels dies de les sortides que la sessió durarà hora 
i mitja. Els dies per a fer les sessions son: 
 
Març 2015: 4 Sessions 
Abril 2015: 4 Sessions  
Maig 2015: 4 Sessions  
Juny 2015: 3 Sessions 

 

Cièncie
s 
Socials 

Març Abril Maig  Juny 
Elaboració 
d’un 
Portafoli 
socio-
històric-
cultural 

Sessi
ó 1 

Sessi
ó 2 

Sessi
ó 3 

Sessi
ó 4 

Sessi
ó 5 

Sessi
ó 6 

         

Visites i 
activitats a 
projectes 
d’activitats 
artístiques i 
de 
transformac
ió social  

      Sessi
ó 7 

  Sessi
ó 10 

     

Elaboració 
d’una 
proposta de 
circ social 

       Sessi
ó 8 

Sessi
ó 9 

 Sessi
ó 11 

Sessi
ó 12 

Sessi
ó 13 

Sessi
ó 14 

Sessi
ó 15 
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Metodologia i seqüència didàctica 
Descripció de les activitats Materials/ 

Recursos 
Organització  
Social 

Temps Atenció 
diversitat 

Activitat 
Avaluació 
(criteri) 

Sessió 1 
Inicial 1 Comunicació dels objectius de la 

unitat i els criteris d’avaluació. 
S’explicitarà que s’avaluarà la 
unitat didàctica a partir de: 
 

- La participació en les 
sessions 

- El treball cooperatiu a 
l’aula 

- L’elaboració del portafoli 
- La elaboració i exposició 

de la proposta de 
projecte social 

- L’autoavaluació grupal i 
individual de la tasca.  

 

Fitxa i 
Pissarra (Si 
es pissarra 
digital millor) 

Gran grup 15 min   

Desenvolupament 2 - Activitat introductòria 
referent a l’ús del 
portafoli virtual 

- Conformació dels grups i 
repartiment de rols 

Ordinador 
 
Projector o 
Pissarra 
digital 

Gran grup 35 min Grups 
Heterogenis 

 

Síntesi 3 Tancament de la sessió recollint 
l’experiència dels alumnes 

 Gran grup 10 min  4 

Sessió 2 
Inicial 1 Recordatori de la sessió anterior   10 min   
Desenvolupament 2 - Sessió magistral sobre la 

història del circ 
Pissarra o 
Pissarra 

Gran grup 40 min Grups 
Heterogenis 

1, 4,  
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- Reflexió sobre la sessió, 
pluja d’idees sobre la 
temàtica i resolució de 
dubtes i preguntes. 

Digital 
Llibre o 
Fitxes 
 
 

Síntesi 3 Tancament de la sessió recollint 
l’experiència dels alumnes 

  10 min  4 

Sessió 3 
Inicial 1 Recordatori de la sessió anterior   10 min   
Desenvolupament 2 - Treball autònom a l’aula 

en la recerca d’informació 
i construcció del portafoli 

- Resolució de dubtes i 
preguntes sorgides als 
grups de treball. 

Ordinadors 
 
Drive 
(Software) 

Petit grup 40 min Grups 
Heterogenis 
(Canvi de 
rols 
mensuals) 

2,3, 5, 6, 11, 13, 
14, 15 

Síntesi 3 Tancament de la sessió recollint 
l’experiència dels alumnes 

  10 min  4 

Sessió 4 
Inicial 1 Recordatori de la sessió anterior   10 min   
Desenvolupament 2 - Sessió magistral sobre la 

història del circ 
- Reflexió sobre la sessió, 

pluja d’idees sobre la 
temàtica i resolució de 
dubtes i preguntes. 

Pissarra o 
Pissarra 
Digital 
 
Llibre o 
Fitxes 
 

Gran grup 40 min Grups 
Heterogenis 

1, 4, 

Síntesi 3 Tancament de la sessió recollint 
l’experiència dels alumnes 

  10 min  4 

Sessió 5 
Inicial 1 Recordatori de la sessió anterior   10 min   
Desenvolupament 2 - Treball autònom a l’aula 

en la recerca d’informació 
Ordinadors 
 

Petit grup 40 min Grups 
Heterogenis 

2, 3, 5, 6, 11, 
13, 14, 15 
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i construcció del portafoli 
- Resolució de dubtes i 

preguntes sorgides als 
grups de treball. 

Drive 
(Software) 

Síntesi 3 Tancament de la sessió recollint 
l’experiència dels alumnes 

  10 min   

Sessió 6 
Inicial 1 Recordatori de la sessió anterior   10 min   
Desenvolupament 2 - Debat a l’aula i 

presentació dels 
contingut elaborats fins 
ara al portafoli pels grups 

- Propostes i alternatives 
de millora dels altres 
grups 

Projector o 
Pissarra 
Digital 
 
Paper i llapis 

Gran grup 40 min Grups 
Hetrogenis 

2, 3, 10 

Síntesi 3 Tancament de la sessió recollint 
l’experiència dels alumnes 

  10 min   

Sessió 7 
Inicial 1 Introducció a la sortida   20 min   
Desenvolupament 2 Sortida al centre artístic i social Bitllet de 

Transport 
 
Llibreta/Supo
rt per agafar 
informació 

 60 min Grups 
Heterogenis 
(Canvi de 
rols 
mensuals) 

17 

Síntesi 3 Reflexió de la sortida   10 min  4 

Sessió 8 
Inicial 1 Activitat introductòria referent a 

la presentació de la tasca grupal 
del projecte “Circ Social” 

  15  min   

Desenvolupament 2 - Classe magistral sobre el 
sentit social i 

Pissarra o 
Pissarra 

Gran grup 35 min Grups 
Heterogenis 

1, 4 
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transformador del circ 
- Recollida d’experiències 

personals dels alumnes 

Digital 
 
Llibre o 
Fitxes 
 

Síntesi 3 Tancament de la sessió recollint 
l’experiència dels alumnes 

  10 min   

Sessió 9 
Inicial 1 Recordatori de la sessió anterior   10 min   
Desenvolupament 2 Treball autònom i cooperatiu per 

part dels grups en  l’elaboració 
del projecte de “Circ Social” 

Ordinadors 
 
Drive 
(Software) 

Petit gup 40 min Grups 
Heterogenis 

5, 6, 8, 9, 11, 
13, 14 ,15  

Síntesi 3 Tancament de la sessió recollint 
l’experiència dels alumnes 

  10 min   

Sessió 10 
Inicial 1 Introducció a la sortida   20 min   
Desenvolupament 2 Sortida al centre artístic i social Bitllet de 

Transport 
 
Llibreta/Supo
rt per agafar 
informació 

Gran grup 60 min Grups 
Heterogenis 
(Canvi de 
rols 
mensuals) 

17 

Síntesi 3 Reflexió de la sortida   10 min  4 

Sessió 11 
Inicial 1 Recordatori de la sessió anterior   10 min   
Desenvolupament 2 - Debat a l’aula i 

presentació dels 
contingut elaborats fins 
ara al projecte grupal de 
“Circ Social” 

- Propostes i alternatives 

Projector o 
Pissarra 
Digital 
 
Paper i llapis 

Gran grup 40 min  4, 5, 6, 8, 9, 10 
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de millora dels altres 
grups 

Síntesi 3 Tancament de la sessió recollint 
l’experiència dels alumnes 

  10 min   

Sessió 12 
Inicial 1 Recordatori de la sessió anterior 

i presentació dels objectius de la 
sessió actual. 

  10 min   

Desenvolupament 2 Treball autònom a l’aula per a 
l’elaboració del projecte de “Circ 
Social” 

Ordinadors 
 
Drive 
(Software) 

Petit grup 40 min Grups 
Heterogenis 

5, 6, 8, 9,11, 13, 
14, 15 

Síntesi 3 Tancament de la sessió recollint 
l’experiència dels alumnes 

  10 min   

Sessió 13 
Inicial 1 Introducció a les exposicions   5 min   
Desenvolupament 2 - Realització de les 

exposicions orals del 
“Circ Social” 

- Torn de preguntes 

Projector o 
Pissara 
Digital 
 

Gran grup 50 min Grups 
Heterogenis 

8, 9, 12, 18 

Síntesi 3 Reflexió sobre les exposicions   5 min  4 

Sessió 14 
Inicial 1 Introducció a les exposicions   5 min   
Desenvolupament 2 - Realització de les 

exposicions orals del 
“Circ Social” 

- Torns de preguntes 

Projector o 
Pissarra 
Digital 
 

Gran grup 50 min Grups 
Heterogenis 

8, 9, 12, 18 

Síntesi 3 Reflexió sobre les exposicions   5 min   4 

Sessió 15 
Inicial 1 Recordatori de la sessió anterior i 

presentació dels objectius de la 
sessió actual.  

  10 min   
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Desenvolupament 2 - Entrega Final del Portafoli 
- Entrega Final del 

document de  “Projecte de 
Circ Social” 

- Votació de la proposta de 
“Circ Social” més popular 
per a la representació de 
l’activitat final 
 

Moodle o 
Pen Drive 
per a 
l’entrega de 
la 
presentació 

Gran grup 30 min  Grups 
Heterogenis 

7, 9, 10, 12, 18 
19 

Síntesi 3 - Autoavaluació grupal e 
individual sobre la tasca, el 
grup i el rendiment.  

- Avaluació de la Unitat 
Didàctica en petit grup 

- Assemblea final avaluativa 
 

Document o 
fitxa 

Individual/Petit 
Grup/ Gran grup 

20 min  16 
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10.2. Educació física (Josep Ros) 

 

Grup Classe Durada Període Curs 
Escolar 

Professor/a 

 15 hores 2n i 3r trimestre 3r d’ ESO Titular de la matèria 

Matèries Títol (i justificació) CIRCuit del joc i l’alegria 

Educació Física Gràcies a aquesta unitat, els alumnes tindran l’oportunitat de conèixer i practicar diferents activitats que normalment no poden 
gaudir ni dins ni fora de l’institut i a més, són molt atractives per als adolescents. No sols es pretendrà desenvolupar algunes 
capacitats físiques i psíquiques dels alumnes, sinó que també actituds com la responsabilitat, respecte a si mateix i pels altres 
amb les diferències, el treball en equip i la col·laboració. D’altra banda, es realitzarà un projecte interdisciplinari amb les matèries 
de Ciències Socials, Geografia i Història, Educació Visual i Plàstica i Tutoria amb el denominador comú de realitzar un espectacle 
de circ.  

Objectius d’aprenentatge Competències 
bàsiques 

Criteris d’avaluació 

Aprendre els beneficis de la pràctica de 
l’activitat física sistemàtica i permanent 
 

Competència 
lingüística, 
comunicativa i 
audiovisual 

1. Participar del grup de forma activa en els debats a classe i en la justificació dels arguments en 
base a dades contrastades en diferents llenguatges. 

Gaudir i respectar les creacions 
artístiques dels companys. 
 

Competència 
artística i cultural 
 
Competència 
lingüística, 
comunicativa i 
audiovisuals 

2. Acceptació de les normes socials i democràtiques que regeixen en un treball d’equip 
 

3. Expressar amb respecte les nostres opinions envers les manifestacions artístiques dels companys 

Rebutjar els estereotips que suposin 
discriminació entre homes i dones. 

Competències 
social i ciutadana 
 
Competència 
d’aprendre a 
aprendre 

4. Acceptació de les normes socials i democràtiques que regeixen en un treball d'equip 
 

5. Comprendre els continguts treballats a classe 
 

6. Mostrar disposició per a la millora personal 
 

Entendre els llenguatges de les diferents 
manifestacions artístiques. 

Competència 
artística i cultural 
 
Competència 
d’autonomia 
personal 

7. Acceptar les diferents expressions dels companys en l’exercici de les seves activitats 
 

8. Utilitzar correctament les instal·lacions i els espais per dur a terme les activitats 



Projecte interdisciplinari Circulant: circ en moviment Grup 5 

 31 

Comprendre i expressar adequadament 
el que s’ha après relacionat amb el món 
del circ 

Competència 
comunicativa, 
lingüística i 
audiovisual 
 
Tractament de la 
informació i 
competència digital 
 
Competència social 
i ciutadana 

9. Comprendre els textos escrits expositius i els continguts treballats a classe 
 

10. Gaudir d’una actitud crítica davant el tractament de l'esport i l'activitat física en la societat actual. 

Desenvolupar i consolidar hàbits 
d'esforç, d'estudi, de treball individual i 
cooperatiu i de disciplina com a base 
indispensable per a un aprenentatge 
eficaç i per aconseguir un 
desenvolupament personal equilibrat 
 
 

Competència 
d’autonomia 
personal 
 
Competència 
d’aprendre a 
aprendre 

11. Acceptació de les funcions atribuïdes dins d'una tasca d'equip i cooperar-hi 
 

12. Mostrar autocontrol i participació en les activitats d'oposició 
 

13. Incrementar el nivell individual de condició física per millorar la salut 

Continguts (conceptuals, procedimentals, actitudinals) 

 

 Realització de jocs d’oci i recreació  

 Acceptació del nivell individual i la disposició de millora 

 Valoració de les activitats esportives com una forma de millorar la salut   

 Utilitzar la respiració i la relaxació com a mètodes d'alliberament de tensions 

 Presa de consciència de la condició física individual i predisposició per millorar-la 

 Pràctica d'activitats i jocs per a l'aprenentatge dels fonaments tècnics i tàctics del circ 

 Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós amb les diferències 

 Utilització de la comunicació no verbal en la producció dels discursos orals i presentacions audiovisual 

 Actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d'opinió en les situacions de treball comparti 

 Orientació i Interpretació de l'espai 

 Execucions d’habilitats de coordinació específiques: amb objectes de malabars, i d’acrobàcies.  

 Expressió de sentiments, estats d’ànims i idees.  

 Realització de petites representacions a partir de tècniques d’expressió corporal: el mim, el mirall, els clowns...  

 Experimentació i realització d’una prova d’equilibri que indiqui el nivell personal.  

 Les activitats de circ i d’expressió i dramatització corporal.  

 Els materials i el seu bon ús: les xanques, les boles, les masses i els aros. 
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 Metodologia i seqüència didàctica 

Descripció de les activitats 
 
 

Materials/ 
Recursos 
 
 

Organització  
Social 

Temps Atenció 
diversitat 

Activitat 
Avaluació 
(criteri) 

Sessió 1 Presentació de la unitat 

 Recordar que el portafoli creat a Tutoria, serà un dels instruments d’avaluació tant per part de l’alumne com del professor/a. Hauran de crear en el portafoli un 

apartat que es dirà CIRCULANT: CIRC EN MOVIMENT  incorporant  imatges sobre els diferents rols professionals que podem trobar en un espectacle de circ 

(actors, imatges, vídeos,....). S’anirà recollint tot el material realitzat a través de www.mydocumenta.com.  

 Presentació a l'aula de diferents espectacles i representacions artístiques  a traves d’Internet. 

Inicial 1  Comunicació dels 
objectius i 
activitats que es 
duran a terme en 
el transcurs de la 
unitat i els criteris 
d’avaluació a 
l’alumnat. 

Presentació a l’aula 
de diferents 
espectacles I 
representacions 
artístiques. 
Elaboració del 
portafoli. 

Pissarra 
digital 
 
Ordinadors 
portàtils 
 
Llibreta 
 
Bolígraf 
 
Canó de 
projecció 
 
Document 
word que es 

Gran grup 75´ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (alumnes 
amb més facilitat per utilitzar 
les eines informàtiques 
col·laboren i ajuden als que 
tenen més dificultats per 
moure’s per la xarxa).  
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica. 
 
Resolució de qualsevol dubte 

Participar  activament en les opinions i reflexions al 
voltant de les activitats del grup 
 
Comprendre els continguts treballats a classe 
 
Mostrar una actitud d’interès en la recerca d’Internet 
 
Crear un portafoli atractiu i relacionat amb el món del 
circ 
 
 

Desenvo
lupamen
t 

2 Gran grup. Per 
parelles o grups 
reduïts quan fem la 
recerca per Internet.  

 Valoració de l’esforç individual.  

 Cooperació i participació entre els diferents participants.  

 Acceptació i respecte de la identitat personal, la dels altres, els materials i el joc.  

 Motivació per l’expressió corporal d’un mateix i per la dels altre 

 Utilització autònoma de les tecnologies de la informació i la comunicació com a font d'informació 

 Comprensió de missatges orals, escrits i audiovisual 

 Expressió de missatges orals, escrits i audiovisuals 

 

http://www.mydocumenta.com/
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Síntesi 3 Tancament de la 
sessió amb un 
recull i intercanvi 
d’opinions i 
reflexions de 
l’alumnat. Exposició 
de  les idees i  
propostes sobre les 
diferents activitats 
per part dels 
alumnes (les 
propostes es 
recolliran en un 
document, a més 
del portafoli).  Es 
comenta als 
alumnes que es 
realitzarà un 
espectacle de circ 
on es veuran 
reflectits part d els 
aprenentatges 
d’aquesta unitat. 

penjarà a 
l’aula virtual 
amb les 
idees i 
opinions 
sorgides a la 
classe. 
 
Videos 
Youtube 
(Circ du 
Soleil, fira 
del teatre 
Tàrrega, 
malabars...) 

Gran grup 15’ que pugui sorgir en el 
desenvolupament de les 
activitats.  
 
Atenció individualitzada per 
aquells alumnes que tinguin 
més dificultats a la hora 
d’utilitzar els ordinadors 
portàtils i les seves 
possibilitats. 

Sessió 2 Els malabars 

Durant la sessió utilitzarem diferents objectes (boles, pilotes, objectes diversos,..) i podem fer malabars individual, d’equip o col·lectius. La coordinació oculo-manual o oculo- 
altre part del cos, sempre és interessant de treballar i és motivant pels alumnes.  
S’utilitza material didàctic de l’APCC (Associació de Professionals de Circ de Catalunya) 

Inicial 1 Recordatori de la 
sessió anterior i 
escalfament 
(principalment 
estiraments) 

Llibreta 
 
Bolígraf 
 
 
Pilotes 
petites 
 
Boles de 
roba 
 
Cèrcols 
 

Gran grup 10’ 
 

Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (estudiants 
poden ajudar i confessar com 
arriben al domini de la tècnica 
i contagiar l’entusiasme als 
demés joves) 
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica. La 
tasca anirà de menys a més 

Utilitzar correctament el material i l’espai 
 
Participar  de la sessió i les reflexions en gran grup 
de forma activa 
 
Porta roba esportiva adequada 
 
Demostrar actitud i predisposició de millora en la 
perfecció tècnica dels malabars 
 
Tenir una actitud assertiva amb la resta de companys 

Desenvo
lupamen
t 

2 Es passa una pilota 
d’una mà l’altra en 
diferents posicions 
- dret, estirat, 
genolls, assentats,.. 
- fer el vuit amb 3 
boles, cèrcols o 2 
masses 

Individual  
  
Per parelles 
 
En grups reduïts 
 
Els agrupaments 
dels alumnes es 

40’ 
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- Realitzar la roda 
de 3 boles o 3 
cèrcols 
 
Una pilota a cada 
mà i ens la passem 
així: 
-normal 
(alternatives) 
-a la vegada (juntes) 
-una es llança 
enlaire cap a l’altra 
mà, i l’altra es 
canvia de mà 
-igual anterior, però 
fem fer un bot a 
l’altre 
-igual que els altres 
però contra una 
paret 
-fer la roda de dos 
pilotes 
-fer la roda llançant 
contra la paret 
 

Masses farà de manera 
aleatòria, segons la 
seva ubicació al 
gimnàs per tal 
d’agilitzar el temps i 
generar un clima de 
confiança a través 
d’iniciar l’activitat 
amb les persones 
amb qui tens més 
afinitat (normalment 
són les que estan 
col·locades de 
costat).  

dificultats, adequant el ritme 
d’aprenentatge a cada 
alumne. Per exemple, un 
alumne podrà fer malabars 
només amb 2 pilotes i un altre, 
amb 4 o 5 pilotes a la vegada.  

Síntesi 3 Tancament de la 
sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes. Exposició 
de  les idees i  
propostes sobre les 
diferents activitats 
per part dels 
alumnes (les 
propostes es 
recolliran en un 
document, a més 
del portafoli).   

Gran grup 10’ 

Sessió 3 Malabars 

Durant la sessió utilitzarem diferents objectes (boles, pilotes, cèrcols, maces...) i podem fer malabars individual, d’equip o col·lectius. La coordinació oculo-manual o oculo- 
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altre part del cos, sempre és interessant de treballar i és motivant pels alumnes. 

Inicial 1 Escalfament 
(carrera contínua, 
estiraments, jocs...). 
Recordatori de la 
sessió anterior  

Mocadors 
 
Pilotes 
 
Cèrcols 
 
Maces 
 
Pilotes de 
rebot 
 
Pal del 
diable 

Individual i per 
parelles 

10’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (el 
professor titular de la matèria 
ajuda i acompanya als 
estudiants al procés 
d’aprenentage. També els 
alumnes amb més habilitats 
col.laboren amb els que 
presenten més dificultats 
(observació, modelatge...) 
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica 

Utilitzar correctament el material i l’espai 
 
Expressar correctament les seves reflexions i 
opinions al final de la sessió 
 
Portar roba esportiva adequada 
 
Millorar l’execució dels aspectes tècnics dels 
malabars 
 
Cooperar amb la resta de companys per tal d’assolir 
els objectius proposats per el professor 

Desenvo
lupamen
t 
 

2 Llancem mocadors i 
pilotes. 
S’introdueixen 
elements amb una 
dificultat tècnica 
més elevada 
(maces, pilotes de 
rebot, pal del 
diable). 

 
Gran grup 
 
 
Individual  
 
Per parelles 
 
Grups reduïts 
 
Els agrupaments 
dels alumnes es 
farà de manera 
aleatòria, segons la 
seva ubicació al 
gimnàs per tal 
d’agilitzar el temps i 
generar un clima de 
confiança a través 
d’iniciar l’activitat 
amb les persones 
amb qui tens més 
afinitat (normalment 
són les que estan 
col·locades de 
costat). 

40’ 

Síntesi 3 Tancament de la 
sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes. Exposició 
de  les idees i  
propostes sobre les 
diferents activitats 
per part dels 

 Gran grup 10’ 
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alumnes (les 
propostes es 
recolliran en un 
document, a més 
del portafoli).   

Sessió 4 Malabars 

Durant la sessió utilitzarem diferents objectes (boles, pilotes, bastons, diàbolos, plats xinesos,...) i podem fer malabars individual, d’equip o col·lectius. La coordinació oculo-
manual o oculo- altre part del cos, sempre és interessant de treballar i és motivant pels alumnes. 

Inicial 1 Escalfament 
(carrera contínua, 
estiraments, jocs...). 
Recordatori de la 
sessió anterior 

Pilotes  
 
Mocadors 
 
Masses 
 
objectes  
que giren 
(bastons, 
diàbolos, 
plats 
xinesos, 
swinwing) 
 

Gran grup 10’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu 
(el professor titular de la 
matèria ajuda i acompanya i 
condueix als estudiants en 
benefici del seu procés 
d’aprenentatge. També els 
alumnes amb més habilitats 
col·laboren amb els que 
presenten més dificultats 
(observació, modelatge...) 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica 

Fer un bon escalfament 
 
Millorar l’execució dels aspectes tècnics dels 
malabars 
 
Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el 
dels altres 
 
Cooperar amb la resta de companys per tal d’assolir 
els objectius proposats per el professor 

Desenvo
lupamen
t 

2 Comencem llençant 
mocadors i pilotes i 
continuem amb les 
masses i objectes 
que giren 

Individual i per 
parelles 
Els agrupaments 
dels alumnes es 
farà de manera 
arbitrària per part 
del professor per tal 
de fomentar el 
respecte i la 
col·laboració entre 
companys de classe 
sigui quina sigui la 
seva afinitat.  

40’ 

Síntesi 3 Tancament de la 
sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes. Exposició 
de  les idees i  
propostes sobre les 
diferents activitats 
per part dels 
alumnes (les 
propostes es 
recolliran en un 
document, a més 
del portafoli).   

Gran grup 10’ 

Sessió 5 Equilibri 
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La meitat del grup realitzarà exercicis d’equilibri individuals i per parelles amb les mans-mans, peus-mans i llançaments. L’altre meitat de la classe realitzarà una introducció a 
aprendre a caminar amb les xanques. 

Inicial 1 Escalfament 
(carrera contínua, 
estiraments, jocs...). 
Recordatori de la 
sessió anterior 

 
Llibretes 
 
Bolígraf 
 
Xanques 
 
Dos 
professors 
(un al 
gimnàs i 
l’altre a la 
pista 
poliesportiva) 
 
matalassos 

Gran grup 10’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (el 
professor titular de la matèria 
ajuda i acompanya i condueix 
als estudiants en benefici del 
seu procés d’aprenentatge. 
També els alumnes amb més 
habilitats col·laboren amb els 
que presenten més dificultats 
(observació, modelatge...) 
  
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica 

Fer un bon escalfament 
 
Millorar l’execució dels aspectes tècnics dels 
equilibris 
 
Demostrar actitud de millora 
 
Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el 
dels altres 

Desenvo
lupamen
t 

2 Explicació de 
l’equilibri de 
diverses alçades i 
exercicis amb les 
xanques. 
 
 

 
Meitat del grup-
classe 
 
Individual  
 
Per parelles 
 
Grups reduïts 
 
Els agrupaments 
dels alumnes es 
farà de manera 
aleatòria, segons la 
seva ubicació al 
gimnàs per tal 
d’agilitzar el temps i 
generar un clima de 
confiança a través 
d’iniciar l’activitat 
amb les persones 
amb qui tens més 
afinitat (normalment 
són les que estan 
col·locades de 
costat). 

40’ 

Síntesi 3 Tancament de la 
sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes. Exposició 
de  les idees i  
propostes sobre les 
diferents activitats 

Gran grup 10’ 
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per part dels 
alumnes (les 
propostes es 
recolliran en un 
document, a més 
del portafoli).   

Sessió 6 Acrobàcia  

Iniciació a la tècnica: tombarelles, verticals, rodes, ponts. Rondades, palomes, flic-flacs. Els alumnes assoliran i passaran progressivament nivells cada vegada de més 
dificultat però sense un marc de pressió i exigència, més enllà del que una bona motivació i implicació els porti a aconseguir.  
 

 Pujolàs, J. ; Lago, J.R. Cap. 9.- Procedimientos de evaluacion y planificación multinivel y personalizada del currículo en el aula inclusiva. 

En Bonals, A.J. (coord.) ; Sánchez-Cano, M. (coord.). Manual de Asesoramiento Psicopedagógico. Barcelona: Graó, 2007. p. 273-320. 
 

Inicial 1 Escalfament 
(carrera contínua, 
estiraments, jocs...) 

Llibreta 
 
Bolígraf 
 
Matalassos 

Gran grup 10’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (el 
professor titular de la matèria 
ajuda i acompanya i condueix 
als estudiants en benefici del 
seu procés d’aprenentatge. 
També els alumnes amb més 
habilitats col·laboren amb els 
que presenten més dificultats 
(observació, modelatge...) 
 
 
Plans individualitzats per 
determinats alumnes 
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica 

Fer un bon escalfament 
 
Tenir una actitud de millora en els exercís 
 
Participar activament del debat sortit a classe 
 
Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç, d'estudi, de 
treball individual i cooperatiu i de disciplina 

Desenvo
lupamen
t 

2 Explicació de 
l’acrobàcia i 
moviment: exercicis 
de coordinació; 
elements  
de base per rodar, 
saltar; sortides de 
salts amb i sense  
ajuda 
 

 
Gran grup 
 
 
Individual  
 
Per parelles 
 
Grups reduïts 
 
Els agrupaments 
dels alumnes es 
farà de manera 
aleatòria, segons la 
seva ubicació al 
gimnàs per tal 
d’agilitzar el temps i 
generar un clima de 
confiança a través 
d’iniciar l’activitat 
amb les persones 
amb qui tens més 
afinitat (normalment 
són les que estan 

40’ 

https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48029&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48029&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
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col·locades de 
costat). 

Síntesi 3 Tancament de la 
sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes 

Gran grup 10’ 

Sessió 7 Acrobàcia  

Iniciació a la tècnica: tombarelles, verticals, rodes, ponts. Rondades, palomes, flic-flacs. Combinació d’acrobàcies. Els alumnes assoliran i passaran progressivament nivells 
cada vegada de més dificultat però sense un marc de pressió i exigència, més enllà del que una bona motivació i implicació els porti a aconseguir.  
 

 Pujolàs, J. ; Lago, J.R. Cap. 9.- Procedimientos de evaluacion y planificación multinivel y personalizada del currículo en el aula inclusiva. 

En Bonals, A.J. (coord.) ; Sánchez-Cano, M. (coord.). Manual de Asesoramiento Psicopedagógico. Barcelona: Graó, 2007. p. 273-320. 
 

Inicial 1 Escalfament 
(carrera contínua, 
estiraments, jocs...). 
Recordatori de la 
sessió anterior 

Llibreta 
 
Bolígraf 
 
Matalassos 

Gran grup 10’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (el 
professor titular de la matèria 
ajuda i acompanya i condueix 
als estudiants en benefici del 
seu procés d’aprenentatge. 
També els alumnes amb més 
habilitats col·laboren amb els 
que presenten més dificultats 
(observació, modelatge...) 
 
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica 
 
Plans individualitzats per 
determinats alumnes.  

Utilitzar correctament el material i l’espai 
 
Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el 
dels altres 
 
 
Valorar i respectar la diferència d’opinions dels 
companys i companyes de l’aula 
 
Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç, d'estudi, de 
treball individual i cooperatiu i de disciplina 

Desenvo
lupamen
t 

2 Exercicis 
d’acrobàcia de 
menor a major grau 
de dificultat 
començant per 
tombarelles 
senzilles (volteretes 
endavant i 
endarrere) i fins a 
acrobàcies més 
complexes 
(rondades, 
palomes, etc.) 

Individual i per 
parelles. 
 
Grups reduïts 
 
Els agrupaments 
dels alumnes es 
farà de manera 
aleatòria, segons la 
seva ubicació al 
gimnàs per tal 
d’agilitzar el temps i 
generar un clima de 
confiança a través 
d’iniciar l’activitat 
amb les persones 
amb qui tens més 
afinitat (normalment 
són les que estan 
col·locades de 
costat). 

40’ 

Síntesi 3 Tancament de la Gran grup 10’ 

https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48029&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48029&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
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sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes 

Sessió 8 Presentacions PowerPoint 
Explicació dels diferents papers que es realitzaran a l’espectacle de circ i de les habilitats necessàries o més importants que s’han de tenir en compte per a desenvolupar 
cada paper. Es mostrarà a la resta de la classe, amb quins professionals s’han inspirat i admiren, i quins són aquells espectacles de circ, personatges, continguts web, etc. 
s’han ajudat per desenvolupar els seus rols.  

Inicial 1 Recordatori de la 
sessió anterior 

Ordinador 
 
Canó de 
projecció 
 
Pen-drive 
 
Llibreta 
 
Bolígraf 
 
Material 
fungible 
 
Pissarra digital 
 
Graella 
observació 
presentacions 
 
Document 
autoavaluació 
del grup 

Gran grup 10’’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (el 
professor titular de la matèria 
ajuda i acompanya i condueix 
als estudiants en benefici del 
seu procés d’aprenentatge. 
També els alumnes amb més 
habilitats col·laboren amb els 
que presenten més dificultats 
(observació, modelatge...) 
 
 
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica 

Utilitzar correctament el material i l’espai 
 
Valorar i respectar la diferència d’opinions dels 
companys i companyes de l’aula 
 
Comprendre els beneficis de la pràctica d'activitat 
física sistemàtica i permanent 
 

Desenvo
lupamen
t 

2 Presentacions 
PowerPoint en 
grups de 4 
persones 
(presentant el seu 
paper a l’espectacle 
i quins referents i 
recursos han 
buscat) 

Grups de 4 
persones 

40’ 

Síntesi 3 Tancament de la 
sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes 

Gran grup 10’ 

Sessió 9 Presentacions PowerPoint 

Explicació dels diferents papers que es realitzaran a l’espectacle de circ i de les habilitats necessàries o més importants que s’han de tenir en compte per a desenvolupar 
cada paper. Es mostrarà a la resta de la classe, amb quins professionals s’han inspirat i admiren, i quins són aquells espectacles de circ, personatges, continguts web,  etc. 
s’han ajudat per desenvolupar els seus rols. 

Inicial 1 Recordatori de la 
sessió anterior 

Ordinador 
 
Projector 
 
Pen-drive 
 

Gran grup 10’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (el 
professor titular de la matèria 

Utilitzar correctament el material i l’espai 
 
 
Valorar i respectar la diferència d’opinions dels 
companys i companyes de l’aula 
 

Desenvo
lupamen
t 

2 Presentacions 
PowerPoint en 
grups de 4 
persones 

Grups de 4 
persones 

40’ 
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(presentant el seu 
paper a l’espectacle 
i quins referents i 
recursos han 
buscat) 

Llibreta 
 
Bolígraf 
 
Graella 
observació 
presentacions 
 
Document 
autoavaluació 
del grup 
 
Material 
fungible 
 
Pissarra digital 

ajuda i acompanya i condueix 
als estudiants en benefici del 
seu procés d’aprenentatge. 
També els alumnes amb més 
habilitats col·laboren amb els 
que presenten més dificultats 
(observació, modelatge...) 
 
 
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica 

Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç, d'estudi, de 
treball individual i cooperatiu i de disciplina 
 
Recollir webs d’interès per ’alumne a l’hora de fer la 
cerca d’informació 

 Síntesi 3 Tancament de la 
sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes 

Gran grup 10’ 

Sessió 10 Presentacions PowerPoint 

Explicació dels diferents papers que es realitzaran a l’espectacle de circ i de les habilitats necessàries o més importants que s’han de tenir en compte per a desenvolupar 
cada paper. Es mostrarà a la resta de la classe, amb quins professionals s’han inspirat i admiren, i quins són aquells espectacles de circ, personatges, continguts web, etc. 
s’han ajudat per desenvolupar els seus rols. 

Inicial 1 Recordatori de la 
sessió anterior 

Ordinador 
 
Projector 
 
Pen-drive 
 
Llibreta 
 
Bolígraf 
 
Material 
fungible 
 
Pissarra digital 
 
Graella 
observació 
presentacions 
 
Document 

Gran grup 15’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (el professor 
titular de la matèria ajuda i 
acompanya i condueix als 
estudiants en benefici del seu 
procés d’aprenentatge. També 
els alumnes amb més habilitats i 
destreses en les competències 
informàtiques col·laboren amb 
els que presenten més 
dificultats (observació, 
modelatge...) 
 
 
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica 

-Utilitzar correctament el material i l’espai 
 
 
Valorar i respectar la diferència d’opinions dels 
companys i companyes de l’aula 
 
Comprendre els beneficis de la pràctica d'activitat 
física sistemàtica i permanent 
 
Recollir webs d’interès per ’alumne a l’hora de fer la 
cerca d’informació 

 
 

Desenvo
lupamen
t 

2 Presentacions 
PowerPoint en 
grups de 4 
persones 
(presentant el seu 
paper a l’espectacle 
i quins referents i 
recursos han 
buscat) 

Grups de 4 
persones 

30 

Síntesi 3 Tancament de la 
sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes i fent 
aportacions al 
portafoli. Exposició 
de  les idees i  
propostes sobre les 
diferents activitats 

Gran grup 15’ 
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per part dels 
alumnes (les 
propostes es 
recolliran en un 
document, a més 
del portafoli).   

autoavaluació 
del grup 

Sessió 11 Creativitat i Expressió / Preparació espectacle 

 Els alumnes podran perfilar la seva posada en escena per tal que l’espectacle de circ sigui tot un èxit. Es durà a terme una representació col·lectiva consisteix en 

l’escenografia d’una petita representació en grups de tres o quatre alumnes, normalment després d'haver comentat amb tot el grup-classe les idees més rellevants que 

aquesta representació hauria de tenir. La discussió prèvia sobre el contingut serveix per a generar idees i per a facilitar la redacció posterior en cadascun dels grups. 

Barberà Gregori, Elena...[et al.]. Mòdul 4 - L'ensenyament d'estratègies d'aprenentatge en les programacions escolars. Universitat Oberta de Catalunya. 151 p. 
 

Inicial 1 Recordatori de la 
sessió anterior 

Llibretes 
 
Bolígraf 
 
Dossier 
d’informació 
 
Material esportiu 
 
Música 
 
Pissarra digital 
 
Graella 
observació 
representacions 
 
Document 
autoavaluació 
del grup 

  

Gran grup 15’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (el professor 
titular de la matèria ajuda i 
acompanya i condueix als 
estudiants en benefici del seu 
procés d’aprenentatge. També 
els alumnes amb més habilitats i 
destreses en les competències 
informàtiques col·laboren amb 
els que presenten més 
dificultats (observació, 
modelatge...) 
 
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica 
 
Adaptar el nivell a les 
necessitats dels alumnes 

 

Utilitzar correctament el material i l’espai 
 
Tenir interès per augmentar les habilitats motrius 
 
Valorar i respectar la diferència d’opinions dels 
companys i companyes de l’aula 
 
Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i 
el dels altres, respectar les diferències. 
 
Afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica 
de l'activitat física i l'esport a la vida quotidiana per 
afavorir el desenvolupament personal i social. 
 

Desenvo
lupamen
t 

2 Destresa en el 
maneig d’objectes i 
en la manipulació 
aplicació de les 
habilitats bàsiques 
en situacions de 
joc. L’esquema 
corporal. 
Introducció de 
tècniques 
d’estimulació de la 
creativitat i 
l’expressivitat 

Petits grup (de 
dos, tres i quatre 
persones) 

30’ 

Síntesi 3 Tancament de la 
sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes i fent 
aportacions al 
portafoli. Exposició 
de  les idees i  
propostes sobre les 
diferents activitats 
per part dels 
alumnes (les 
propostes es 
recolliran en un 

Gran grup 15’ 

https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48025&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
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document, a més 
del portafoli).   

Sessió 12, 13 Creativitat i Expressió / Preparació espectacle  

Els alumnes podran perfilar la seva posada en escena per tal que l’espectacle de circ sigui tot un èxit. Es durà a terme una representació col·lectiva consisteix en 

l’escenografia d’una petita representació en grups de tres o quatre alumnes, normalment després d'haver comentat amb tot el grup-classe les idees més rellevants que 

aquesta representació hauria de tenir. La discussió prèvia sobre el contingut serveix per a generar idees i per a facilitar la redacció posterior en cadascun dels grups. 

Inicial 1 Recordatori de la 
sessió anterior 

Llibreta 
 
Bolígraf 
 
Dossier 
d’informació 
 
Material esportiu 
 
Música 
 
Ordinador 
 
Portafoli 
 
Graella 
observació 
representacions 
 
Document 
autoavaluació 
del grup 

Gran grup 15’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 
Treball cooperatiu (el professor 
titular de la matèria ajuda i 
acompanya i condueix als 
estudiants en benefici del seu 
procés d’aprenentatge. També 
els alumnes amb més habilitats 
col·laboren amb els que 
presenten més dificultats 
(observació, modelatge...) 
 
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica (adaptar 
el nivell a les necessitats dels 
alumnes) 

Utilitzar correctament el material i l’espai 
 
Tenir interès per augmentar les habilitats motrius 
 
Valorar i respectar la diferència d’opinions dels 
companys i companyes de l’aula 
 
Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç, d'estudi, 
de treball individual i cooperatiu i de disciplina 
 
Mostrar una actitud apropiada durant les 
respectives presentacions dels companys i les 
possibles visualitzacions dels recursos web.  

 
 

Desenvo
lupamen
t 

2 Representacions 
col·lectives en 
grups de 3 o 4 
persones 

Petits grups (de 
dos, tres i quatre 
persones) 

30’ 

Síntesi 3 Tancament de la 
sessió recollint 
l’experiència dels 
alumnes i fent 
aportacions al 
portafoli. Exposició 
de  les idees i  
propostes sobre les 
diferents activitats 
per part dels 
alumnes (les 
propostes es 
recolliran en un 
document, a més 
del portafoli).  
Escriptura 
col·lectiva amb 
grups de 4. 
 
 

Grups de 4 
alumnes (el 
nombre 
d’alumnes de la 
classe és 
múltiple de 4, si 
hi hagués 
alguna absència 
el grup es 
quedaria de 3 
persones). 

15’ 

Sessió 14 

Els estudiants expressaran lliurement i amb respecte totes les opinions allò que els ha agradat més i el que no tant, aportant evidències als seus arguments. A través d'un 
portaveu per grup, aportaran per escrit els punts forts i dèbils de la unitat didàctica i expressaran que haguessin fet ells per millorar les sessions i les activitats respectives.  

Inicial i 
Desenvo
lupamen
t 

1 Els estudiants 
expressaran en 
assemblea 
lliurement i amb 

Graella 
d’autoavaluació 
per valorar la 
seva actitud i 

Gran grup i 
grups reduïts 
d’alumnes 

50’ Equitat (adaptació de la tasca 
en funció dels diferents ritmes 
d’aprenentatge). 
 

Valorar i respectar la diferència d’opinions dels 
companys i companyes de l’aula 
 
Desenvolupar i consolidar hàbits d'esforç, d'estudi, 
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respecte totes les 
opinions allò que 
els ha agradat més 
i el que no tant, 
aportant evidències 
als seus arguments 

aprenentatges 
durant la unitat 
didàctica 
 
Llibreta  
 
Bolígraf 
 
Portafoli 

Treball cooperatiu (el professor 
titular de la matèria ajuda i 
acompanya i condueix als 
estudiants en benefici del seu 
procés d’aprenentatge. També 
els alumnes amb més habilitats 
col·laboren amb els que 
presenten més dificultats 
(observació, modelatge...) 
 
 
Actuació docent a partir del 
raonament i la pràctica (adaptar 
el nivell a les necessitats dels 
alumnes) 

de treball individual i cooperatiu i de disciplina 
 
Autoavaluar-se segons el rendiment durant  les 
activitats 

2 A través d'un 
portaveu per grup, 
aportaran per escrit 
els punts forts i 
dèbils de la unitat 
didàctica i 
expressaran que 
haguessin fet ells 
per millorar les 
sessions i les 
activitats 
respectives.  

Síntesi 3 Realitzar la fitxa 
d’autoavaluació i 
fent les aportacions 
al 
portafoli.Conclusió 
de la unitat 
repassant el més 
destacat 

Individual 30’  
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10.3. Educació visual i plàstica (Margalida Ferrer) 

 
 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

4rt d’ESO 6 sessions 3r trimestre 2014-2015 Margalida Ferrer 

MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT 

Educació visual i plàstica Fem un disseny publicitari! 

 

OBJECTIUS 
L’alumnat ha de ser capaç 

de: 

COMPETÈNCIES 
L’alumnat ha de ser 

competent per: 

CONTINGUTS CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 

TIPUS 
D’ACTIVITATS 

 Comprendre i interpretar 

els diferents llenguatges 

presents en els anuncis 

publicitaris i establir 

criteris raonats per 

valorar l’impacte de la 

publicitat. 

Artística i cultural: mirar, 
observar i percebre el 
llenguatge visual; apreciar 
els valors estètics i culturals 
de les manifestacions 
artístiques. 
 
Social i ciutadana: 
comprendre la realitat 
social, disposar d’un criteri 
propi. 

Explorar i percebre 

 Anàlisi, comprensió i ús de 

les tècniques artístiques 

(disseny gràfic) 

 Anàlisi dels valors funcionals, 

estètics, culturals i discursius 

en les arts aplicades i del 

disseny.  

 Anàlisi dels elements bàsics 

de la comunicació 

audiovisual.  

 

Interpretar i crear 

 Reconeixement de la sintaxi 

dels llenguatges visuals del 

disseny (gràfic) i audio- 

visuals (vídeo).  

 Reflexió a l’entorn de les 

 Participar de forma 

activa i exposar les 

idees, interessos i 

motivacions 

personals. 

 Analitzar un anunci 

publicitari atenent 

als elements teòrics 

que el conformen. 

 Debat al voltant 

dels anuncis 

publicitaris 

 Anàlisi d’un 

anunci publicitari 
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estratègies i el paper de la 

publicitat i els mitjans de 

comunicació en la societat.  

 

Dimensió social i cultural    

 Identificació i interpretació de 

les imatges i les propostes de 

l’entorn del disseny i la 

publicitat 

 Introducció gradual de la 

terminologia específica com a 

recurs per a la narració i 

verbalització de les 

propostes. 

 Planificar i reflexionar, 

de forma individual i 

col·lectiva, sobre el 

procés de disseny i de 

realització d’un producte 

partint d’uns objectius 

prefixats i revisar i 

valorar en cada fase del 

projecte l’estat de 

consecució. 

Artística i cultural: creació 
de produccions artístiques 
pròpies; expressar 
continguts a través de 
diferents mitjans artístics. 
 
Comunicativa lingüística i 
audiovisual: comunicar 
oralment i per escrit amb 
l’ús de diferents suports; 
integrar e llenguatge plàstic 
i visual per a la 
comunicació d’una idea. 
 
Aprendre a aprendre: 
conduir el seu propi 

Interpretar i crear  

 Realització i seguiment del 

procés de creació: esbós, 

guió, presentació final 

(logotip i eslògan, cartell i 

anunci) i avaluació 

(autoreflexió, autoavaluació i 

avaluació col·lectiva del 

procés i del resultat final).  

 Desenvolupament i 

representació personal de les 

idees cercant recursos propis 

i introduint processos per al 

desenvolupament de la 

 Prendre decisions 

per a la realització 

de produccions 

artístiques, 

especificant-ne els 

objectius, proposant-

ne diverses opcions i 

avaluant-ne la 

solució.  

 Concebre, dissenyar 

i executar un 

projecte artístic de 

forma cooperativa.  

 Participar de forma 

 Creació d’un pla 

de treball 

 Elaboració d’un 

esbós d’un cartell 

publicitari en 

relació a uns 

criteris previs 

 Autoavaluació 

 Avaluació de 

l’equip de treball 
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aprenentatge de forma 
autònoma i eficaç d’acord 
amb els objectius 
plantejats. 
 
Autonomia i iniciativa 
personal: adquirir actituds 
personals interrelacionades 
com la imaginació de 
projectes, engegar accions 
i aprendre de les errades. 
 
Social i ciutadana: adquirir 
actituds de respecte, 
tolerància, cooperació, 
flexibilitat i habilitats socials 
pel treball en grup. 
 

creativitat i la imaginació.  

 Autoexigència i esperit de 

superació en els processos i 

creacions pròpies. .  

 Interès per la recerca de 

materials, suports, tècniques i 

eines per aconseguir uns 

resultats satisfactoris.  

 Introducció gradual de la 

terminologia específica com a 

recurs per a la narració i 

verbalització de les 

propostes. 

activa i exposar les 

idees, interessos i 

motivacions 

personals. 

 Emprar diverses 

tècniques, procediments 

artístics i recursos per 

representar de forma 

creativa una idea. 

Artística i cultural: creació 
de produccions artístiques 
pròpies; expressar 
continguts a través de 
diferents mitjans artístics. 
 
Tractament de la 
informació i competència 
digital: produir creacions 
visuals amb el suport dels 
recursos tecnològics 
específics.  
 
Comunicativa lingüística i 
audiovisual: integrar e 

Explorar i percebre 

 Aplicació de les tècniques 

multimèdia en l’edició 

d’imatges estàtiques i 

animades, en la interactivitat i 

en l’elaboració de propostes 

multidisciplinàries.  

 
  Interpretar i crear  

 Elaboració de projectes 

artístics i de comunicació 

audiovisual de forma creativa 

i cooperativa.  

 Emprar estratègies 

pròpies del disseny, 

la fotografia, la 

publicitat, el vídeo i 

els mitjans de 

comunicació i 

multimèdia per fer 

projectes artístics i 

visuals.  

 Elaborar 

produccions 

multimèdia, 

videogràfiques i 

 Creació d’un 

logotipus. 

 Disseny d’un 

cartell publicitari 

 Creació d’un 

anunci publicitari: 

enregistrament 

d’imatges i edició 

digital. 
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llenguatge plàstic i visual 
per a la comunicació d’una 
idea. 
 
Autonomia i iniciativa 
personal: desenvolupar 
actituds personals 
interrelacionades com la 
responsabilitat, la 
perseverança, el control 
emocional i la creativitat. 
 
Social i ciutadana: adquirir 
actituds de respecte, 
tolerància, cooperació, 
flexibilitat i habilitats socials 
pel treball en grup. 
 

 Desenvolupament i 

representació personal de les 

idees cercant recursos propis 

i introduint processos per al 

desenvolupament de la 

creativitat i la imaginació.  

 Autoexigència i esperit de 

superació en els processos i 

creacions pròpies.  

 Realització 

d’experimentacions amb 

materials diversos.  

 
Dimensió social i cultural    

 Introducció gradual de la 

terminologia específica com a 

recurs per a la narració i 

verbalització de les 

propostes. 

fotogràfiques 

utilitzant les 

tècniques 

adequades a cada 

mitjà tecnològic. 

 Utilitzar recursos TIC 

en el camp de la 

imatge fotogràfica, el 

disseny i l’edició 

videogràfica.   
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

 Sessió 1  

Descripció de les activitats Materials/recursos Organització de 
l’aula 

Temps Atenció a la 
diversitat 

Activitats d’avaluació 

In
ic

ia
l 

1) Iniciem la UD tot explicant els 

objectius de la mateixa i els 

criteris d’avaluació.  

2) A continuació per fer la 

detecció d’idees prèvies, 

primer de tot farem el visionat 

d’un espot publicitari. 

- Full amb els 

objectius i criteris 

d’avaluació de la 

unitat 

- Ordinador amb 

connexió a internet 

- Vídeo de l’anunci: 

Darth Vader i 

Volkswagen 2012 

Gran grup per a 
la introducció a 
la temàtica i el 
visionat 

15’ Activitat amb 
resposta oberta 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Es valorarà 

especialment l’escolta i la 

participació activa. 

D
e

s
e
n

v
o
lu

p
a

m
e

n
t 

3) Tot seguit confeccionarem els 

grups de treball que amb el 

suport de la fitxa 1 iniciaran 

una discussió.  

- Fitxa 1 Petit grup per a 
la discussió 

25’ - Cooperació en 

petit grup 

heterogeni 

- Ensenyança 

eficaç i 

programació 

individual, 

consideració del 

Pla Educatiu 

Individualitzat 

(PEI) 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Es valorarà 

especialment la participació 

activa, exposant les idees, 

interessos i motivacions 

personals. 

https://www.youtube.com/watch?v=MSRMt0J2dG4
https://www.youtube.com/watch?v=MSRMt0J2dG4
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S
ín

te
s
i 

4) Finalment es farà una posada 

en comú a través d’un debat 

guiat pel docent.  

5) El que resti de sessió els 

alumnes podran visualitzar 

diversos anuncis publicitaris 

que han tingut repercussió 

mediàtica. 

- Fitxa 1 

- Ordinador amb 

connexió a Internet 

- Bloc d’interès 

d’anuncis: “Vamos 

a publicidad: 

anuncios para 

aprender” 

- Gran grup: 

posada en 

comú de les 

diferents 

aportacions 

dels grups. 

20’ - Activitat oberta 

- Consideració del 

Pla Educatiu 

Individualitzat 

(PEI): ajuts 

individuals, 

suports i/o 

recursos 

específics 

- Avaluació continuada. Es 

valorarà especialment 

l’escolta i la participació 

activa. 

Sessió 2 

Descripció de les activitats Materials/recursos Organització de 
l’aula 

Temps Atenció a la 
diversitat 

Activitats d’avaluació 

In
ic

ia
l 

6) Explicació teòrica per part del 

docent dels continguts 

vinculats a la temàtica. 

- Material 1 Gran grup 15’ Ús de suport 
visual per a  
l’explicació 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Es valorarà 

l’escolta activa. 

D
e

s
e
n

v
o
lu

p
a

m
e

n
t 

7) Elaboració d’un mapa 

conceptual sobre els 

elements gràfics del disseny, 

a partir de l’explicació teòrica 

prèvia. 

- Ordinador i 

programa 

CmapTools 

- Material de suport 

a l’elaboració de 

mapes conceptuals  

Petit grup 30’ - Cooperació en 

petit grup 

heterogeni 

- Consideració del 

Pla Educatiu 

Individualitzat 

(PEI): ajuts 

individuals, 

suports i/o 

recursos 

específics 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Es valorarà 

especialment la 

incorporació dels elements 

presentats en l’explicació 

teòrica i l’ús de la 

terminologia específica. 

http://www.vamosapublicidad.com/
http://www.vamosapublicidad.com/
http://www.vamosapublicidad.com/
http://www.vamosapublicidad.com/
http://www.eduteka.org/modulos/4/91/707/1
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S
ín

te
s
i 

8) Presentació de la pauta per a 

l’anàlisi d’un anunci (fitxa 2) i 

comparació dels elements 

proposats en relació al mapa 

conceptual elaborat pels 

grups. 

- Fitxa 2 Gran grup 15’ - Assegurar la 

comprensió dels 

diferents 

elements de la 

fitxa, 

exemplificant si 

cal 

- Consideració del 

Pla Educatiu 

Individualitzat 

(PEI) 

- Avaluació continuada. Es 

valorarà especialment 

l’escola activa i la 

participació. 

9) Incorporació al portafoli de la 

pauta proposada amb les 

modificacions que l’equip 

cregui convenients. 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli. Es 

valorarà sobretot la: 

coherència interna, 

rellevància, reflexió en les 

eleccions, autoregulació i 

autoavaluació de 

l’aprenentatge. 

Sessió 3 

Descripció de les activitats Materials/recursos Organització de 
l’aula 

Temps Atenció a la 
diversitat 

Activitats d’avaluació 

In
ic

ia
l 

10) Visionat de l’anunci “Coca-

cola: estàs aquí para ser feliç” 

- Visionat de 

l’anunci: “Coca-

cola: estàs aquí 

para ser feliç” 

 

Gran grup 5’ - Consideració del 

Pla Educatiu 

Individualitzat 

(PEI): ajuts 

individuals, 

suports i/o 

recursos 

específics 

- Avaluació continuada. Es 

valorarà especialment 

l’escola activa. 

https://www.youtube.com/watch?v=tzc3FFJDKU8
https://www.youtube.com/watch?v=tzc3FFJDKU8
https://www.youtube.com/watch?v=tzc3FFJDKU8
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D
e

s
e
n

v
o
lu

p
a

m
e

n
t 11) Anàlisi de l’anunci publicitari 

en base a la pauta elaborada. 

- Fitxa 2 

- Ordinador 

Petit grup 25’ - Cooperació en 

petit grup 

heterogeni 

- Consideració del 

Pla Educatiu 

Individualitzat 

(PEI): ajuts 

individuals, 

suports i/o 

recursos 

- Portafoli de l’alumne amb 

l’activitat. Es valorarà 

sobretot l’anàlisi atenent 

als elements teòrics que 

conformen els anuncis. 

- Autoavaluació (en base a 

la rúbrica d’autoavaluació) 

S
ín

te
s
i 

12) Posada en comú de l’anàlisi 

fet en grup. Es deixarà temps 

perquè l’alumnat elabori el 

portafoli de la sessió. 

- Fitxa 2 

- Ordinador 

Gran grup 30’ - Avaluació continuada a 

través del portafoli. Es 

valorarà sobretot la: 

coherència interna, 

rellevància, reflexió en les 

eleccions, autoregulació i 

autoavaluació de 

l’aprenentatge. 

Sessió 4 

Descripció de les activitats Materials/recursos Organització de 
l’aula 

Temps Atenció a la 
diversitat 

Activitats d’avaluació 
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In
ic

ia
l 

13) Introducció de la sessió 

explicant els 3 productes 

finals que es demanaran a 

cada grup, l’ordre en què es 

desenvoluparan i la 

temporalització de que 

disposen. En base a això (i 

disposant del document amb 

els objectius i els criteris 

d’avaluació que es 

presentaren a la primera 

sessió) els equips de treball 

dissenyaran el seu pla de 

treball general. 

- Cronograma de la 

unitat didàctica 

Gran grup 10’ - Consideració del 

Pla Educatiu 

Individualitzat 

(PEI): ajuts 

individuals, 

suports i/o 

recursos 

 Avaluació continuada. Es 

valorarà: l’escolta i la 

participació activa i la 

capacitat de presa de 

decisions per a la 

realització de produccions 

artístiques, especificant-

ne els objectius, 

proposant-ne diverses 

opcions i avaluant-ne la 

solució. 
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D
e

s
e
n

v
o
lu

p
a

m
e

n
t 

14) Execució del pla de treball, 

iniciant la creació del 

logotipus del circ (producte 

1). 

- Ordinador  

- Software d’edició 

d’imatge 

(Photoshop) 

Petit grup 40’ - Cooperació en 

petit grup 

heterogeni 

- Consideració del 

Pla Educatiu 

Individualitzat 

(PEI): ajuts 

individuals, 

suports i/o 

recursos 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Es valorarà 

especialment la creativitat; 

l’ús de diferents tècniques i 

recursos artístics; el procés 

seguit; l’expressió oral per 

explicar el procés seguit; 

l’ordre, neteja i l’estructura 

del treball, les destreses i 

el treball cooperatiu. 

- Autoavaluació (en base a 

la rúbrica d’autoavaluació). 

- Valoració final a través de 

la rúbrica 

S
ín

te
s
i 

15) Incorporació de la sessió al 

portafoli de l’alumne. 

- Ordinador  Individual  10’ - Avaluació continuada a 
través del portafoli. Es 
valorarà sobretot la: 
coherència interna, 
rellevància, reflexió en les 
eleccions, autoregulació i 
autoavaluació de 
l’aprenentatge. 

 Sessió 5   

Descripció de les activitats Materials/recursos Organització de 
l’aula 

Temps Atenció a la 
diversitat 

Activitats d’avaluació 
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In
ic

ia
l 

16) Breu introducció a la sessió 

recordant la tasca que tenen 

els equips atenent al 

cronograma presentat en la 

sessió anterior.  

- Cronograma de la 

unitat didàctica 

Gran grup 5’ - Consideració del 

Pla Educatiu 

Individualitzat 

(PEI): ajuts 

individuals, 

suports i/o 

recursos 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Es valorarà 

especialment l’escolta 

activa. 

D
e

s
e
n

v
o
lu

p
a
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e
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17) Elaboració del cartell per a 

l’anunci de l’espectacle. 

- Ordinador  

- Software d’edició 

d’imatge 

(Photoshop) 

Grups de treball 55’ - Cooperació en 
petit grup 
heterogeni 

- Consideració del 
Pla Educatiu 
Individualitzat 
(PEI): ajuts 
individuals, 
suports i/o 
recursos 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Es valorarà 

especialment la creativitat; 

l’ús de diferents tècniques i 

recursos artístics; el procés 

seguit; l’expressió oral per 

explicar el procés seguit; 

l’ordre, neteja i l’estructura 

del treball, les destreses i 

el treball cooperatiu. 

- Autoavaluació (en base a 

la rúbrica d’autoavaluació) 

- Valoració final a través de 

la rúbrica. 
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18) Incorporació al portafoli del 

producte elaborat en la 

sessió. 

- Ordinador Individual - Avaluació continuada a 

través del portafoli. Es 

valorarà sobretot la: 

coherència interna, 

rellevància, reflexió en les 

eleccions, autoregulació i 

autoavaluació de 

l’aprenentatge. 

Sessió 6 

Descripció de les activitats Materials/recursos Organització de 
l’aula 

Temps Atenció a la 
diversitat 

Activitats d’avaluació 

In
ic

ia
l 

19) Breu introducció a la sessió 

recordant la tasca que tenen 

els equips atenent al 

cronograma de la unitat 

didàctica. 

- Cronograma de la 

unitat didàctica  

Gran grup 5’ - Consideració del 
Pla Educatiu 
Individualitzat 
(PEI): ajuts 
individuals, 
suports i/o 
recursos 

- Avaluació continuada. Es 

valorarà l’escolta activa. 
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20) Disseny de l’anunci publicitari 

del circ a partir de la fitxa 2, a 

més de la creació del guió. 

A més, cada grup ha 

d’emplenar el pla de treball 

del grup (considerant el full 

amb els objectius i els criteris 

d’avaluació presentats a l’inici 

de la unitat). 

- Fitxa 2 

- Pla de treball del 

grup 

Grup de treball 45’ - Cooperació en 
petit grup 
heterogeni 

- Dos professors 
a l’aula 

- Consideració del 
Pla Educatiu 
Individualitzat 
(PEI): ajuts 
individuals, 
suports i/o 
recursos 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Es valorarà 

especialment la creativitat; 

l’ús de diferents tècniques i 

recursos artístics; el procés 

seguit; l’expressió oral per 

explicar el procés seguit; 

l’ordre, neteja i l’estructura 

del treball, les destreses i 

el treball cooperatiu. 

- Seguiment del pla de 

treball del grup. 

S
ín

te
s
i 

21) Incorporació al portafoli del 

producte elaborat en la 

sessió, així com el pla de 

treball del grup. 

- Ordinador  Individual  10’ - Avaluació continuada a 

través del portafoli. Es 

valorarà sobretot la: 

coherència interna, 

rellevància, reflexió en les 

eleccions, autoregulació i 

autoavaluació de 

l’aprenentatge. 

Sessió 7 

Descripció de les activitats Materials/recursos Organització de 
l’aula 

Temps Atenció a la 
diversitat 

Activitats d’avaluació 
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22) Breu introducció a la sessió 

recordant la tasca que tenen 

els equips atenent al 

cronograma de la unitat 

didàctica. 

- Cronograma de la 

unitat didàctica 

Gran grup 5’ - Consideració del 
Pla Educatiu 
Individualitzat 
(PEI): ajuts 
individuals, 
suports i/o 
recursos 

- Avaluació continuada. Es 

valorarà l’escolta activa. 

D
e

s
e
n

v
o
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a
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e

n
t 

23) Creació de l’anunci publicitari 

del circ. 

- Càmera de vídeo 

- Ordinador 

- Software d’edició 

de vídeo (Movie 

Maker) 

Petit grup 45’ - Cooperació en 
petit grup 
heterogeni. 

- Dos professors 
a l’aula 

- Consideració del 
Pla Educatiu 
Individualitzat 
(PEI): ajuts 
individuals, 
suports i/o 
recursos 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Es valorarà 

especialment la creativitat; 

l’ús de diferents tècniques i 

recursos artístics; el procés 

seguit; l’expressió oral per 

explicar el procés seguit; 

l’ordre, neteja i l’estructura 

del treball, les destreses i 

el treball cooperatiu. 

- Autoavaluació (en base a 

la rúbrica d’autoavaluació) 

- Valoració final a través de 

la rúbrica 
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24) Incorporació al portafoli del 

producte elaborat en la 

sessió, així com el pla de 

treball del grup. 

- Ordinador  Individual 10’ - Avaluació continuada a 

través del portafoli. Es 

valorarà sobretot la: 

coherència interna, 

rellevància, reflexió en les 

eleccions, autoregulació i 

autoavaluació de 

l’aprenentatge. 

Sessió 8 

Descripció de les activitats Materials/recursos Organització de 
l’aula 

Temps Atenció a la 
diversitat 

Activitats d’avaluació 

In
ic

ia
l 25) Explicació de la finalitat de la 

sessió: tancament de la unitat 

didàctica. 

No es requereix Gran grup 5’ - Consideració del 
Pla Educatiu 
Individualitzat 
(PEI): ajuts 
individuals, 
suports i/o 
recursos 

- Cooperació en 
petit grup 
heterogeni. 

- Dos professors 
a l’aula 

- Avaluació continuada. Es 

valorarà especialment 

l’escolta activa. 

D
e
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n
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26) Cada grup de treball 

destinarà la sessió al 

tancament de tots aquells 

productes que es 

demanaven. 

A més, cada grup haurà de 

revisar el pla de treball que va 

elaborar i fer-ne la valoració 

pertinent. 

També es preparà l’exposició 

oral dels productes elaborats 

per cada grup. 

- Pla de treball 

- Cronograma de la 

unitat didàctica 

- Graella d’avaluació 

de la presentació 

oral  

Grup de treball 55’ - Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Es valorarà 

especialment la creativitat; 

l’ús de diferents tècniques i 

recursos artístics; el procés 

seguit; l’expressió oral per 

explicar el procés seguit; 

l’ordre, neteja i l’estructura 

del treball, les destreses i 

el treball cooperatiu. S
ín

te
s
i 
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Sessió 9 

Descripció de les activitats Materials/recursos Organització de 
l’aula 

Temps Atenció a la 
diversitat 

Activitats d’avaluació 

In
ic

ia
l 

27) Breu introducció a la sessió: 

exposició dels productes de 

cada grup. Es recordaran les 

normes bàsiques necessàries 

per a portar a terme les 

presentacions. 

- Graella d’avaluació 

de la presentació 

oral  

Gran grup 5’ - Consideració del 
Pla Educatiu 
Individualitzat 
(PEI): ajuts 
individuals, 
suports i/o 
recursos 

- Avaluació continuada a 

través del portafoli de 

l’alumne. Especialment es 

valorarà l’escolta activa de 

les instruccions, així com 

de les diferents 

exposicions. 

- Avaluació per part del 

docent de l’exposició oral a 

través de la graella 

d’avaluació presentada a 

cada grup 

D
e

s
e
n

v
o
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p
a

m
e
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28) Exposició a càrrec dels 

diferents grups de treball on 

presentaran els productes 

elaborats. 

- Ordinador 

- Projector/pantalla 

digital 

Gran grup per 
escoltar les 
presentacions i 
grup de treball 
per a fer les 
presentacions 
 

50’ 

S
ín

te
s
i 29) Es donarà per tancada la 

unitat.   

No es requereixen  Gran grup 5’ 

 
Observacions: 

- El logotip, el cartell i l’anunci es realitza en petit grup i es preveu la creació d’un concurs a nivell de centre per elegir el definitiu. 

 

- La temporalització relativa a la creació de l’anunci publicitari del circ és aproximada. Es preveu que puguin aprofitar-se les sessions 

d’educació física per gravar algunes seqüències de l’anunci així com l’enregistrament d’imatges fora de l’horari escolar. 

 

- L’atenció a la diversitat queda concretada en l’apartat específic que es dedica dins el material i recursos per al docent. 
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10.4. Tutoria (Rosa Maria García) 

 

GRUP CLASSE  DURADA  PERÍODE  CURS 
ESCOLAR  

PROFESSOR/A  

3r d’ESO 12  hores 2n i 3r trimestre  2013-2014 Rosa Mª García Díaz 

MATÈRIA  TÍTOL DE LA UNITAT  

 
 

TUTORIA 

COMENCEM A CONSTRUIR EL NOSTRE ESPECTACLE DE CIRC:  A final de curs haureu de fer 

un espectacle de circ. Primerament haureu de decidir quin paper voleu realitzar de les diferents opcions. 
Una de les actuacions principals serà fer un número de clown. Per tant, fareu de clowns i, per tant, 
haureu de demostrar les vostres habilitats interpersonals, comunicatives i la vostra imaginació i 
espontaneïtat. L’èxit de l’espectacle depèn de vosaltres, és a dir, del vostre esforç personal i grupal i de la 
vostra motivació.  També  haureu de cercar vosaltres un espectacle de circ al que posteriorment 
assistirem i que us servirà de model i de guia per a la creació del vostre espectacle. 

COMPETÈNCIES  
L’alumne ha de ser competent per a:  

CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL  CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 Prendre decisions d’una manera responsable i 
realista pel que fa al paper que han de triar per fer 
l’espectacle de circ a final de curs la qual cosa  
implica: 
. Valorar els avantatges i inconvenients de cada paper a 
desenvolupar (clown, malabars, màgia....)  
. Fer una valoració de les pròpies limitacions i de les 
seves fortaleses i competències personals d’una 
manera realista.  
. Escoltar activament a la resta de companys/es i al 
professor amb una actitud de respecte envers les 
diferents opinions dels seus companys/es. 
. Comunicar i defensar de manera assertiva la seva 

 . Procés de presa de decisions. 
 
. La conducta assertiva 
 
. L’expressió oral i l’escolta activa  
 
 . L’expressió d’emocions i sentiments amb l’ús de 
diferents recursos verbals i no verbals. 
 

. Control i autogestió de les emocions i de les 
conductes 
 
. La improvisació 

 . Participació activa en els debats, posades 
en comú, dinàmiques de grup i treball 
cooperatiu. Aportacions de l’alumne en les 
activitats grupals.  
 
. Col.laboració i cooperació en les activitats 
grupals 
 
. Escolta activa en les diferents sessions  
 
. Qualitat del material realitzat en qualsevol 
suport (oral, escrit, audiovisual,...). 
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decisió a la resta del grup.   
. Valorar la importància de mostrar-se assertiu en la 
comunicació amb els demés.  
Fer ús de les diferents habilitats i capacitats personals 
i interpersonals necessàries per al desenvolupament 
de l’espectacle de circ com: 
 .Identificar i expressar les seves pròpies emocions i 
sentiments a partir de la visualització de diferents 
vídeos de clowns i de la realització de roleplayings 

. Improvisar en situacions que demanen espontaneïtat i 
creativitat desenvolupant diferents estratègies   
. Gestionar les seves emocions  
. Ser creatiu i imaginatiu en la realització del número 
de clown  
Ser conscient a de la importància d’esforçar-se durant 
el desenvolupament del projecte de creació de 
l’espectacle de circ   i  de manera general ,en el seu 
projecte personal la qual cosa implica: 
. Reconèixer  l’esforç personal  com un valor important 
en el seu projecte personal a partir de l’anàlisi dels 
propis èxits i  errors.  
.  Mostrar una actitud proactiva i positiva envers uns 
objectius individuals i grupals  
.  Valorar la importància de mostrar una actitud de 
resiliència davant de situacions difícils o complicades  
Crear el seu propi paper a l’espectacle tenint en 
compte l’assistència a un espectacle de circ que el 
servirà de guia o model que suposa: 

 
. L’esforç personal, la motivació i la constància en 
un sentit positiu. El concepte de resiliència. 
. El circ com a instrument de transmissió de valors 
personals com la  creativitat, el compromís, la 
responsabilitat i la tolerància entre d’altres.  
 
. El e-portafoli com a eina de comunicació, reflexió i 
seguiment individual i grupal (plataforma 
Mydocumenta). 
 

. Realització i presentació de les diferents 
activitats proposades 
. Exposició oral de manera clara , entenedora 
i motivadora  
 
. Actitud i interès mostrat en les diferents 
sessions i activitats 
 
. Utilització dels diferents recursos verbals i 
no verbals en la realització dels diferents 
roleplayings  
 
. Satisfacció de l’alumnat en les activitats 
proposades i realitzades 

 
. Capacitat d’expressió i gestió de les seves 
emocions en situacions de roleplaying i en les 
que existeix desacord amb els companys/es 
 
. Capacitat de negociació pel que fa a 
l’elecció del paper a  desenvolupar en 
l’espectacle de circ 

. Utilització de les TAC de manera funcional, 
creativa i innovadora i més concretament del 
portafoli creat i compartit per l’alumne 

. Nivell d’execució en el Portafoli de l’alumne 
en funció d’uns criteris: correcció formal, 
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. Valorar els diferents aspectes a tenir en compte en la 
producció d’un espectacle lúdic com és el circ  
 Utilizar les TAC en les activitats del projecte 

. Cercant i seleccionant la informació més rellevant 
relacionada amb la producció i realització d’un 
espectacle de circ 

. Incorporar el material treballat en les diferents 
activitats  al portafoli, aportant informació 
personalitzada i d’interès per l’alumne 
. Compartir entre l’alumnat i el professorat els 
aprenentatges durant tot el projecte 

claretat expositiva, reflexions individuals, 
aportació de material divers i format del 
portafoli. Aquesta avaluació es farà 
mitjançant una rúbrica d’avaluació que 
servirà tant per l’autoavaluació de l’alumne 
com l’avaluació del professor. 

 . Autoavaluació per part de l’alumne a final 
de cada sessió  
 
 
 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  

UD: COMENCEM A CONSTRUIR EL NOSTRE ESPECTACLE DE CIRC 
 

MATERIALS 
RECURSOS  

ORG. AULA  
TEMPS  

ATENCIÓ 
DIVERSITAT  

ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ  

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: JO FARÉ DE ...... 3 sessions 

Inicial. Sessió 1. 
Exposició dels objectius i  continguts  que es treballaran en les diferents 
activitats de manera general  així com de  les formes d’avaluació per part del 
professor/a. Exposició de  les opinions i  propostes sobre les diferents 
activitats per part dels alumnes (les propostes es recolliran en un document).  
Explicació de la plataforma online Mydocumenta (e-portafoli de l’alumne) per 
crear, publicar i compartir el projecte. S’aniran recollint tot el material 
treballat.  Creació del e-portafoli de l’alumne. Aquest portafoli serà un dels 
instruments d’avaluació tant per part de l’alumne com del professor/a. Hauran 
de crear en el portafoli un apartat que es dirà CIRCULANT: CIRC EN MOVIMENT  
incorporant  imatges sobre els diferents papers que podem trobar en un 
espectacle de circ (imatges, vídeos,....). 

Pissarra 
digital. 
Ordinadors 
portàtils 

Tot el grup per 
fer l’explicació. 
 
Individual o 
per parelles a 
l’hora de fer la 
recerca en 
internet. 

1 hora Aclariment de 
dubtes sobre les 
diferents papers 
i explicació dels 
trets principals 
de cada paper. 

.Actitud i 
interès 
mostrat. 
.Conducta 
mostrada 
durant la 
recerca a 
internet. 
.Preguntes 
realitzades per 
l’alumne 
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www.mydocumenta.com 

 
. Creació del 
projecte en el 
portafoli 

Desenvolupament. Sessió 2. 
Explicació dels diferents papers que es realitzaran a l’espectacle de circ i de les 
habilitats necessàries o més importants que s’han de tenir en compte per a 
desenvolupar cada paper (prèviament es repartiran els fulls amb els diferents 
papers). El professor ressaltarà la importància de fer una pressa de decisions 
adequada a les seves preferències, interessos i habilitats ja que cada alumne 
haurà de fer aquest paper fins a la realització de l’espectacle de circ. Poden 
cercar informació a internet sobre els diferents papers. 
 
Presa de decisió primerament de manera individual amb el treball i suport de la 
fitxa Com podem prendre decisions.  
 
A continuació, en grups de 4-5 alumnes, cada alumne expressarà quin paper ha 
triat i defensarà la seva posició. A continuació hauran d’arribar a uns acords. Si 
la decisió d’un/a alumne/a coincideix amb un altre/s alumne/s hauran d’arribar 
a acords tenint en compte l’opinió de la resta de companys. Posada en comú 
dels diferents acords entre els diferents grups i, finalment, exposició de qui farà 
cada paper per part del professor/a. 
 

Fitxa Com podem prendre decisions? De la font: M. Padrós, L. Rubio, X. Martín, 
JM. Puig, J. Trilla.  A mida. Materials d’educació en valors per a fer de tutor/a a 
l’ESO. Grup de Recerca d’Educació Moral de la Universitat de Barcelona. 
Fundació Jaume Bofill. 

Fulls amb 
els 
diferents 
papers a 
realitzar a 
l’espectacle 
 
Fitxa 
individual 

Individualment 
per fer 
l’elecció del 
paper i 
l’exposició dels 
motius  
 
Grups de 4-5 
alumnes per 
arribar als 
acords 
 
Tot el grup per 
fer la posada 
en comú i 
arribar als 
acords finals 

1 hora Els agrupaments 
dels alumnes es 
farà de manera 
aleatòria, 
segons la seva 
ubicació a l’aula 
perquè tothom 
pugui dir la seva 
sense tenir la 
influència dels 
companys/es 
amb més afinitat 
 

Observacions: 
.Actitud en el 
grup  
. Grau 
d’assertivitat i 
mostrat en la 
defensa de la 
seva elecció 
. Expressió oral 
de l’alumne 
. Grau 
d’elaboració 
de la fitxa Com 
podem 
prendre 
decisions 
. Recollida de 
webs d’interès 
per l’alumne a 
l’hora de fer la 
cerca 
d’informació 
 

Síntesi. Sessió 3.  
A partir de les exposicions orals i dels acords presos pels alumnes (defenses de 

Pissarra 
digital 

Tot el grup a 
l’hora de fer 

1 hora Tenir en compte 
les preferències 

Participació de 
l’alumne en la 

http://www.mydocumenta.com/
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les seves postures) de la sessió anterior: 
Explicació del concepte de l’assertivitat i de la seva importància a l’hora de 
relacionar-nos amb els demès i de potenciar l’autoestima (a partir del material 
confeccionat pel professor/a i/o a partir de la visualització d’un vídeo. 
Realització d’un roleplaying per parelles sobre alguna situació on han de 
demostrar la seva assertivitat. Posada en comú de com s’han sentit.  
Material sobre l’assertivitat per al professorat 
Güell, Manuel. Per què he dit blanc si volia dir negre?. Tècniques assertives per 
al professorat i formadors.  Editorial Graó. 2005. 

http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/c_assertivitat.htm 

 
Material sobre l’assertivitat per a l’alumnat 
http://www.tv3.cat/videos/3017610/Aprendre-a-dir-no  
Fitxa: Com podem dir el que volem dir? I per fer el roleplaying Fitxa: Dir no en 
situacions difícils De la font:  M. Padrós, L. Rubio, X. Martín, JM. Puig, J. Trilla . 
A mida. Materials d’educació en valors per a fer de tutor/a a l’ESO. Grup de 
Recerca d’Educació Moral de la Universitat de Barcelona. Fundació Jaume 
Bofill.  
 
Autoavaluació de l’activitat per part de l’alumne (veure annex: fitxa 
d’autoavaluació) 
 

 

 

 
Material 
sobre 
l’assertivitat 
 
Material 
audiovisual 

l’explicació. 
Individualment 
treballar el 
material sobre 
l’assertivitat. 
 
Tot el grup per 
fer la posada 
en comú. 

dels alumnes a 
l’hora de fer les 
parelles 
 
Adaptar el 
material a les 
necessitats dels 
alumnes 
 
En el cas dels 
roleplayings els 
alumnes també 
poden 
representar una 
situació pensada 
per ells 
mateixos. 
 
 

posada en 
comú  
Grau de 
coneixement 
sobre el 
concepte 
d’assertivitat 
Observacions: 
. Expressió oral 
. Grau 
d’assertivitat 
. Actitud 
durant els 
roleplaying i/o 
visualització 
del vídeo 
. Material 
aportat al 
portafoli 
.Autoavaluació 
de l’alumne de 
l’activitat 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: FEM DE CLOWNS: 3 SESSIONS 

Inicial. Sessió 1.  
Exposició per part del professor/a de que un dels números principals que es 
desenvoluparà en l’espectacle del circ és fer diferents números de clown. Se’ls 

  
Pissarra 
digital 

Amb tot el 
grup fent la 
pluja d’idees i 

1 hora  Es fa una 
avaluació inicial 
sobre els 

.Aportacions 
de l’alumne en 
la pluja d’idees 

http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/c_assertivitat.htm
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demanarà si coneixen aquest concepte i quines són les seves idees prèvies.  
Visualització d’alguns vídeos de clown. Reflexions posteriors sobre com ha 
d’actuar un clown. 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O-LbS9_x1iI 
https://www.youtube.com/watch?v=AA4ujNxaocc 

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

Creació en el portafoli de l’apartat FEM DE CLOWNS i fer l’edició d’un text 
sobre QUÈ entén l’alumne per clown. 
 

Ordinadors 
portàtils 
 

la posada en 
comú o 
reflexions a 
partir de la 
visualització 
dels videos 

 

coneixements 
previs dels 
alumnes sobre 
el interès que 
mostren els 
alumnes sobre 
els continguts 
que es 
treballaran. 

. Interès i 
actitud 
mostrat 
durant la 
visualització 
dels videos 
. Qualitat del 
material 
aportat al 
portafoli  

Desenvolupament . Sessio 2  
Representació  per grups de varies escenes de clown mitjançant la tècnica del 
roleplaying amb improvisació (prèviament se li passa un full amb la situació 
què han de representar) o si prefereixen poden inventar-se les escenes ells 
mateixos. Gravació dels roleplayings per part dels alumnes.   Discussió del 
roleplaying. 
 

Fitxa 1: exemple de roleplaying 
Activitats de roleplayings en: M. Padrós, L. Rubio, X. Martín, JM. Puig, J. Trilla.  
A mida. Materials d’educació en valors GREM Universitat de Barcelona. 
Fundació Jaume Bofill. 

. Pissarra 
digital. 
Material 
audiovisual. 
Càmara i 
ordinadors 
portàtils 

Grups de 4-5 
alumnes per 
fer els 
roleplayings i 
la seva 
gravació. 
 

1 hora  En la confecció 
dels grups s’han 
tingut en 
compte les 
preferències 
dels alumnes ja 
que es tracta de 
fer una 
representació i 
han de mostrar 
confiança i 
seguretat amb 
els companys 

.Expressió oral 
i corporal dels 
alumnes 
Grau de 
participació. 
.Grau 
d’improvisació 
en la 
realització dels 
roleplayings 
 

Síntesi. Sessió 3. 
Posada en comú sobre  com s’han sentit i quines emocions els ha provocat les 
diferents representacions tant des del punt de vista d’actor com del punt de 
vista d’observador. Visualització del vídeo sobre la relació entre emoció i 
pensament. Reflexions finals amb tot el grup  sobre el vídeo per part dels 

Pissarra 
digital. 
Material 
audiovisual 
Ordinadors 

Tot el grup per 
fer la posada 
en comú i les 
reflexions 
finals 

1 hora Realització de 
preguntes als 
alumnes que no 
fan aportacions 
normalment i 

.Aportacions 
de l’alumne.  
. Actitud i 
interès durant 
la posada en 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O-LbS9_x1iI
https://www.youtube.com/watch?v=AA4ujNxaocc
http://www.youtube.com/watch?v=KKOwuMWBfNQ
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alumnes. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kHyi6sQ3Oo4 

A continuació, incorporació del material treballat (gravacions, fotografies, 
vídeos de clowns,...)  en l’apartat FEM DE CLOWNS del portafoli  
Autoavaluació de l’activitat per part de l’alumne (veure annex: fitxa 
d’autoavaluació) 
 

 

portàtils Individual per 
fer el portafoli 
però també 
poden 
col.laborar 
amb el 
portafoli dels 
seus 
companys. 

guia i 
acompanyament 
en el seguiment 
del portafoli 

comú. 
.Material 
aportat al 
portafoli de 
l’alumne  
.Autoavaluació 
de l’alumne 
sobre 
l’activitat 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: ESFORÇEM-NOS I HO ACONSEGUIREM : 3 sessions 

Inicial. Sessió 1. 
. Explicació sobre l’esforç que requereix fer un espectacle de circ ja que és una 
activitat artística on es desenvolupen diferents capacitats i habilitats i on la 
col.laboració en grup es molt important. Pluja d’idees sobre què s’entén per 
esforç personal, motivació, constància i resiliència.   
. Visualització de diferents vídeos relacionats amb l’esforç personal. Debat 
posterior en grup sobre què els ha suggerit cada vídeo. 
http://www.tv3.cat/videos/3168270/Un-exemple-de-superacio 

http://www.tv3.cat/videos/3294290/A-les-portes-del-2011-com-superar-les-
adversitats 

https://sites.google.com/site/mireiamartell/dimensio-saber/com-treballar-la-
resiliencia 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jXY4y98dvhw 

Pissarra 
digital 
Material 
audiovisual 

Tot el grup 1 hora Avaluació inicial 
dels 
coneixements 
previs dels 
alumnes sobre 
els diferents 
conceptes  
 
 

Observacions: 
.Actitud i 
interès general 
durant la 
sessió  
Aportacions 
que fa 
l’alumne sobre 
els diferents 
conceptes 

 
Desenvolupament. Sessió 2.  
A continuació, de manera individual, descripció d’una situació en què l’alumne  
va haver d’esforçar-se molt. Anàlisi de quines conseqüències o resultats va 
tenir aquest esforç i de quina manera afrontar els resultats. 

Fitxa 
individual 
Paper i 
bolígraf 

Individual 1 hora Acompanyar i 
guiar a cada 
alumne en 
funció de les 
seves dificultats 

Expressió 
escrita de 
l’alumne 
Grau 
d’autonomia a 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kHyi6sQ3Oo4
http://www.tv3.cat/videos/3168270/Un-exemple-de-superacio
http://www.tv3.cat/videos/3294290/A-les-portes-del-2011-com-superar-les-adversitats
http://www.tv3.cat/videos/3294290/A-les-portes-del-2011-com-superar-les-adversitats
https://sites.google.com/site/mireiamartell/dimensio-saber/com-treballar-la-resiliencia
https://sites.google.com/site/mireiamartell/dimensio-saber/com-treballar-la-resiliencia
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jXY4y98dvhw
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Fitxa 2: Em vaig esforçar.....  a l’hora de fer la 
descripció i 
l’anàlisi 
 

l’hora de fer 
l’anàlisi (si ha 
demanat 
molta ajuda o 
pel contrari, 
s’ha mostrat 
més autònom) 

Síntesi. Sessió 3. 
Visita d’un grup de professionals del circ amb una petita mostra d’actuació.  A 
continuació el grup de circ, explicarà la seva trajectòria personal i què ha 
suposat personalment el fet de dedicar-se professionalment al circ 
(responsabilitats, compromisos, esforç, constància, tolerància als fracassos...). 
Els alumnes els faran preguntes amb la guia del professor/a i alguns alumnes 
voluntaris podran participar en una petita actuació conjunta amb els 
professionals. Posada en comú d’aquesta activitat i autoavaluació per part de 
l’alumne (veure annex: fitxa d’autoavaluació de l’alumne/a) 
 
 
 
 
 
 
 

Pissarra 
digital.  
 
Ordinadors 
portàtils. 

Tot el grup a 
l’hora de fer 
les preguntes i 
posada en 
comú sobre 
l’activitat  

1 hora Fer participar a 
tot l’alumnat en 
la formulació de 
preguntes 
Guia i 
acompanyament 
durant les 
preguntes i  la 
posada en comú 
i/o síntesis  

Actitud en el 
grup 
Participació de 
l’alumne a 
l’hora de fer 
preguntes 
Participació en 
l’actuació 
conjunta 
Autoavaluació 
de l’activitat 
per par de 
l’alumne 
 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: ANEM AL CIRC! 3 sessions. 

Inicial. Sessió 1. 
El professor/a explica que una de les sortides que es realitzarà a principis del 
tercer trimestre serà l’assistència a un espectacle de circ que els serveixi de 
guia o de model per a la creació del seu espectacle de final de curs. 
Individualment hauran d’analitzar què solen valorar quan assisteixen a 

Paper i 
bolígraf 
Pissarra 

Individualment 
per fer l’anàlisi 
i valoració 
d’un 

1 hora Fer participar a 
tot l’alumnat i 
preferentment 
als que els hi 

Aportacions de 
l’alumne al 
grup 
Actitud en el 



 

  69 

qualsevol espectacle artístic i fer una anàlisi dels aspectes més importants a 
tenir en compte en el seu paper. Amb tot el grup, reflexions sobre els aspectes 
a tenir en compte en els diferents papers. 
 
 
 
 

espectacle 
artístic 
Amb tot el 
grup, per a les 
reflexions 
finals 

costa participar grup 
 
 
 
 
 

Desenvolupament. Sessió 2. 
En petits grups, fer la recerca a internet  d’espectacles de circ  en el seu entorn 
proper o rodalies, amb la guia del professor. Cada membre del grup farà la 
selecció tenint en compte un criteri de selecció: tipus d’espectacle (varietat de 
números), proximitat, horaris, transport, preu...i després comunica l’opció més 
adequada al seu grup. Posada en comú de la informació trobada pels diferents 
grups i presa de decisió sobre quin espectacle volen anar tenint en compte  els 
diferents criteris. El/la professor/a farà de guia per tal de seleccionar l’opció 
més adequada. 
 

Ordinadors 
portàtils 
 

Grups de 4-5 
alumnes 
 
Individualment 
o per parelles 
per fer la 
recerca tenint 
en compte un 
criteri  

1 hora 
 
 

Grups 
cooperatius 
Guia i 
acompanyament 
a l’hora de 
seleccionar 
l’espectacle de 
circ més adient 
tenint en 
compte les 
preferències i 
interessos de 
l’alumne/a 

Demanar les 
aportacions dels 
alumnes que no 
solen mostrar 
les seves 
opinions 

Aportacions, 
recursos i 
opinions de 
l’alumne al 
grup  
Actitud de 
l’alumne en el 
grup 
Grau 
d’autonomia a 
l’hora de fer la 
recerca 
Exposició oral  
Material i 
informació 
incorporat al 
portafoli 

Síntesi. Sessió 3. 
El/la professor/a ressaltarà els valors que ens pot aportar aquest projecte de 
circ personalment i el relacionarà amb noves formes alternatives d’ocupar el 
temps d’oci que no siguin consumistes i la importància d’ocupar el temps d’oci 
amb diferents activitats (socials, culturals, artístiques, esportives) i que ens 
aportin valors personals i que ens facin desenvolupar les diferents 
competències. Incorporació al portafoli d’una reflexió individual sobre què li 
pot aportar aquest projecte de circ personalment en forma de text i afegir 
material que complementi aquesta reflexió (imatges, vídeo, ....). Autoavaluació 
de l’alumne (veure annex: fitxa autoavaluació). 
 

Pissarra 
digital  
 
Ordinadors 
portàtils 

Individual 
 
 

1 hora 
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11. MATERIALS I RECURSOS DE LES UUDD 
 

 

11.1. Ciències socials, geografia i història (David Subero) 

 

 Activitat Construcció d’un portafoli a partir del tutorial següent:  

 

Ús del recurs del tutorial referent a com utilitzar el portafoli per alumnes de la ESO:   

 

https://sites.google.com/site/portafolisalumneeso/home 

 

   

 Activitat Elaboració del debat a l’aula: 

Requejo Cordero, J. L. (2003) Por una didáctica de las habilidades orales en la educación secundaria obligatoria. Graó: Barcelona.    

 

Utilització del material i fitxes que apareix en el llibre esmentat.  

 

 

 Activitat Elaboració del projecte de Circ Social: 

 

Bustos, A. y Engel, A. (2006). Recomendaciones PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/portafolisalumneeso/home
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11.2. Educació física (Josep Ros) 

 

 Activitat seguiment del portafoli dissenyat a Tutoria per part dels alumnes a  partir del tutorial següent: 

 
Ús del recurs del tutorial referent a com utilitzar el portafoli per alumnes de la ESO:   
 
https://sites.google.com/site/portafolisalumneeso/home  
 
  

 Activitat Elaboració del debat a l’aula: 

Requejo Cordero, J. L. (2003) Por una didáctica de las habilidades orales en la educación secundaria obligatoria. Graó: Barcelona.    
 
Utilització del material i fitxes que apareix en el llibre esmentat.  
 
 

 Activitat presentació d'un PowerPoint a l'aula: 

 
·         Barberà Gregori, Elena...[et al.]. Mòdul 4 - L'ensenyament d'estratègies d'aprenentatge en les programacions escolars. Universitat 
Oberta de Catalunya. 151 p.  
 
·         Pujolàs, J. ; Lago, J.R. Cap. 9.- Procedimientos de evaluacion y planificación multinivel y personalizada del currículo en el aula inclusiva. 
En Bonals, A.J. (coord.) ; Sánchez-Cano, M. (coord.). Manual de Asesoramiento Psicopedagógico. Barcelona: Graó, 2007. p. 273-320. 
 
 
 

 Presentació a l'aula de diferents espectacles i representacions artístiques: 

https://sites.google.com/site/portafolisalumneeso/home
https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48025&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48025&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48029&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48029&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
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.  https://www.youtube.com/watch?v=fllDB3FK7pI (Circ du Soleil) 
 
. https://www.youtube.com/watch?v=AMNfSfJnUfc (Fira del teatre de Tàrrega) 
 
. https://www.youtube.com/watch?v=ekGXD1bOSYM (malabars amb boles) 
 

 
 Organització en petits grups de treball cooperatiu 

 
El treball cooperatiu com a metodologia d’ensenyament-aprenentatge requereix d’una sèrie d’aspectes (Duran, 2004): interdependència 
positiva, interacció cara a cara, atorgar responsabilitat a cada estudiant del grup, desenvolupar les habilitats del grup i les relacions 
interpersonals i una reflexió sobre el treball del grup.  
 

 Pujolàs, J. ; Lago, J.R. Cap. 9.- Procedimientos de evaluacion y planificación multinivel y personalizada del currículo en el aula inclusiva. 

En Bonals, A.J. (coord.) ; Sánchez-Cano, M. (coord.). Manual de Asesoramiento Psicopedagógico. Barcelona: Graó, 2007. p. 273-320. 

 

 

GRAELLA D’OBSERVACIÓ  PER EL PROFESSOR  
 

 
Alumne/a: 
Curs: 
Grup: 
Data:  

Reaccions a l’arribada a la classe/gimnàs/pista poliesportiva 
(arriba content, puntual, tard, li costa entrar a la dinàmica de l’aula, 
etc.) 

 

Relació amb els companys/es (Es relaciona sempre amb les 
mateixes persones, amb ningú, crea conflictes, influeix positivament, 
etc.) 

 

https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48029&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
https://cv.uoc.edu/tren/trenacc?s=2a16ed7c82479587039f4d2cbbe2177951b54956e03bda97a5555e5fd776b3b42a669997333616fadb7449f8486d55e6039b4414043e51539dc583bf8c34cc8a&modul=DIMAX.DINAROJ%2Fdimaxweb.Pagina&pantalla=HISTORICS&node=48029&entidad_gestora=DEF&entorn_gestio=PV20132&idioma=CAT&lang=&pantalla_his=XML_ARBRE_RECURSOS&cami=&p_entrada=PV&domainId=449149&javascriptDisabled=false&origin=guaita
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Relació amb el professor/a (es dirigeix amb respecte, qüestiona la 
metodologia de classe, expressa els dubtes i les idees que té el 
voltant de la temàtica treballada, etc.) 

 

Actitud envers els continguts i les activitats de la sessió (manté 
un comportament positiu davant les diferents dinàmiques que es van 
presentant, realitza preguntes relacionades amb els continguts 
treballats, ajudar i col·labora amb els altres alumnes, etc.) 

 

Comportament davant l’espai (es mostra actiu per l’espai a la hora 
de representar i presentar les activitats, continua quiet en el mateix 
lloc, es mou amb molta naturalitat, etc.) 

 

 

 

GRAELLA D’AUTOAVALUACIÓ  PER A L’ESTUDIANT 
 

 

Alumne/a: 
Curs: 
Grup: 
Data:  

Reaccions a l’arribada a la classe/gimnàs/pista poliesportiva 
(arribo content, puntual, tard, em costa entrar a la dinàmica de l’aula, 
vinc motivat per aprendre i participar de les activitats, etc.) 

 

Relació amb els companys/es (Es relaciona sempre amb les 
mateixes persones, amb ningú, crea conflictes, influeix positivament, 
etc.) 

 

Relació amb el professor/a (em dirigeixo amb respecte, qüestiono 
els continguts i la metodologia de classe, expresso els dubtes i les 
idees que tinc el voltant de la temàtica treballada, etc.) 

 

Actitud envers els continguts i les activitats de la sessió (mantinc 
un comportament positiu davant les diferents dinàmiques que es van 
presentant, realitzo preguntes relacionades amb els continguts 
treballats, ajudo i col·laboro amb els altres alumnes, etc. 
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Comportament davant l’espai (em mostro actiu per l’espai a la hora 
de representar i presentar les activitats, utilitzo de la comunicació 
verbal i no verbal per expressar-me, participo i col·laboro en tot el que 
puc, etc.) 

 

 

 

FULL DE RECOLLIDA DEL DESENVOLUPAMENT DE LA CLASSE  
 

TEMPS  CONTINGUTS I 
ACTIVITATS 
(Conceptes, 
procediments o 
valors, 
significatius, que 
s’imparteixen) 

PROFESSOR/A 
(actuacions que 
he dut a terme 

GRUP-CLASSE 
(clima mitjà que 
s’observa) 

Grau d’atenció de 
0 a 4 

ALUMNAT 
CONCRET O 
GRUP 
D’ALUMNES 
QUE ACTUEN 
DE MANERA 
SIGNIFICATIVA 

TEMA/ES 
D’INTERÈS 

 
 
 
 
 

      

 

1. Unitat didàctica d’Educació Física 

Competències Bàsiques Objectius i/o criteris d’avaluació Activitat (material didàctic) 

Social i Ciutadania Aprendre els beneficis de la pràctica d'activitat física 
sistemàtica i permanent (Sessió 1).  

 
 
Tolerància i esportivitat per sobre de la recerca dels 
resultats. (Sessió 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

Lectura de textos 
Il·lustrar Informació dels mitjans de comunicació sobre les avantatges de 
l’activitat física 
Recerca autònoma 
Jocs, malabars, acrobàcies, etc. 
Assemblea 
Autoavaluació grupal 
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Lingüística, comunicativa, 
audiovisual 
  
Artística i cultural 
 
Autonomia i iniciativa personal  

Comprendre i expressar adequadament el que s’ha 
après relacionat amb el món del circ 
 
Comunicar-se correctament a nivell oral i escrit 
(Sessió 1 a 14).  

 
Demostrar capacitat i voluntat de millora. (Sessió 2, 
3, 4 , 5, 6, 7). 

 
Evitar defallir quan les dificultats comencen a 
aparèixer (Sessió 5, 6). 

Elaboració d’un portafoli 
Exposició oral i expressió escrita 
Organització de tasques 
Trobar respostes a preguntes 
Aprenentatge dels malabars i les acrobàcies 
Exercicis per estimular creativitat i expressivitat 
Representació al grup classe 
Espectacle circ 
Autoavaluació 

Coneixement i interacció amb el 
món físic 

Reconèixer la relació entre l'alimentació, la salut i 
l'activitat física (Sessió 1). 

Debat 
Recerca d’informació 
Consolidar l’aprenentatge a través del portafoli 
 

Aprendre a aprendre Assumir la responsabilitat individual en una activitat 
col·lectiva com a condició indispensable per 
aconseguir un objectiu (Sessió de 1 a 14) 

Construcció del portafoli 
Disseny del powerpoint/prezi 
Aprenentatge dels malabars i acrobàcies 
Exercicis per estimular creativitat i expressivitat 

Tractament de la informació i 
competència digital 

Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i 
altres mitjans d'informació i comunicació com a 
eines per obtenir i processar informació diversa per 
a la resolució de demandes específiques, aplicant 
instruments d'anàlisi de les fonts utilitzades. 
(Sessió 8, 9 i 10) 

Elaboració d’un portafoli 
Ús del powerpoint/prezi per a la presentació 
Ús del drive per a la construcció conjunta del material grupal a presentar 
Fòrum virtual 
Processador de textos 
Recerca d’informació  

Aprendre a aprendre 
 
Autonomia i iniciativa personal 

Participar de forma cooperativa en l'elaboració, 
realització i avaluació de les tasques encomanades 
a l'assignatura (Sessió 1 a      14). 

Realitzant un portafoli 
Exposició del powerpoint/prezi d’un grup d’artistes relacionats amb el món del 
circ 
Treball cooperatiu 
Autoavaluació individual i grupal 
Exercicis per estimular creativitat i expressivitat 
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11.3. Educació visual i plàstica (Margalida Ferrer) 

 
11.3.1. Material i recursos per al docent 

 

 Objectius i criteris d’avaluació de la UD 
 

Assignatura: Educació visual i plàstica 

Unitat Didàctica: Fem un disseny publicitari! 
 

OBJECTIUS 
L’alumne/a ha de ser capaç de: 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TIPUS D’ACTIVITATS 

 Comprendre i interpretar els 

diferents llenguatges presents en 

els anuncis publicitaris i establir 

criteris raonats per valorar 

l’impacte de la publicitat. 

 Participar de forma activa i exposar les idees, interessos i 

motivacions personals. 

 Analitzar un anunci publicitari atenent als elements teòrics que el 

conformen. 

 Debat al voltant dels anuncis 

publicitaris 

 Anàlisi d’un anunci publicitari 

 Planificar i reflexionar, de forma 

individual i col·lectiva, sobre el 

procés de disseny i de realització 

d’un producte partint d’uns 

objectius prefixats i revisar i 

valorar en cada fase del projecte 

l’estat de consecució. 

 Prendre decisions per a la realització de produccions artístiques, 

especificant-ne els objectius, proposant-ne diverses opcions i 

avaluant-ne la solució.  

 Concebre, dissenyar i executar un projecte artístic de forma 

cooperativa.  

 Participar de forma activa i exposar les idees, interessos i 

motivacions personals. 

 Creació d’un pla de treball 

 Elaboració d’un esbós d’un 

cartell publicitari en relació a 

uns criteris previs 

 Autoavaluació 

 Avaluació de l’equip de treball 

 Emprar diverses tècniques, 

procediments artístics i recursos 

per representar de forma creativa 

una idea. 

 Emprar estratègies pròpies del disseny, la fotografia, la publicitat, 

el vídeo i els mitjans de comunicació i multimèdia per fer 

projectes artístics i visuals.  

 Elaborar produccions multimèdia, videogràfiques i fotogràfiques 

utilitzant les tècniques adequades a cada mitjà tecnològic. 

 Utilitzar recursos TIC en el camp de la imatge fotogràfica, el 

disseny i l’edició videogràfica.   

 Creació d’un logotipus. 

 Disseny d’un cartell publicitari 

 Creació d’un anunci 

publicitari: enregistrament 

d’imatges i edició digital. 



 

  77 

 
 Organització en petits grups de treball cooperatiu 

 
El treball cooperatiu com a metodologia d’ensenyament-aprenentatge requereix d’una 
sèrie d’aspectes (Duran, 2004): interdependència positiva, interacció cara a cara, 
atorgar responsabilitat a cada estudiant del grup, desenvolupar les habilitats del grup i 
les relacions interpersonals i una reflexió sobre el treball del grup.  
 
Procés de confecció dels grups (Pujolàs i Lago, 2007a): 
 

1. Creació de grups heterogenis en quant a: gènere, motivació, rendiment i 

cultura 

2. Organització de l’equip: a través del pla de treball l’equip ha d’assignar-se 

uns rols diferenciats i necessaris per a la consecució dels objectius proposats. 

De manera que cada membre tingui ben clar el seu rol i les accions que aquest 

comporta, a la vegada que conegui el rol i les funcions de la resta de membres 

de l’equip. 

3. Afavorir la interacció estimulant i l’autoregulació: el docent ha de vetllar 

perquè els membres de l’equip es facin suport entre ells i vagin optimitzant el 

treball en grup. 

4. Revisió periòdica del funcionament de l’equip: a través de l’observació (es 

pot fer seguir la part específica d’autoavaluació relativa al funcionament de 

l’equip que té cada grup en el pla de treball) 

 
 Cronograma  

 

 Sessió 
4 

Sessió 5 Sessió 6 Sessió 7 Sessió 8 Sessió 9 

Logotipus del 
circ 

      

Cartell del 
circ 

      

Anunci 
publicitari 

      

Portafoli       

Pla de treball 
de l’equip 

      

Presentació 
del treball 

       

 
 Atenció a la diversitat 

 
 Agrupaments heterogenis: necessari per a una educació inclusiva que busca la 

presència, la participació i l’excel·lència de tots els alumnes. Es considera 

rellevant les múltiples formes d’heterogeneïtat: gènere, motivació, rendiment i 

cultura. 

 Ensenyança-aprenentatge cooperatiu: mobilitza la capacitat mediadora de 

l’alumnat i aprofita les diferències entre els alumnes; els alumnes desenvolupen 

habilitats interpersonals; hi ha una major efectivitat de l’ajuda docent (individual) i 

una relativització la ràtio (es rep ajuda un a un de més la del professor). 



 

  78 

 Ensenyança eficaç i programació individual: a través de la consideració del Pla 

Educatiu Individualitzat (PEI) 

 

Pla Educatiu 
Individualitzat (PEI) 

Aspectes a considerar 

Centres generals de 
l’atenció educativa 

- Blocs de continguts amplis 

- Objectius generals 

- Objectius i capacitats generals de l’etapa 

Continguts  - Enumeració dels continguts específics considerant els 
punts d’aquí sobre 

Canvis a l’aula - Varietat metodològica 

- Considerar l’organització de l’aula 

Mitjans d’accés - Preparar material específica 

Ajudes a l’alumne/a - Ajudes individuals 

Activitats d’avaluació - Múltiples propostes d’expressió de l’alumne 

- Múltiples propostes de presentació o representació de la 
informació 

- Múltiples propostes d’implicació de l’alumne/a 

Evidències personals 
de progrés 

- Llistat de fets o processos que ens permetin indicar els 
progressos de l’alumnat en relació als objectius 
establerts 

Font: a partir de Pujolàs i Lago 2007b 
 

 Explicació teòrica 

 
 Presentació rellevant: http://www.slideshare.net/mvelru/els-llenguatges-visuals  

 Informació sobre la publicitat: http://peremarques.pangea.org/pubmulti.htm  

 

La publicitat i la propaganda són tècniques de comunicació que estimulen al 
consumidor o destinatari de les mateixes perquè adquireixi productes d'una 
determinada marca (publicitat) o adopti determinats punts de vista (propaganda). 
 
La societat actual està basada en el consum. L’eficàcia de la publicitat està clara: si no 
resultés una bona inversió les empreses no la farien. 
 
La publicitat, mitjançant els anuncis, aconsegueix influir en els nostres gustos i dirigir-
nos cap a la compra. Podem considerar quatre tipus d’anuncis:  
 De presentació: expliquen les característiques del producte.  

 De qualificació: expliquen els beneficis que ofereix el producte.  

 Comparatius: comparen el producte amb la competència.  

 De presència de la marca o eslògan.  

 
En els anuncis cal distingir entre la idea i el tractament formal. En tot cas han de 
transmetre el missatge clarament i a primera vista. No han d’amagar les seves 
intencions en el text perquè molta gent no ho llegeix. Els receptors dels anuncis 
experimentem, de manera inconscient, diverses sensacions:  
o Primer captem la informació i ens assabentem de l’existència del producte i de les 

seves característiques.  

o Després fem una segona lectura inconscient que provindrà de la composició de 

les imatges, dels valors que transmeten i de l’impacte que ens produeixen. 

 

http://www.slideshare.net/mvelru/els-llenguatges-visuals
http://peremarques.pangea.org/pubmulti.htm
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La publicitat és un reflex de la nostra societat consumista, materialista i hedonista. 
Crea necessitats per a després vendre productes que suposin la solució al problema. 
L’ànima de tot anunci és una promesa de felicitat, èxit, bellesa, joventut, llibertat, 
poder, seguretat... Així generalment transmeten valors com:  
 Felicitat, desig d’imitació, identificació amb els personatges que surten en els 

anuncis i que desperten la nostra admiració. Volem semblar-nos a ells, ser tan 

atractius o importants com ells i ens podem arribar a creure que consumint el seu 

producte ho aconseguirem. També el fet que un personatge prestigiós faci un elogi 

d’un producte ens dóna certa confiança sobre la seva qualitat. 

 Competitivitat. Instint de superació. Anuncis que provoquen la necessitat de 

destacar, de ser més que els altres. Prestigi, poder, futur.  

 Èxit (social i sexual). Força. Instint d’agressivitat. Ens volen convèncer de la 

necessitat de ser agressius i dominants per a triomfar en les nostres relacions 

personals. I suggereixen que amb el seu producte ho serem.  

 Joventut. Dinamisme i activitat amb la qual s’identifiquen sobretot els joves. 

Llibertat, risc, humor. L’anunci ho aconsegueix projectant imatges de bon tros 

ritme.  

 Erotisme. Bellesa. La figura femenina es presenta com un objecte de desig més 

per a ser consumit. S’usa el seu atractiu per a vendre qualsevol cosa. Actua com 

reclam d’atracció sexual o com mare i mestressa sacrificada que fa felices als 

seus.  

 Modernitat. Comoditat. Luxe. Elegància. Es dóna la imatge de cert estil de vida que 

volem aconseguir. Afany de possessió. 

 Higiene per sobre de tot. Provoquen una necessitat obsessiva per la neteja.  

 Consumisme. Sentiments units al consum. Alguns anuncis postulen que per a 

obtenir l’afecte d’algú cal consumir un cert producte. Es juga amb els sentiments 

de les persones.  

 
En canvi els anuncis no promocionen: esforç, sacrifici, estalvi, autoritat, castedat, 
solidaritat, humilitat, acceptació del fracàs i del dolor... 
 
Els anuncis eficaços operen segons 4 fases que sintetitza l’acrònim AIDA (Marquès, 
2001b):  

 Atenció: atreure l’atenció potencial del consumidor 

 Interès: captar el seu interès pel producte 

 Desig: provocar el desig i la necessitat del consumidor 

 Acció: fer que el comprin 
 
Per copsar els diferents elements que integra un anunci publicitari farem servir el 
model proposat per Pere Marquès (2000a) en: 
http://peremarques.pangea.org/pubmulti.htm  

Font: extret íntegrament de la web: http://peremarques.pangea.org/pubmulti.htm 
 

http://peremarques.pangea.org/pubmulti.htm
http://peremarques.pangea.org/pubmulti.htm
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 Resolució de la Fitxa 2 

 

Dimensió d’anàlisi Contingut d’anàlisi  

Anunci Nom del producte/marca Coca-cola® 

Identificatiu Eslògan/logotip Logotip: 
 
 
 

Eslògan: Estás aquí para ser feliz 

Descripció del producte i els 
seus destinataris 

Característiques/preu/tipus de 
destinatari 

 Producte alimentari (beguda carbonatada) 

 Es presenta en diversos formats: plàstic, llauna i vidre. La de 

l’anunci és de vidre de 250ml. 

 El preu d’una llauna és d’aproximadament 50 cèntims 

Medi en el que apareix Medi, franja horària, extensió...  Medi: televisió 

 Franja horària: es sol emetre al capvespre de tard 

 Extensió: 1:32 minuts 

Seqüenciació anunci Enumera els fets  Una gran ciutat de vespre (baix ens especifica que és Madrid). 

Passat un segon surt escrit sobre aquesta estampa “Esta historia 

es real”. Després “En estos tiempos difíciles reunimos al hombre 

más viejo con el bebé más joven” 

 Una dona embarassada dins un taxi. S’enfoca la panxa en primer 

plànol i surt escrit a baix: Madrid. Aitana Fernández. A tres hores 

nacer. 

 Un carrer d’un poble (ens concreta que és Mallorca). Un home 

major, que es diu Josep Mascaró que es vesteix. Apareix a baix 

escrit: Mallorca. Josep Mascaró, 102 años. 

 Josep Mascaró surt de casa seva. Puja a un cotxe que el condueix 

a l’aeroport. Mira sorprenent, com si no ho hagués vist mai, els 

taulells informatius dels règims de vols. Puja a l’avió. 
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 Tornem al cas d’Aitana, a qui veiem entrar aferrada a un home a 

un hospital, respirant profundament perquè està de part. 

 Torna la imatge d’ell, que mira per la finestra de l’avió el paisatge. 

Es torna a col·lar una imatge de la dona que està en la llitera amb 

els metges que la duen cap a la sala de part. 

 El veiem a ell que surt de l’aeroport de Madrid, acompanyat del 

mateix home, i pugen a un taxi. A mesura que aquest avança, van 

mirant els carrers de Madrid, que sembla que l’home no havia vist 

mai una ciutat. Aquí és quan veu un edifici altíssim amb el logotip 

de Coca-cola a dalt de tot. 

 S’intercala durant 2 segons una imatge de la dona, a qui una 

infermera li posa una tela sobre les cames pel part. 

 A continuació es veu el part de la dona. Quan les infermeres donen 

el nin a la mare, s’amplia la imatge de la cara del nounat i a 

continuació, surt un primer plànol de la cara de l’ancià. 

 Es torna a la dona. Mostren com mentre la dona té al nadó, les 

infermeres el netegen. 

 Veiem a l’ancià baixar del cotxe, entrar a l’hospital i caminar pels 

passadissos del mateix. Entra a l’habitació, es treu la gorra i veu a 

la dona. Aquesta li senyala el bressol on està el nadó i ell es 

dirigeix cap allà. 

 Veiem com mentre camina, la dona el mira molt emocionada. 

 A continuació es veu un primer plànol de l’ancià, seguit d’un primer 

plànol del nadó i es torna a mostrar el primer plànol de l’ancià, que 

està molt emocionat. 

 Josep acaricia el cos i les mentes del nadó. I es torna a mostrar la 

cara del nadó 

 Veiem com l’ancià entra a un bar on hi ha molta gent que l’espera. 
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Veiem que ja ha tornat a Mallorca. Tots l’aplaudeixen i la seva 

dona s’aferra a ell i li dona un beso. 

 Després les imatges es succeeixen de manera més ràpida: el 

veiem com està reunit amb més gent jugant al futbolí, ell tira la 

bolla enmig del camp per començar la partida; dóna menjar a les 

gallines; balla amb la dona ball de bot; mira les ovelles passar (es 

veu una xot que bota); el tornem a veure ballar amb la dona; 

passeja amb bicicleta; fan un brindis amb la Coca-cola (ella està 

assegut i els demés drets i el brindis va dirigit cap a ell) i, finalment, 

pega un crit de felicitat. 

 Surt l’eslògan de Coca-cola d’esquerra a dreta a un fons de 

pantalla vermell amb l’eslògan: Estás aquí para ser feliz. 

Descripció dels elements 
morfològics 

Escenari  Diversos: una ciutat de vespre il·luminada, un poble en un dia solejat, 
un hospital, un aeroport, una sala de part, un bar, el camp amb 
animals, carreteres (una de ciutat i l’altra de poble). 

Sons  Al principi els sons són pràcticament nuls. La melodia que sona tot el 
temps, és una melodia feta amb piano, molt dolça. Al final quan es van 
succeint les imatges més ràpidament aquesta melodia es torna més 
ràpida, i puja la intensitat del so. Al final es sent al mateix nivell 
d’intensitat que la veu de l’ancià incloent instruments de percussió. 
L’anunci acaba amb un crit de l’home  

Personatges Apareixen tres personatges de manera permanent: l’ancià, la dona i el 
nadó. Representen tres grups d’edat distints: l’home té 102 anys; la 
dona, tot i que no ho diu, és de mitjana edat; i el nadó. 

Estructura narrativa Format: discurs, diàleg, etc. Es presenta en forma de discurs. El discurs el fa un ancià que es 
presenta a ell mateix i es dirigeix a una tal Aitana, que durant el 
transcurs de l’anunci podem comprovar que és el nadó que acaba de 
néixer. 

Registre lingüístic: formal, 
informal 

El registre lingüístic emprat és informal per fer-ho més proper al 
consumidor. 
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Aspectes sintètic-expressius Plànols i angles de la càmera, 
enfocaments, ritme, colors, llum 
i efectes 

Plànols molt contrastats: els paisatges es presenten en plànols 
llunyans, mentre que les cares es presenten en primer plànol. Es juga 
molt l’enfocament de la cara de l’ancià amb la de la resen nascuda 
quan estan a l’habitació: es van mostrant de forma successiva 
alternant aquests dos plans per evidenciar el contrast d’edat. 
La llum està present en tot l’anunci, llevat del principi de tot que surt la 
ciutat de vespre, però amb una gran il·luminació. La il·luminació no és 
artificial sinó que en tot moment hi ha la llum del sol molt remarcada. 

Música i efectes sonors Tipus de música que apareix, 
utilització d’efectes 

La música reforça aquesta melancolia que transmet el diàleg de 
l’ancià. És una música de piano. Al final, quan parla de “No te 
entretengas en tonterias” la música adquireix més agilitat i, a aquets 
so inicial de piano, s’hi afegeix un acompanyament de percussió. Per 
tant, en primer moment: el de presentació de personatge, la música té 
tan sols una funció de reforçar la melancolia: ens mostren una ancià 
de 102 anys, que es vesteix i camina amb les dificultats derivades de 
l’edat. 
Pel que fa als sons, per donar més veracitat a l’anunci, quan la dona 
embarassada va amb taxi es sent en renou del motor de cotxe, el vent 
i el bufar de la dona que està de part. 

Anàlisis subjectiu T’agrada? Per què? Resposta lliure 

Estratègia comunicativa: 
persuasió, empatitzar, seduir, 
etc. 

No utilitzen actors, sinó persones reals: un home de 102 anys i una 
nounada, el que encara ens crea més impacte. És un discurs que 
reclama prestar atenció a les coses importants de la vida, deixant de 
banda tot allò superficial. El fet que sigui un ancià qui et digui tot això 
encara impacte més. És ben sabut que aquesta figura va associada a 
respecte, saviesa, experiència i bona fe. 

Valors que transmet L’anunci apel·la a valors. Es fa servir de consells basats en gaudir de 
les petites coses, perquè al final tan sols ens adonarem de que la vida 
és molt curt. 
Retracta una sèrie de valors: la família, els amics, els sentiments 
positius.. 

 
Font: Elaboració pròpia, a partir de Marquès (2000) 
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 Rúbrica avaluativa 

 

ASPECTES 1 2 3 4 PUNTUACIÓ 

Utilització de tècniques 
graficoplàstiques 

No s’apliquen 
instruments, tècniques 
i materials adequats al 
producte artístic que es 
pretenc crear. 

Es fa ús de pocs dels 
instruments, tècniques i 
materials adequats al 
producte artístic que es 
pretenc crear  

S’empren alguns dels 
instruments, tècniques i 
materials adequats al 
producte artístic que es 
pretenc crear. 

S’utilitzen correctament 
instruments, tècniques i 
materials adequats al 
producte artístic que es 
pretenc crear. 

 

Creativitat Mostra poca creativitat 
 

El grau d’originalitat és 
baix 

És original Presenta una gran 
originalitat 

 

Adequació del contingut El contingut no és 
adequat 

El contingut és poc 
adequat 

El contingut és adequat El contingut és molt 
rellevant 

 

Treball cooperatiu No hi ha interacció 
amb els companys, es 
divideixen les tasques 

Participació en el grup 
puntual 

Integra les aportacions 
dels altres i les seves 
contribucions són 
rellevants 

Es responsabilitza del 
grup, avalua el 
funcionament del grup i 
l’enfocament va dirigint 
a l’assoliment 
d’objectius comuns 

 

Participació de 
l’alumne/a 

No pren gairebé mai la 
iniciativa i generalment 
ho fa fora de temps 

Debat i aporta idees Participa de forma 
regular amb 
aportacions pertinents 

Aporta de forma 
constant, en moments 
oportuns i formula 
crítiques constructives 

 

Observacions  
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 Graella d’avaluació de la presentació oral 

 

G: gens               F: força 
P: poc                 M: molt 
S: suficient 

VALORACIÓ DELS SEGÜETS ASPECTES: G P S  F M 

Coneixement de la 
temàtica i discurs 

Introducció Saluda i presenta la temàtica      

Desenvolupament  Explicita el procés seguit (metodologia) de forma estructurada i clara      

Resumeix breument les diferents parts del treball      

Argumenta aportant exemples, dades...      

Tancament  Fa una valoració breu dels aprenentatges adquirits      

Fa una cloenda i s’acomiada      

Expressió oral  Vocalitza, parla clar i entona      

Utilitza el gest      

Manté la mirada al públic de forma general      

Competència 
lingüística 

Utilitza el lèxic adequat      

El registre és adequat a la situació comunicativa      

Fa una exposició ordenada fent ús de connectors i amb una lògica coherent      

Gestió del temps Adequació al temps disponible      

 

 

 Avaluació de la unitat didàctica 

 
Extret a partir de la proposta del llibre “Plàstica: programació docent” de l’editorial edebé: 
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VALORACIÓ GENERAL DE LA UNITAT DIDÀCTICA 
RESULTATS 

ACADÈMICS 

PROPOSTES 

DE MILLORA 

Preparació de la classe i els materials 

didàctics  

Hi ha coherència entre el programat i el 

desenvolupament de les classes 

  

Hi ha una distribució temporal equilibrada.   

El desenvolupament de la classe s’adequa a les 

característiques del grup. 

  

Adequació de la metodologia  Ha resultat un treball interdisciplinari   

S’ha fomentat l’aprenentatge significatiu de l’alumnat   

S’ha permès el desenvolupament de les capacitats dels 

alumnes 

  

Regulació de la pràctica docent  Grau de seguiment dels alumnes.   

Validesa dels recursos utilitzats a classe per als 

aprenentatges 

  

Els criteris de promoció estan consensuats entre els 

professors 

  

Avaluació dels aprenentatges i informació 

que se’n dóna als alumnes i les famílies 

Els criteris per a una avaluació positiva es troben 

vinculats als objectius i continguts 

  

Els instruments d’avaluació permeten registrar 

variables de l’aprenentatge nombroses  
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Els criteris de qualificació estan ajustats a la tipologia 

d’activitats planificades 

  

Utilització de mesures per a l’atenció a la 

diversitat  

S’adopten mesures amb antelació per a conèixer les 

dificultats d’aprenentatge 

  

S’ha ofert resposta als diferents ritmes i capacitats 

d’aprenentatge 

  

Les mesures i els recursos oferts han estat suficients.   

Aplica mesures extraordinàries recomanades per 

l’equip docent atesos els informes psicopedagògics.  
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11.3.2. Material per a l’alumnat 

 
 Fitxa 1. Detecció dels coneixements previs 

 

1. Penseu que estem influenciats per la publicitat? En cas afirmatiu, de quina 

manera? 

2. Quins aspectes positius i negatius diríeu que té la publicitat? 

3. Quins anuncis recordeu? Quins elements destacaríeu d’aquests (música, frase o 

eslògan, diàleg, etc.)? 

 
 Fitxa 2. Anàlisi d’anuncis publicitaris 

 

Dimensió d’anàlisi Contingut d’anàlisi  

Anunci Nom del producte/marca  

Identificatiu Eslògan/logotip  

Descripció del 
producte i els seus 
destinataris 

Característiques/preu/tipus 
de destinatari 

 

Medi en el que apareix Franja horària, extensió...  

Seqüenciació anunci Enumera els fets  

Descripció dels 
elements morfològics 

Escenari   

Sons   

Personatges  

Estructura narrativa Format: discurs, diàleg, etc.  

Registre lingüístic: formal, 
informal 

 

Aspectes sintètic-
expressius 

Plànols i angles de la 
càmera, enfocaments, 
ritme, colors, llum i efectes 

 

Música i efectes 
sonors 

Tipus de música que 
apareix, utilització d’efectes 

 

Anàlisis subjectiu T’agrada? Per què?  

Estratègia comunicativa: 
persuasió, empatitzar, 
seduir, etc. 

 

Valors que transmet  
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 Portafoli de l’alumne 

 
El portafoli de l’alumne ha d’esdevenir un recull de mostres de treball elegides per l’alumne, tals com: exercicis rellevants, treballs, informes, 
reflexions de l’alumne o altres activitats.  
 
S’ha de presentar a l’inici de la unitat i, en el cas de l’assignatura aquí en qüestió, esdevindrà una eina clau per a l’avaluació continuada que es 
mantindrà tot el curs. 
 
El format del portafoli és lliure: bloc, web, document de text, PowerPoint, etc. No obstant, el docent haurà de fer una explicació clara dels 
objectius del portafoli i dels criteris d’avaluació (Moreno Olivos, 2012) del mateix: 

- Coherència interna 

- Rellevància 

- Reflexió en les eleccions 

- Autoregulació i autoavaluació de l’aprenentatge 
 
 

 Rúbrica d’autoavaluació 

 
 

ASPECTES Malament (M) Regular 
(R) 

Bé 
(B) 

Molt bé 
(MB) 

VALORACIÓ 

Utilització de 
tècniques 
graficoplàstiques 

No puc utilitzar els 
instruments, tècniques 
i materials adequats al 
producte artístic que 
es pretenc crear. 
 

Puc utilitzar pocs dels 
instruments, tècniques 
i materials adequats al 
producte artístic que 
es pretenc crear. 
 

Puc utilitzar alguns dels 
instruments, tècniques i 
materials adequats al 
producte artístic que es 
pretenc crear. 
 

Sé utilitzar correctament 
instruments, tècniques i 
materials adequats al 
producte artístic que es 
pretenc crear. 
 

 

Creativitat No he realitzat un 
treball creatiu 
 

El grau d’originalitat 
del meu treball és baix 

El meu treball és original El meu treball presenta 
una gran originalitat 

 

Adequació del 
contingut 

El contingut no és 
adequat 

El contingut és poc 
adequat 

El contingut és adequat El contingut és molt 
rellevant 
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Treball cooperatiu No he interactuat amb 
els meus companys, 
ens hem dividit les 
tasques 

He participat en el grup 
de forma ocasional 

He anat fent diverses 
aportacions que han 
integrat les aportacions 
dels altres i les meves 
contribucions han estat 
rellevants 

M’he responsabilitzat del 
grup, he valorat el seu 
funcionament i m’he dirigit 
a la consecució d’objectius 
comuns  

 

Participació de 
l’alumne/a 

No he tingut iniciativa  Participo en els debats 
i aporto idees 

Participo de forma regular 
amb aportacions 
pertinents 

Faig aportacions de forma 
constant, en moments 
oportuns i formulo 
crítiques constructives 

 

Observacions  
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 Pla de treball de l’equip 

 

Pla de treball del grup nº/nom:  

Components de l’equip:  
 
 

 
ROLS DELS DIFERENTS MEMBRES: 
 

Càrrec  Funcions Qui? 

Coordinador/a 
general del grup 

- Coordinar el treball de l’equip 

- Animar a que l’equip avanci en els 

seus objectius 

- Supervisar l’execució dels diferents 

càrrecs 

 

Secretari  - Emplenar el pla de treball  

- Omplir les avaluacions de grup 

- Anotar els acords 

 

Coordinador/a de 
planificació i 
seguiment 

- Supervisar el pla de treball 

- Animar a que l’equip avanci en els 

seus objectius 

 

Coordinador/a TIC - Emmagatzemar/custodiar els treballs 

realitzats 

- Gestionar l’ús de l’ordinador 

 

 
DISTRIBUCIÓ DE TASQUES: 
 

Objectius de l’equip Accions per a la 
consecució dels 

objectius 

Recursos necessaris Qui? 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

 
 
AUTOAVALUACIÓ DE GRUP: 
 
En relació a la tasca realitzada: 

Objectius Valoració 

M R B MB 

1)      

2)      

3)      

4)      
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5)      

 
En relació al funcionament de l’equip: 
 

ASPECTES Malament 
(M) 

Regular 
(R) 

Bé 
(B) 

Molt bé 
(MB) 

VALORAC
IÓ 

Desenvolupa
ment del rol 

Cap 
membre ha 
acomplit el 
seu rol 

Alguns 
membres 
han acomplit 
el seu rol  

La majoria 
de membres 
han acomplit 
correctamen
t el seu rol 

Tothom ha 
acomplit 
correctamen
t el seu rol 

 

Assumpció de 
responsabilitat
s 

Cap 
membre ha 
assumit 
responsabil
itat sobre la 
seva tasca 

Només 
algun  
membre 
s’ha 
responsabilit
zat de la 
seva tasca 

La majoria 
de membres 
s’han 
responsabilit
zat de la 
seva tasca 

Tothom s’ha 
responsabilit
zat de la 
seva tasca 

 

Qualitat de la 
interacció i de 
la cooperació 

Hem tingut 
una gran 
dificultat en 
escoltar, 
debatre i 
tenir en 
compte 
l’opinió dels 
altres i no 
hem arribat 
a cap 
consens 
 

Hem tingut 
dificultat en 
escoltar, 
debatre i 
hem arribat 
poques 
vegades a 
un consens 

Ens hem 
escoltat amb 
respecte, 
interacciona
nt, debatin, i 
arribant 
sovint a un 
consens 

Ens hem 
escoltat 
sempre amb 
respecte, 
interacciona
nt i arribant 
sempre a un 
consens 

 

Resultats  Els 
resultats 
finals han 
estat 
dolents 

Hem arribat 
a resultats 
fluixos o 
baixos 

Hem 
obtingut uns 
resultats 
bons 

Els resultats 
han estat 
molt bons 

 

Temps No hem 
realitzat la 
major  part 
de la tasca 
assignada 
en el temps 
previst 

Sols hem 
realitzat una 
petita part 
de la tasca 
assignada 
en el temps 
previst 

Gairebé 
hem 
realitzat tota 
la tasca en 
el temps 
previst 

Hem 
realitzat tota 
la tasca en 
el temps 
previst 

 

Motivació dels 
companys 

No hem 
estat 
motivats 
per realitzar 
la tasca 

Ens hem 
motivat i 
animat poc 
entre 
nosaltres 

Ens 
motivem i 
animem 
bastant 
entre 
nosaltres 

Ens 
motivem i 
animem 
molt entre 
nosaltres 

 

Observacions  
 
 

 
Font: A partir de Ruda, Planas i col·laboradors (2011) 
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11.4. Tutoria  

 
ACTIVITAT: JO FARÉ DE..... 
 
- Fitxa Com podem prendre decisions? De la font: M. Padrós, L. Rubio, X. Martín, JM. 
Puig, J. Trilla.  A mida. Materials d’educació en valors per a fer de tutor/a a l’ESO. 
Grup de Recerca d’Educació Moral de la Universitat de Barcelona. Fundació Jaume 
Bofill. 
 
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents 
 
Material sobre l’assertivitat per al professorat 
 
- Güell, Manuel. Per què he dit blanc si volia dir negre?. Tècniques assertives per al 
professorat i formadors.  Editorial Graó. 2005. 
 
http://aula.grao.com/llibres/per-que-he-dit-blanc-si-volia-dir-negre 
 
-Material sobre l’assertivitat per a l’alumnat 
 
http://www.tv3.cat/videos/3017610/Aprendre-a-dir-no  
 
- Fitxa: Com podem dir el que volem dir? I per fer el roleplaying Fitxa: Dir no en 
situacions difícils De la font:  M. Padrós, L. Rubio, X. Martín, JM. Puig, J. Trilla . A 
mida. Materials d’educació en valors per a fer de tutor/a a l’ESO. Grup de Recerca 
d’Educació Moral de la Universitat de Barcelona. Fundació Jaume Bofill.  
 
ACTIVITAT: FEM DE CLOWNS 
 
- Activitats de roleplayings en: M. Padrós, L. Rubio, X. Martín, JM. Puig, J. Trilla.  A 
mida. Materials d’educació en valors GREM Universitat de Barcelona. Fundació Jaume 
Bofill. 
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents 
 
 
-Visualització de diferents vídeos: 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O-LbS9_x1iI  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AA4ujNxaocc 
 
http://www.youtube.com/watch?v=KKOwuMWBfNQ 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kHyi6sQ3Oo4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents
http://aula.grao.com/llibres/per-que-he-dit-blanc-si-volia-dir-negre
http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=O-LbS9_x1iI
https://www.youtube.com/watch?v=AA4ujNxaocc
http://www.youtube.com/watch?v=KKOwuMWBfNQ
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kHyi6sQ3Oo4
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Fitxa 1: exemples de roleplaying 
 
Són exemples que requereixen un cert grau d’improvisació. Serien situacions de la 
vida cotidiana on poden sorgir conflictes.  
 
Client/Encarregat d’un restaurant: Un home/dona vol entrar al restaurant on ha quedat 
amb el seu amic/ga per sopar. L’amic/ga ja ha arribat i l’està esperant. L’encarregat del 
restaurant no el vol deixar entrar, ja que al restaurant s’hi ha d’anar amb una 
vestimenta molt formal (corbata, americana,...) i ell/a no en porta. 
 
 Fill o filla/Pare o mare: Un noi/a vol sortir a una festa amb uns amics. És la primera 
vegada que surt a una festa sense adults. El seu pare o la seva mare no vol que hi 
vagi, perquè té por que hi hagin alcohol i drogues.  
 
Font: És una guia per alumnes de primària però es podrien adaptar les activitats a 
secundària. 
 
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5ea3abb-504d-4082-873c-
0be973ec20da/teatre_guia_didactica.pdf 
 
 
Explicació de les fases per a la preparació del roleplaying podríem utilitzar la següent 
font: 
 
http://www.aspb.cat/quefem/docs/treball_amb_joves_WEB.pdf 
 
 
ACTIVITAT: ESFORÇEM-NOS I HO ACONSEGUIREM 
 
http://www.tv3.cat/videos/3168270/Un-exemple-de-superacio 
 
http://www.tv3.cat/videos/3294290/A-les-portes-del-2011-com-superar-les-adversitats 
 
https://sites.google.com/site/mireiamartell/dimensio-saber/com-treballar-la-resiliencia 
 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jXY4y98dvhw 
 
 
-*Fitxa 2: Em vaig esforçar..... 
 
Descriu una situació o experiència en la que vas haver d’esforçar-te molt i fes les 
següents reflexions: 
 
Descripció de la situació o experiència 
 
 
Reflexions 
 
 
Quins objectius et vas proposar per aconseguir el que volies? 
 
 
 
Quina/es era/en la teva motivació/ns? 
 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5ea3abb-504d-4082-873c-0be973ec20da/teatre_guia_didactica.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a5ea3abb-504d-4082-873c-0be973ec20da/teatre_guia_didactica.pdf
http://www.aspb.cat/quefem/docs/treball_amb_joves_WEB.pdf
http://www.tv3.cat/videos/3168270/Un-exemple-de-superacio
http://www.tv3.cat/videos/3294290/A-les-portes-del-2011-com-superar-les-adversitats
https://sites.google.com/site/mireiamartell/dimensio-saber/com-treballar-la-resiliencia
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=jXY4y98dvhw
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Quins van ser els resultats obtinguts? 
 
 
En cas d’uns resultats negatius, com et vas sentir?. Quins penses que van ser els 
motius per haver obtinguts aquests resultats? 
 
 
En el cas d’uns resultats positius, com et vas sentir? 
 
 
Què faries si tornés a presentar-se una situació similar? 
 
 
Què vas aprendre d’aquesta experiència? 
 
 
ACTIVITAT: ANEM AL CIRC! 
 
- Recerca en internet d’espectacles de circ 
 
 
PER A TOTES LES ACTIVITATS DE LA UD 
 
- Portafoli mitjançant l’eina:  
  
www.mydocumenta.com 
 
El portafoli de l’alumne ha de ser un recull de  treballs de l’alumne/a, tals com: 
exercicis rellevants, treballs,  reflexions de l’alumne o altres activitats.  
 
Normalment a final de cada activitat, a final de l’activitat de síntesi, l’alumne ha de fer 
una/es aportació/ns relacionat amb els continguts treballats però amb total autonomia 
pel que fa al format, material seleccionat,...Aquest portafoli serà compartit entre els 
alumnes i entre els alumnes i el professorat. 
 
El docent explicarà quins són els objectius del portafoli i dels criteris d’avaluació 
d’aquesta eina (correcció formal, nombre i qualitat de les aportacions fetes, claretat 
expositiva, reflexions individuals, aportació de material divers i format).  
 
 
 
-*Autoavaluació per part de l’alumne/a de cada activitat de la UD que descric a 
continuació: 
 
 
Al final de cada activitat, en l'activitat de síntesis, cada alumne/a farà una 
autoavaluació. Aquest document és d'elaboració pròpia. L'alumne/a hauria de 
respondre de manera oberta. Els aspectes que hauria d'avaluar l'alumne/a serien: 
 
.Coneixements previs sobre els diferents continguts tractats 
 
.Participació en les diferents activitats grupals (realització de preguntes, aportacions en 
la posada en comú, reflexions finals, roleplayings...). 
 

http://www.mydocumenta.com/
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.Ús de les noves tecnologies durant l’activitat i la teva valoració  
 
.Tipus  de material aportat al portafoli 
 
.Comprensió i Expressió escrita . Si has realitzat alguna fitxa, quines dificultats has 
trobat? 
 
.Actitud general i interès mostrat en l’activitat. Si ha sorgit algun conflicte amb algun/a 
company/a del grup, com l’has resolt?. 
 
.Dificultats trobades durant el desenvolupament de l’activitat 
 
.Grau de satisfacció de l’activitat i propostes de millora 
 
 
 
*Elaboració pròpia 
 
 

 

12. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

 
12.1. Criteris d’avaluació globals 

 
L’avaluació en el projecte “Circulem: el circ en moviment” es divideix en dos apartats: 

 

El primer té com a objectiu l’avaluació dels processos d’aprenentatge i el grau 

d’assoliment de les competències i objectius d’aprenentatge de l’alumne. Té tres tipus 

de finalitats que es subdivideixen en les següents:  

 Conèixer els resultats d’aprenentatge dels alumnes. 

 Regular les dificultats i els errors de l’alumnat mitjançant la revisió i la reflexió 

sobre la tasca. 

 Afavorir l’autoavaluació i la coavaluació de l’alumnat en base al seu procés 

d’aprenentatge. 

 

El segon té com a objectiu valorar i avaluar la pràctica docent, la tasca realitzada i el 

projecte interdisciplinari. Aquesta segona avaluació, centrada en els processos 

docents i en els continguts elaborats té com a finalitat: 

 Ajustar i adaptar les estratègies pedagògiques a les característiques de 

l’alumnat 

 Determinar el grau en que es van aconseguint les intencions educatives 

 Generar elements per a la reflexió i revisió de la pràctica docent per a la 

consecució de millores en els processos d’ensenyament i aprenentatge.  

 

 
12.2. Tipus d’avaluadors 

 

1. Pel que fa a la tasca dels alumnes: 
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 Les avaluacions dels docents: En referència als criteris d'avaluació globals i 

tenint en compte els objectius delimitats per a l'aprenentatge els docents 

hauran de valorar a la tasca de l'alumne en dos moments: 

 Tasca continua: l'assoliment dels objectius i la realització de les activitats 

seqüenciades al llarg de la temporalització de cada UUDD. 

 Tasca final: A partir de la presentació/intervenció/exposició oral i/o l'entrega 

final de les activitats. 

 Les avaluacions dels alumnes: En el cas de les activitats conformades per 

grups cooperatius es recolliran les avaluacions realitzades pels mateixos 

alumnes sobre la seva pròpia pràctica i la de la resta de membres del seu grup 

de manera justificada al llarg de tot el procés. 

 

2. Pel que fa a la pràctica docent i al projecte interdisciplinari: 

 Les avaluacions dels docents: Es valorarà i s'autoavaluarà mitjançant la reflexió 

del claustre de professors que participen en el projecte, la idoneïtat dels 

projectes, si s'han assolit els objectius establerts i si la pràctica docent ha sigut 

l'adequada.    

 Les avaluacions dels alumnes: Valoraran al final del trimestre quin ha sigut el 

grau de satisfacció amb l'activitat, la metodologia utilitzada, la tasca docent i 

quines alternatives proposarien per a millorar-la de cara al futur.   

 

12.3. Eines d’avaluació  

 

1. Pel que fa a la tasca dels alumnes: 

 El porta-foli de l'alumne: com a recurs docent d'innovació i avaluació, és una 

eina rellevant per a la recollida de materials i evidències d'aprenentatge. Es 

contempla l’ús de la plataforma mydocumenta. El portafoli recollirà: exercicis 

rellevants, resolució de problemes, pràctiques o treballs de grup, activitats 

realitzades fora de l’aula, reflexions i aportacions personals i auto-avaluacions. 

 La matriu d’avaluació o rúbrica: a través d’un conjunt de criteris graduats es 

facilita la valoració de l’assoliment o no d’una sèrie de coneixements i/o 

destreses. Al mateix temps facilita la visualització dels aspectes susceptibles a 

ser millorats i permet al docent especificar què espera de l’alumnat i quins són 

els criteris amb què es va a qualificar un objectiu que s’ha establert prèviament, 

un treball, una presentació o un informe escrit, etc. 

 Exposició/Intervenció a l’aula mitjançant un Power Point, o recurs similar, per 

compartir amb els companys el projecte elaborat al llarg de l’assignatura. La 

intervenció no ha de durar més de 20 minuts i tindrà torn de preguntes per part 

dels companys de 5-10 minuts sobre el projecte.   

 

2. Pel que fa a la pràctica docent i al projecte interdisciplinari: 

 Conformació d’una comissió d’avaluació que valori i faci autocrítica dels 

processos docents i característiques dels projecte interdisciplinari que s’hagi 

portat a terme. 

 Elaboració d’un qüestionari per part dels alumnes per a valorar i avaluar el 

projecte del Circ i la práctica docent, a banda de proposar alternatives i 

propostes de millora. 
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 Assemblea a l’aula classe per a compartir parers sobre l’experiència i recollir a 

partir de la interactivitat entre els alumnes una pluja d’idees sobre propostes de 

millora, coses a repetir i destacar o bé elements que no els hi han agradat gens 

i el perquè.  

 

 

13. AUTOAVALUACIÓ 
 

13.1. Autoavaluació global del projecte 

 

A continuació presentem una autoavalaució global del projecte que justificarem per 

separat en el següent apartat: 

 

Dimensions per la valoració No Més o 
menys 

Sí 

1) Les UD tenen per objectiu respondre a una pregunta/resoldre un 

problema? 

   

2) La introducció és atractiva? (es lliga al context vital de l’alumne o a 

preguntes que s’ha pogut plantejar?) 

   

3) Els continguts s’estructuren entorn d’una tasca?    

4) Té com a resultat l’elaboració d’un producte?    

5) Fa que s’apliquin coneixements previs/adquirits i proporciona nous 

aprenentatges?  Ajuda a relacionar coneixements diversos o amb 

d’altres matèries? 

   

6) És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i 

estimula la curiositat i la creativitat de l’alumnat? 

   

7) Implica l’ús de d’instruments diversos com material manipulable, 

eines de dibuix, programari, calculadora...? 

   

8) Utilitza Internet per a fer-ne un ús de, com a mínim els aspectes 

següents: interactivitat, múltiples punts de vista, informació actual? 

   

9) Es treballen els aspectes següents des de les àrees? Comprensió 

lectora, expressió oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, 

educació en valors. 

   

10) Es fomenta l’autonomia de l’alumnat?  S’intervé a partir de 

preguntes adequades més que amb explicacions? 

   

11) Es posa en joc l’esforç i el treball individual però també el treball en 

parelles o en grups que condueix a parlar, argumentar, convèncer, 

consensuar, etc.? 

   

12) En el treball en equip s’han definit rols que proporcionen múltiples 

perspectives des de les quals estudiar el tema? 

   

13) Implica raonar sobre el que s’ha fet i justificar els resultats?    

14) S’avança en la representació de manera cada vegada més precisa 

usant progressivament un llenguatge més acurat? 

   

15) Inclou una rúbrica d’avaluació?    

16) Conté una conclusió amb un vincle clar amb la introducció? Exposa 

clarament les tasques cognitives dels alumnes i suggereix com 

aquest aprenentatge es podria aplicar a altres qüestions i àmbits? 
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13.2. Autoavaluació de les UUDD 

 
13.2.1. Ciències socials, geografia i història (David Subero) 

 
17) Les UD tenen per objectiu respondre a una pregunta/resoldre un problema? 

 

Sí, l’objectiu transversal que té aquesta UD i que comparteix amb les altres unitats que 

apareixen en el projecte es la creació d’un espectacle de circ. En el cas de la UD de 

ciències socials, geografia i història es pretén facilitar la comprensió de l’actual món 

circense a través de la seva història. A més a més, aquesta unitat té com a eix 

principal les activitats al voltant de la història circense, les visites a entitats artístiques i 

el desenvolupament d’una proposta de Circ Social. 

 

18) La introducció és atractiva? (es lliga al context vital de l’alumne o a preguntes que 

s’ha pogut plantejar?) 

 

La introducció busca captar l’atenció de l’alumat a través de les experiències prèvies 

dels alumnes. És a dir, es busca motivar en la participació de tots els estudiants i que 

es tinguin en compte el coneixement i l’experiència dels estudiants fora de l’entorn 

escolar (Booth & Ainscow, 2000). Mitjançant la reflexió i les plujes d’idees ens permet 

conèixer el punt de partida de l’alumnat y podem aprofiundir rescatant curiositats, 

preguntes, dubtes i determinats aspectes així com poder-los compartir en els grups de 

treball i fer-los explícits en el portafoli de la assignatura. Aquí també es planteja la 

finalitat de la ud, es marquen objectius i s’estableixen els criteris d’avaluació. 

 

19) Els continguts s’estructuren entorn d’una tasca? 

 
Si. Els continguts estan directament dirigits a ser treballats en les diferents activitats 

conjuntes que es plantegen al llarg de la unitat didàctica i durant les 15 sessions.  

 

 
20) Té com a resultat l’elaboració d’un producte? 

 

Sí, totes les activitats són necessàries per a l’elaboració d’un producte. És a dir, 

formen part d’un continuu que té com a finalitat l’elaboració final de la proposta del 

circ. En el cas de la UD aquí en qüestió es plantegen tres productes diferents: un  

portafoli sobre la història del circ, les sortides o visites a projecte de artístics socials i 

l’elaboració d’una proposta de circ social.  

 

21) Fa que s’apliquin coneixements previs/adquirits i proporciona nous 

aprenentatges? Ajuda a relacionar coneixements diversos o amb d’altres 

matèries? 

 

Sí, proporciona aprenentatges específics ja que les sessions demanen incorporar tant 

en el portafoli, com en l’elaboració de la proposta de circ social coneixements 

prèviament vivenciats i poder-los incorporar de manera activa en la elaboració 

conjunta dintre del grup.  Les activitats que es plantejen també es poden relacionar 
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amb d’altres matèries des de la importància de l’expressió oral i escrita, la redacció, 

síntesi i elaboració del portafoli a més de la construcció del projecte de circ social amb 

la incorporació de guions, esquemes, resums que poden ser rellevants en les llengues 

com també en matèries d’arts.  

  

22) És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat 

i la creativitat de l’alumnat? 

 

Sí. Les activitats són flexibles i potencien l’autonomia i l’autoregulació de la tasca per 

part de l’alumne.  

 

23) Implica l’ús de d’instruments diversos com material manipulable, eines de dibuix, 

programari, calculadora...? 

 

Sí. Com a materials que queden detallats trobem: ordinador amb programari específic 

(power point, drive),  el portafoli (com a instrument personal d’aprenentatge, amb 

format drive de google mode presentació), com també material per a la preparació 

dels debats, organització dels rols e instruments avaluatius com les fitxes 

d’atoavaluació i avaluació grupal. 

 

24) Utilitza Internet per a fer-ne un ús de, com a mínim els aspectes següents: 

interactivitat, múltiples punts de vista, informació actual? 

 

Sí, s’utilitza internet per a la recerca de la informació i per a la construcció de 

coneixement a partir de l’ús de la reflexió, la reformulació amb els companys i els 

espais de debat i conversa a l’aula classe i amb les indiciacions corresponents del 

matiex docent. Internet es a més un espai on es poden compartir les experències dels 

altres portafolis dels altres companys i poder participar comentant o bé comparant la 

tasca realitzada de cada grup com a un valor per a valorar els múltiples punts de vista 

de elaborar un portafoli.  

 

25) Es treballen els aspectes següents des de les àrees? Comprensió lectora, ex- 

pressió oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors. 

 

Es treballa sobretot l’expressió escrita i l’expressió oral a partir de la preparació del 

portafoli, resums i elaboració de la presentació del treball de circ social. A més 

s’utilitzen eines com ara el portafoli virtual i la interacció que proporciona els múltiples 

punts de vista del Drive de google com a recurs inherent a les TIC. L’educació en 

valors queda implícitament treballant al llarg dels debats, aportacions a classe, 

vivències de les sortides i excursions preparadaes i finalment en l’elaboració del 

projecte de circ social.   

 

26) Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? S’intervé a partir de preguntes adequades 

més que amb explicacions? 

 

Si.  En un primer moment es presenten els criteris d’avaluació, els objectius i els 

modes de avançar en les sessions. Es demana organitzar-se en grups i repartir-se els 

rols que aniran canviant un cop al mes (marcar uns objectius concrets per a cada 
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tasca, responsables i tasques encomanades). Finalment, al acabar la unitat es fan dos 

tipus d’avaluacions del procès una autoavaluació, buscant que l’alumne sigui cada 

vegada més autònom i un altre grupal.  

 

27) Es posa en joc l’esforç i el treball individual però també el treball en parelles o en 

grups que condueix a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.? 

 

Totes les activitats es realitzen en grups cooperatius de tal manera que les tasques i 

les activitats es treballen conjuntament. Inclús el portafoli docent es realitza de manera 

grupal amb la divissió de tasuqes  amb l’objectiu de que serveix no sols com a 

instrument d’avaluació grupal sinó com a eina d’aprenentatge dels continguts.  

 

28) En el treball en equip s’han definit rols que proporcionen múltiples perspectives 

des de les quals estudiar el tema? 

 

La formació dels equips es fa seguint un procés concret que queda definit en la UD: 

 Organització de l’equip: Mitjançant el treball en grups cooperatiu i assignant a cada 
grup rols i responsabilitats que aniran rotant mensualment. En aquest cas si els grups 
son de 4 persones, els rols seran de: 
 

- Planificació General 
- Ús de la plataforma web (Responsable final de la construcció del portafoli del 

drive, l’elaboració de la PPT) 
- Reflexió i Síntesi de les idees 
- Aportació d’elements creatius e innovadors (A partir de la recerca d’informació i 

d’altres) 
 

 Així doncs el professor farà de mediador entre el contingut i l’alumne, partint dels 

seus coneixements previs per a portar-lo a nivells més elevats d’abstracció i 

autonomia a través dels ajuts adients. 

 

29) Implica raonar sobre el que s’ha fet i justificar els resultats? 

 

Sí, la creació del portafoli  grupal, els debats i la exposició i elaboració del projecte de 

circ social persegueix aquest objectiu.  

 

30) S’avança en la representació de manera cada vegada més precisa usant 

progressivament un llenguatge més acurat? 

 

Es concreta en la reconstrucció progressiva del portafoli en la elaboració i exposició 

del projecte final de circ social (tant de manera oral com escrita). 

 

31) Inclou una rúbrica d’avaluació? 

 

Sí. La UD inclou diferents avaluacions: 

 Avaluació pel docent: per tal de valorar la posada en marxa de la mateixa i fer 

propostes de millora però també de l’alumnat.  

 Avaluació de l’alumnat: rúbrica autoavaluativa del producte i la seva implicació 

en l’elaboració del mateix, avaluació del funcionament del grup de treball i una 
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avaluació del pla de treball. 

 Avalaució grupal: rúbrica autoavalauativa del grup i la seva cohesió.  

 

32) Conté una conclusió amb un vincle clar amb la introducció? Exposa clarament les 

tasques cognitives dels alumnes i suggereix com aquest aprenentatge es podria 

aplicar a altres qüestions i àmbits? 

 

Si. La conclusió serveix per tancar  el procès iniciat amb l’elaboració del portafoli. Hi ha 

una linealitat entre les sessións i l’elaboració de la propostia final de ciric social. 

Finalment, la representació del circ social enllaça amb el plantejametn de la 

introducció, els objectius i criteris de tota la UD amb un taranna marcadament reflexiu, 

autònom i reflexiu a desenvolupar per part de l’alumne.   

 

 

13.2.2. Educació física (Josep Ros) 

 

Les UD tenen per objectiu respondre a una pregunta/resoldre un problema? 

 

La unitat didàctica d’Educació física està encaminada a preparar a l’alumnat per a la 

representació d’un espectacle de espectacle de circ. D’igual forma la resta d’unitats 

didàctiques també fan contribucions concretes per tal d’aconseguir aquest objectiu. El 

títol de la unitat és el de “El Circuit del Joc i l’alegria” i facilita l’aprenentatge d’alguns 

dels jocs i espectacles propis del món del Circ.  

 

La introducció és atractiva? (es lliga al context vital de l’alumne o a preguntes 

que s’ha pogut plantejar?) 

 

L’inici pretén endinsar al món fascinant del circ, explicant i observant alguns dels 

espectacles més divertits i màgics (Circ du Soleil, teatre al carrer, etc.). Així com també 

s’explica que el final realitzaran un espectacle on ells seran els autèntics protagonistes 

i podran exhibir tot el seu talent i gràcia davant els companys. A la introducció 

s’expliquen totes les activitats i dinàmiques que es durant a terme durant el trimestres. 

Al final de la primera sessió els estudiants poden expressar les seves idees, preguntar 

sobre els seus dubtes, quin tipus de representació veuen possible realitzar, etc. Es 

busca motivar en la participació de tots els estudiants i que es tinguin en compte el 

coneixement i l’experiència dels estudiants fora de l’entorn escolar (Booth & Ainscow, 

2000).  

 

Els continguts s’estructuren entorn d’una tasca? 

 

Els continguts giren al voltant d’assolir els objectius d’aprenentatge de la unitat, fent 

aportacions a les competències bàsiques que es treballen en aquestes activitats. Tot 

plegat, facilitarà la realització d’un espectacle de circ al final de la unitat.  

 

Té com a resultat l’elaboració d’un producte? 

 

Sí, totes i cada una de les activitats son pensades per contribuir directe (malabars, 
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equilibris, acrobàcies) o indirectament (presentacions powerpoint, exercicis creativitat) 

en la creació d’un espectacle de circ.  

 

Fa que s’apliquin coneixements previs/adquirits i proporciona nous 

aprenentatges? Ajuda a relacionar coneixements diversos o amb d’altres 

matèries? 

 

L’alumnat aprèn una sèrie de jocs, tècniques (malabars, equilibri, acrobàcies...), 

formes de presentació en grup...que posteriorment hauran de desenvolupar i 

representar davant el grup. Hi ha aprenentatges específics en tant que les activitats 

requereixen la utilització de programari específic. D’altra banda, es pot relacionar amb 

altres matèries com Ciències Socials (Formulació de preguntes sobre accions i fets 

habituals a l'aula, Reconeixement i acceptació de l'error com a part del procés 

d'aprenentatge i actitud positiva de superació, Habilitats de treball en equip i actitud de 

respecte per la diversitat), Ètica (Ús d'un llenguatge no discriminatori i respectuós amb 

les diferències.), Educació Visual i Plàstica (Acceptació, respecte i valoració crítica 

vers les activitats artístiques pròpies i les dels companys i les companyes.) o Llengua 

catalana (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita). 

 

 

És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la 

curiositat i la creativitat de l’alumnat? 

 

La dinàmica de les activitats són flexibles i obertes i permeten l’estimulació de la 

creativitat de tots els joves implicats, i sempre tenen la oportunitat d’aclarir i generar 

els dubtes i les reflexions que ells creguin convenients.  

 

Implica l’ús de d’instruments diversos com material manipulable, eines de 

dibuix, programari, calculadora...? 

 

Sí. Com a materials que queden detallats trobem: ordinador amb programari específic 

(d’edició d’imatge i vídeo), el portafoli (com a instrument personal d’aprenentatge, amb 

format lliure: bloc, web, document de text, etc.), organitzadors (pla de treball de l’equip, 

graella d’autoavaluació, rúbrica, cronograma...). 

 

Utilitza Internet per a fer-ne un ús de, com a mínim els aspectes següents: 

interactivitat, múltiples punts de vista, informació actual? 

 

S’empra la utilització d’Internet per recercar informació al voltant del món del circ, 

comparar espectacles, veure els diferents rols que hi treballen, analitzar els efectes 

que produeixen a l’espectador, etc. L’ús dels diferents programes d’Internet facilita la 

interactivitat.  

 

Es treballen els aspectes següents des de les àrees? Comprensió lectora, ex- 

pressió oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors. 

 

Sobretot comunicació audiovisual, TIC i educació en valors. També, tot i que de forma 
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menys visible, l’expressió escrita (preparació del guió de l’anunci, portafoli, pla de 

treball) i expressió oral (exposició oral final, treball en equip, etc.) 

 

Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? S’intervé a partir de preguntes adequades 

més que amb explicacions? 

 

A la UD d’Educació Física es facilita que els alumnes esdevinguin autodidàctiques a la 

hora d’aprendre les tècniques relacionades amb el món del circ. A més, a través del 

portafoli i les reflexions compartides al final de cada sessió obtenen eines i 

aprenentatges que agafen un sentit nou a cada nova sessió. A més, es proposa els 

estudiants que siguin ells els que assignin els rols de cadascú en els treballs grupals, 

així com també han de confeccionar una autoavaluació, buscant que l’alumne sigui 

cada vegada més autònom. 

 

Es posa en joc l’esforç i el treball individual però també el treball en parelles o en 

grups que condueix a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.? 

 

A totes les sessions es posa en relleu i es té en compte a través dels criteris 

d’avaluació, l’esforç, el treball individual, en parelles i els grups reduïts. Ja sigui en 

gran grup (reflexions final de cada sessió) o en petit grup (presentació PowerPoint), els 

estudiants tenen la possibilitat d’expressar tots els seus dubtes, arguments, 

consensos, etc.  El treball individual es contempla en el portafoli, que té un seguiment 

continuat per part del docent i que serveix no sols com a instrument d’avaluació 

individual sinó com a eina d’aprenentatge.  

 

En el treball en equip s’han definit rols que proporcionen múltiples perspectives 

des de les quals estudiar el tema? 

 

La formació dels equips es fa seguint un procés concret que queda definit en la UD: 

- Creació de grups heterogenis (en ocasions són els alumnes qui escullen 

lliurement els grups i en d’altres l’elecció va a càrrec del docent). 

- Organització de l’equip: els grups elegeixen lliurement  

- Afavorir la interacció estimulant i l’autoregulació: el docent ha de vetllar perquè 

els membres de l’equip es facin suport entre ells i vagin optimitzant el treball en 

grup. 

- Revisió periòdica del funcionament de l’equip: a través de l’observació. 

 
Implica raonar sobre el que s’ha fet i justificar els resultats? 
 
TeNen eines com les valoracions i reflexions fetes al final de cada sessió, així com 
també el portafoli individual per tal d’aconseguir aquest objectiu.  
 
S’avança en la representació de manera cada vegada més precisa usant 
progressivament un llenguatge més acurat? 
 
A mesura que s’avança, el nivell de qualitat en l’execució de les activitats es torna més 
exigent, així com també els coneixements i la forma de comunicar-los que se’ls 
demana als estudiants són majors que a l’inici.  
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Inclou una rúbrica d’avaluació? 
 
La UD inclou diferents avaluacions: 

 
· Avaluació pel docent: per tal de valorar la posada en marxa de la mateixa i fer 
propostes de millora però també de l’alumnat. Graella d’observació per valorar la 
presentació oral del PowerPoint, les representació i les diferents activitats de la UD. 
 
· Avaluació de l’alumnat: Document d’autoavaluació de la presentació del 
PowerPoint i la representació en el grup-classe, així com també la seva implicació 
en l’elaboració de les activitats, avaluació del funcionament del grup de treball i una 
avaluació de les activitat realitzades a la classe (malabars, acrobàcies, 
representació, presentació oral, Equilibris, Dinàmiques corporals, etc.) 

 
Conté una conclusió amb un vincle clar amb la introducció? Exposa clarament 
les tasques cognitives dels alumnes i suggereix com aquest aprenentatge es 
podria aplicar a altres qüestions i àmbits? 
 
A la conclusió s’exposen els temes que s’han anat treballant al llarg de la unitat. Es 
recorda tots els aprenentatges que s’han anat fent, els punts on hi ha hagut més 
dificultats, els aspectes que han agradat més, allò que ha sobtat més de les 
representacions i presentacions de la resta de companys, etc. La reflexió es va 
construint també de forma continuada a través del portafoli.  

 

 

13.2.3. Educació visual i plàstica (Margalida Ferrer) 

 
Les UD tenen per objectiu respondre a una pregunta/resoldre un problema? 
 

Sí, la creació d’un espectacle de circ de manera que cada unitat didàctica fa una 

contribució específica de cara a assolir aquest propòsit. En el cas de la UD d’educació 

visual i plàstica –titulada Fem un disseny publicitari!– va encarada a dissenyar i crear 

el logotipus, el cartell i l’anunci publicitari del mateix. 

 

La introducció és atractiva? (es lliga al context vital de l’alumne o a preguntes que s’ha 
pogut plantejar?) 
 

La introducció busca captar l’atenció de l’alumat entrant pels espots publicitaris. 

S’inicia amb una pluja d’idees que ens permet conèixer el punt de partida alhora que 

l’alumnat pot plantejar preguntes, explicar curiositats, qüestionar-se determinats 

aspectes, etc. 

 

En la introducció també es planteja també la finalitat i els objectius d’allò que es farà 

de manera que permet visualitzar i relacionar millor les activitats. 

 

Els continguts s’estructuren entorn d’una tasca? 
 

Sí, sempre. Els continguts es mostren relacionats a les diferents activitats plantejades. 

 

Té com a resultat l’elaboració d’un producte? 
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Sí, totes i cada una de les activitats són necessàries per a l’elaboració d’un producte. 

En el cas de la UD aquí en qüestió es plantegen tres productes diferents (un logotipus, 

un cartell i un anunci publicitari) que tots ells es podrien englobar amb un: el disseny 

publicitari del circ. 

 

Fa que s’apliquin coneixements previs/adquirits i proporciona nous aprenentatges? 
Ajuda a relacionar coneixements diversos o amb d’altres matèries? 
 

Sí, proporciona aprenentatges específics en tant que les activitats requereixen la 

utilització de programari específic i també uns recursos graficoplàstics concrets. D’altra 

banda, es pot relacionar amb altres matèries: amb llengua catalana, en tant que han 

de crear el guió d’un anunci  

 

És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat i la 
creativitat de l’alumnat? 
 

Sí. Les activitats són clarament obertes i estimulen la creativitat de l’alumnat. 

 

Implica l’ús de d’instruments diversos com material manipulable, eines de dibuix, 
programari, calculadora...? 
 

Sí. Com a materials que queden detallats trobem: ordinador amb programari específic 

(d’edició d’imatge i vídeo), el portafoli (com a instrument personal d’aprenentatge, amb 

format lliure: bloc, web, document de text, etc.), organitzadors (pla de treball de 

l’equip, graella d’autoavaluació, rúbrica, cronograma...). 

 

Utilitza Internet per a fer-ne un ús de, com a mínim els aspectes següents: 
interactivitat, múltiples punts de vista, informació actual? 
 

Sí, s’utilitza internet per visualitzar altres productes semblants així com per l’anàlisi 

dels mateixos (múltiples punts de vista i actualitat). La interactivitat queda reflectida en 

l’ús dels diferents programes per a la creació dels diferents productes. 

 

Es treballen els aspectes següents des de les àrees? Comprensió lectora, ex- pressió 
oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors. 
 

Sobretot comunicació audiovisual, TIC i educació en valors. També, tot i que de forma 

menys visible, l’expressió escrita (preparació del guió de l’anunci, portafoli, pla de 

treball) i expressió oral (exposició oral final, treball en equip, etc.) 

 

Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? S’intervé a partir de preguntes adequades més 

que amb explicacions? 
 

És un dels aspectes més destacats de la proposta que es fa en la UD. D’aquesta 

manera es presenta un cronograma a l’alumnat, així com els objectius que es marquen 

per a la unitat i se’ls demana la creació d’un pla de treball (marcar uns objectius 

concrets per a cada tasca, responsables i tasques encomanades) així com la seva 

autoavaluació, buscant que l’alumne sigui cada vegada més autònom. 
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Es posa en joc l’esforç i el treball individual però també el treball en parelles o en grups 
que condueix a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.? 
 

Gairebé totes les activitats es realitzen en equip, pel també suposa la realització de 

tasques o activitats individuals necessàries pel treball de grup. El treball individual es 

contempla en el portafoli, que té un seguiment continuat per part del docent i que 

serveix no sols com a instrument d’avaluació individual sinó com a eina 

d’aprenentatge.  

 

En el treball en equip s’han definit rols que proporcionen múltiples perspectives des de 
les quals estudiar el tema? 
 

La formació dels equips es fa seguint un procés concret que queda definit en la UD: 

 Creació de grups heterogenis 

 Organització de l’equip: a través del pla de treball l’equip s’assignen uns rols 

diferenciats i necessaris per a la consecució dels objectius proposats. De manera 

que cada membre tingui ben clar el seu rol i les accions que aquest comporta, a la 

vegada que conegui el rol i les funcions de la resta de membres de l’equip. 

 Afavorir la interacció estimulant i l’autoregulació: el docent ha de vetllar perquè els 

membres de l’equip es facin suport entre ells i vagin optimitzant el treball en grup. 

 Revisió periòdica del funcionament de l’equip: a través de l’observació. 

 

Implica raonar sobre el que s’ha fet i justificar els resultats? 
 

Sí, la creació del portafoli individual persegueix precisament aquest objectiu.  

 

S’avança en la representació de manera cada vegada més precisa usant 
progressivament un llenguatge més acurat? 
 

No es concreta de forma clara tot i que es precisa l’ús del llenguatge adient en la 

presentació oral. 

 
Inclou una rúbrica d’avaluació? 
 

Sí. La UD inclou diferents avaluacions: 

 Avaluació pel docent: per tal de valorar la posada en marxa de la mateixa i fer 

propostes de millora però també de l’alumnat. També una rúbrica per valorar 

els 3 productes i una graella d’observació per valorar la presentació oral. 

 Avaluació de l’alumnat: rúbrica autoavaluativa del producte i la seva implicació 

en l’elaboració del mateix, avaluació del funcionament del grup de treball i una 

avaluació del pla de treball. 

 

Conté una conclusió amb un vincle clar amb la introducció? Exposa clarament les 
tasques cognitives dels alumnes i suggereix com aquest aprenentatge es podria 
aplicar a altres qüestions i àmbits? 
 

No ben bé. La conclusió serveix per tancar la unitat i presentar allò fet. La relació amb 

la introducció es fa sessió a sessió en tant que el pla de treball es construeix en base 
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als objectius de la UD. La reflexió es va construint també de forma continuada a través 

del portafoli.  

 

 
13.2.4. Tutoria (Rosa Maria García) 

 
La UD té per objectiu respondre a una pregunta/resoldre un problema? 
 

Sí. En el cas de la UD Tutoria –titulada Comencem a construir el nostre espectacle de 

circ– va destinada a que els alumnes prenguin la decisió de quin paper volen fer a 

l’espectacle de final de curs, practiquin mitjançant el roleplaying una de les actuacions 

principals que serà de clown, prenguin consciència de la importància de l’esforç 

individual i grupal durant el desenvolupament de les diferents activitats de creació de 

l’espectacle i triar un espectacle de circ al que assistiran i que els servirà de model per 

a la seva actuació. 

 

La introducció és atractiva? (es lliga al context vital de l’alumne o a preguntes que s’ha 
pogut plantejar?) 
 

La introducció a la UD s’inicia amb l’explicació dels objectius i de les diferents activitats 

que es realitzaran durant el seu desenvolupament i es recollen les propostes per part 

dels alumnes sobre els aspectes que els agradaria treballar més en profunditat o que li 

interessarien més. També se’ls comenta que tot el treballat s’anirà recollint en un 

portafoli que podran compartir amb la resta de companys i professorat. 

 

Els continguts s’estructuren entorn d’una tasca? 
 

Sí, sempre. Els continguts es mostren relacionats a les diferents activitats plantejades. 

 

Té com a resultat l’elaboració d’un producte? 
 

Sí, totes i cada una de les activitats són necessàries per a l’elaboració d’un producte. 

En el cas de la UD aquí en qüestió es plantegen tres productes diferents (decisió sobre 

quin paper farà cada alumne a l’espectacle, creació i pràctica de l’espectacle de clown, 

prendre consciència de la importància de l’esforç individual i grupal a partir de la visita 

d’un grup de professionals del circ i seleccionar l’espectacle de circ al que assistiran i 

que els servirà de model ). 

 

Fa que s’apliquin coneixements previs/adquirits i proporciona nous aprenentatges? 
Ajuda a relacionar coneixements diversos o amb d’altres matèries? 
 

Sí, però són de caire més emocional i d’habilitats socials i es relacionen 
principalment amb les matèries de llengües i educació eticocívica. 

És una activitat que es pot desenvolupar de diferents formes i estimula la curiositat i la 
creativitat de l’alumnat? 
 

Sí. Les activitats són clarament obertes i estimulen la creativitat de l’alumnat. 
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Implica l’ús de d’instruments diversos com material manipulable, eines de dibuix, 
programari, calculadora...? 
 

Sí. Com a materials que queden detallats trobem: ordinador amb programari específic 

(d’edició d’imatge i vídeo), el portafoli (com a instrument personal d’aprenentatge, amb 

format lliure: bloc, web, document de text, etc.), fitxes de treball per treballar els 

diferents continguts, autoavaluació de l’alumne de cada activitat..... 

 

Utilitza Internet per a fer-ne un ús de, com a mínim els aspectes següents: 
interactivitat, múltiples punts de vista, informació actual? 
 

Sí, s’utilitza internet per cercar informació relacionada amb els continguts treballats i 

pe a l’elaboració dels diferents productes. 

 

Es treballen els aspectes següents des de les àrees? Comprensió lectora, ex- pressió 
oral i escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació en valors. 
 

Principalment es treballa la expressió oral i escrita, TIC i educació en valors. 

 

Es fomenta l’autonomia de l’alumnat? S’intervé a partir de preguntes adequades més 

que amb explicacions? 
 

En tot moment es fomenta l’autonomia de l’alumnat ja que es combina el treball 

individual amb el treball en petits grups ja sigui de manera col.laborativa com 

cooperativa. S’intenta que siguin els alumnes els que facin les seves propostes i en 

cada activitat els alumnes han d’utilitzar la seva iniciativa ja sigui prenent decisions, 

utilitzant la seva imaginació, cercant informació del seu interès i preferències...El 

professor/a fa de guia i acompanyament però el paper actiu el té l’alumne/a. 

 

Es posa en joc l’esforç i el treball individual però també el treball en parelles o en grups 
que condueix a parlar, argumentar, convèncer, consensuar, etc.? 
 

Gairebé totes les activitats es realitzen en equip, pel també suposa la realització de 

tasques o activitats individuals necessàries pel treball de grup. El treball individual es 

contempla en el portafoli i alguna activitat individual de reflexió personal. 

 

En el treball en equip s’han definit rols que proporcionen múltiples perspectives des de 
les quals estudiar el tema? 
 

Sí sempre, prioritzant l’atenció a la diversitat de l’alumnat (grups heterogenis, grups 
tenint en compte les seves preferències,...) 

 

 
Implica raonar sobre el que s’ha fet i justificar els resultats? 
 

Sí, la creació del portafoli individual persegueix precisament aquest objectiu.  

 

S’avança en la representació de manera cada vegada més precisa usant 
progressivament un llenguatge més acurat? 
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Sí, durant tota la UD ha de fer ús de l’expressió oral ja sigui exposant els seus punts 

de vista a la resta del grup, fent els diferents roleplayings o mitjançant les posades en 

comú a final de cada activitat. 

 

Inclou una rúbrica d’avaluació? 
 

Sí però es podria millorar substancialment. Inclou una autoavaluació per part de 

l’alumne/a de cada activitat incloent propostes de millora. L’autoavaluació del 

professorat serà contínua mitjançant l’observació i els productes elaborats pels 

alumnes però no he tingut en compte fer un registre d’observacions i full de seguiment 

de cada activitat. 

 

Conté una conclusió amb un vincle clar amb la introducció? Exposa clarament les 
tasques cognitives dels alumnes i suggereix com aquest aprenentatge es podria 
aplicar a altres qüestions i àmbits? 
 

Sí. La darrera activitat de la UD és la selecció de un espectacle de circ tenint en 

compte diferents criteris i d’acord amb els coneixements adquirits durant la UD. Les 

reflexions grupals es fan a final de cada activitat i també mitjançant la construcció de 

manera contínua en el portafoli de l’alumne/s.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Projecte interdisciplinari Circulant: circ en moviment Grup 5 

  111 

14. REFERENTS DOCUMENTALS 
 
 

BOOTH, T. & AINSCOW, M. (2000, 2002, 2011). Index for Inclusion: developing 

learning and participation in schools. Bristol: CSIE.  

DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

de l’educació secundaria obligatòria (Correcció d'errada en el DOGC núm. 5515, 

pàg. 89641, de 27.11.2009). 

DECRET 243/2007, de 6 de novembre, d’estructura del Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació. 

DURAN, D. (2004). Una experiència de tutoria entre iguals a Secundària, com a 

mètode instructiu per a la diversitat. Suports, vol. 8, núm. 2, p.122-131 

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, Direcció General 

de l’Educació Bàsica i Batxillerat. Del Curriculum a les programacions. 

Barcelona: 2000. 

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ. Currículum 

educació secundària obligatòria. Barcelona: Servei de Comunicació, Difusió i 

Publicacions. 

GIMENO SACRISTÁN, J. (2001). Educar y convivir en la cultura global. Madrid: 

Morata. 

MARQUÈS, P. (2000a). Anàlisi de publicidad. Orientaciones para una lectura crítica. 

[en línia]. Disponible en la web: http://www.scribd.com/doc/11044905/Analisis-de-

publicidad-Orientaciones-para-una-lectura-critica  

MARQUÈS, P. (2000b). Los anuncios. Ficha para el análsisi de mensajes 

audiovisuales. [en línia] Disponible en la web: 

http://www.pangea.org/peremarques/pubmulti.htm  

MORENO OLIVOS, T. (2012). La evaluación de competencias en educación [en línia] 

Sinéctica, 2012, nº 39, pp. 1-20.  

ONRUBIA, J. (2009). Transformar para adaptar, adaptar para incluir: una mirada 

psicoeducativa a la educación inclusiva. A C. Giné (Coord.), D. Durán, J. Font & 

E. Miquel. La educación inclusiva. La educación inclusiva. De la exclusión a la 

plena participación de todo el alumnado (pp. 49-62). Barcelona: Horsori. 

PUJOLÀS, J. & LAGO, J.R. (2007b) Procedimientos de evaluacion y planificación 

multinivel y personalizada del currículo en el aula inclusiva. A Bonals, A.J. 

(coord.); Sánchez-Cano, M. (coord.). Manual de Asesoramiento 

Psicopedagógico. Barcelona: Graó, 2007. p. 273-320. 

PUJOLÁS, P. & LAGO, J.R. (2007a). La organización cooperativa de la actividad en el 

aula. A J. Bonal y M. Sánchez-Cano (Coord.). Manual de asesoramiento 

psicopedagógico (pp. 349-391). Barcelona: Graó. 

RUDA, PLANAS, et. al (2011). L'avaluació de la cooperació i la responsabilitat 

individual en els treballs autogestionats a través de rúbriques. Xarxa d’Innovació 

Docent sobre Aprenentatge Cooperatiu de la Universitat de Girona. Girona: 

Univest 2011. 

UOC. Assessorament curricular. Mòdul 2. Ensenyament-aprenentatge per 

competències.  

UOC. Assessorament curricular. Mòdul 3. L'assessorament en l'ensenyament-

aprenentatge de les competències transversals. 

VYGOTSKY, L. (1936/1995). Pensamiento y Lenguaje. Barcelona, Paidós. 

http://www.scribd.com/doc/11044905/Analisis-de-publicidad-Orientaciones-para-una-lectura-critica
http://www.scribd.com/doc/11044905/Analisis-de-publicidad-Orientaciones-para-una-lectura-critica
http://www.pangea.org/peremarques/pubmulti.htm


Projecte interdisciplinari Circulant: circ en moviment Grup 5 

  112 

VYGOTSKY, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press. 

ZABALA, A. & ARNAU, L. (2007). 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar 

competencias. Barcelona: Editorial Graó. 


	1. TÍTOL DEL PROJECTE
	2. INTRODUCCIÓ
	3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
	4. OBJECTIUS D’APRENENTATGE
	4.1. Objectius generals
	4.2. Objectius generals del projecte Circulant: circ en moviment!

	5. MATÈRIES CURRICULARS IMPLICADES EN EL PROJECTE
	6. RELACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES
	7. CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL
	8. METODOLOGIA
	8.1. Atenció a la diversitat
	8.2. Estratègies metodològiques
	8.2.1. Treball cooperatiu
	8.2.2. Aprenentatge basat en problemes (ABP)

	8.3. Organització de l’aula
	8.4. Tipus d’activitats i recursos
	8.5. Temps i espai

	9. TEMPORALITZACIÓ
	10. UNITATS DIDÀCTIQUES
	10.1. Ciències socials, geografia i història (David Subero)
	10.2. Educació física (Josep Ros)
	10.3. Educació visual i plàstica (Margalida Ferrer)
	10.4. Tutoria (Rosa Maria García)

	11. MATERIALS I RECURSOS DE LES UUDD
	11.1. Ciències socials, geografia i història (David Subero)
	11.2. Educació física (Josep Ros)
	11.3. Educació visual i plàstica (Margalida Ferrer)
	11.3.1. Material i recursos per al docent
	11.3.2. Material per a l’alumnat

	11.4. Tutoria

	12. CRITERIS D’AVALUACIÓ
	12.1. Criteris d’avaluació globals
	12.2. Tipus d’avaluadors
	12.3. Eines d’avaluació

	13. AUTOAVALUACIÓ
	13.1. Autoavaluació global del projecte
	13.2. Autoavaluació de les UUDD
	13.2.1. Ciències socials, geografia i història (David Subero)
	13.2.2. Educació física (Josep Ros)
	13.2.3. Educació visual i plàstica (Margalida Ferrer)
	13.2.4. Tutoria (Rosa Maria García)


	14. REFERENTS DOCUMENTALS

