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1. Títol del projecte 
Hem anomenat el nostre projecte: Marxem de viatge. “Let’s go!”. Consisteix 
en preparar als nostres alumnes, de 4t d’ESO, per fer un intercanvi amb altres 
alumnes de nivell equivalent, amb provinença d’alguna ciutat o poble a Europa, 
de parla anglesa.  

2. Introducció i justificació 
El següent projecte pretén que l’alumnat sigui l’autèntic protagonista de 
l’organització d’un viatge i que prengui consciència de tot allò que implica el 
procés d’organització així com també del viatge mateix.  

La motivació per a la realització d’aquest projecte rau en que cada curs els 
alumnes de 4rt d’E.S.O realitzen un viatge de caire cultural, amb un grau 
important de significativitat emocional, ja que suposa la desintegració dels 
grups classe. L’any següent els alumnes han de marxar de l’institut ja que 
aquest no ofereix la possibilitat de cursar cicles de formació professional ni 
batxillerat. Per tant, aquest curs suposa per als alumnes el final d’una etapa a 
partir de la qual cadascú anirà construint el seu itinerari acadèmic i 
professional. 

A banda d’aquesta motivació emocional, des del centre s’ha detectat en els 
alumnes de 4rt un assoliment baix de la competència lingüística i 
comunicativa en llengua anglesa pel que fa a comprensió i expressió oral. En 
conseqüència, aquest viatge pot considerar-se part de la proposta curricular i 
ser una bona oportunitat per millorar aquesta competència. 

Per tant, des de les diferents matèries es proposaran activitats que inclouran: 
l’elecció del destí del viatge a un dels països de parla anglesa, el coneixement 
de la seva geografia i història, la comunicació amb altres alumnes i les 
seves famílies autòctones, l’establiment del pressupost aproximat, la creació 
d’una pàgina web, etc.   
 
 Fitxa tècnica del centre: 

 

Tipus de 
centre 

Centre públic 

Entorn del 
centre 

 Nivell socioeconòmic de les famílies mitjà 
 Percentatge d’immigració i procedència: trobem una 

presència del 30% d’alumnat procedent d’altres 
països, principalment del Pakistan i Sud-América. 

 Llengua predominant: Castellà. 

Número de 
línies 

El centre disposa de 2 línies per a cada curs. 

Nombre de 
professors 

Hi ha un total de 22 professors, entre els quals 3 treballen 
a mitja jornada 

Nombre L’institut compta amb 220 alumnes, aproximadament. 
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d’alumnes 

Oferta 
formativa 

-     Educació Secundària Obligatòria. 

 
 

3. Objectius d’aprenentatge generals del projecte 
interdisciplinari 

Els objectius d’aquest projecte pretenen que al finalitzar-lo els alumnes siguin 
capaços de: 

a) Afrontar situacions problema com l’organització d’un viatge i buscar formes 
de solució. 

b) Planificar el treball, distribuir els rols i prendre decisions de manera conjunta 
amb la resta d’alumnes. 

c) Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adient per el treball a 
realitzar. 

d) Tenir en compte les opinions dels demés, tot incorporant-les o descartant-
les amb arguments sòlids i respectuosos. 

e) Fer ús de les llengües catalana, castellana i anglesa en diferents contextos. 
f) Conèixer la diversitat cultural i saber apreciar les diferències. 
g) Demostrar coneixements sobre la història i geografia del pais de destí i 

saber utilitzar-los en la planificació del viatge. 
h) Ser autònom i estratègic a l’hora d’aprendre i participar en les activitats. 
i) Integrar i relacionar els aprenentatges realitzats a les diferents matèries. 

4. Relació de competències bàsiques  
En el projecte es treballaran les vuit competències bàsiques de manera 
transversal. A continuació es mostra una adaptació de la taula elaborada per 
l’orientador Joan M. Cruz (2009) on es defineixen les competències bàsiques, i 
s’esmenten els trets distintius de cadascuna que seran abordats en el 
projecte. 
 

Competències 
bàsiques 

Definició Trets distintius 

1. Competència 
comunicativa 
lingüística i 
audiovisual 

Capacitat de saber 
comunicar oralment, per 
escrit i amb els llenguatges 
audiovisuals, fent servir les 
tecnologies de la 
comunicació, sabent 
gestionar la diversitat de 
llengües, utlitzant diferents 
suports i adequant-se a les 

 Comprensió oral 
 Comprensió escrita 
 Expressió oral  
 Expressió escrita 
 Interacció en 

situacions 
comunicatives 

 Plurilingüisme 
 Interculturalitat 

http://www.xtec.cat/~jcruz/orientador_educatiu/orientador_educatiu/copetencies_basiques.htm
http://www.xtec.cat/~jcruz/orientador_educatiu/orientador_educatiu/copetencies_basiques.htm
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diferents funcions i 
contextos socials i culturals. 

2. Competència 
artística i cultural 

Coneixement, comprensió i 
valoració crítica de diferents 
manifestacions culturals i 
artístiques, utilitzant-les com 
a font d'enriquiment i gaudi. 
Capacitat per crear 
produccions artístiques 
pròpies o expressar 
continguts a través de 
diferents mitjans artístics. 

 Coneixement i gaudi 
de la diversitat del fet 
artístic i cultural 

 Expressió i 
comunicació a través 
dels llenguatges i 
mitjans artístics 

3. Tractament de 
la informació i 
competència 
digital 

Cerca, selecció, registre i 
processament de la 
informació, amb l'ús de 
tècniques i estratègies 
diverses segons la font i els 
suports que s'utilitzin amb 
una actitud crítica i reflexiva. 
Requereix el domini de 
llenguatges específics 
bàsics (textual, numèric, 
icònic, visual, gràfic i sonor). 

 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 

 Actitud crítica i 
reflexiva per regular-
ne l’ús 

4. Competència 
matemàtica 

Habilitat per comprendre, 
utilitzar i relacionar els 
números, les informacions 
que es presenten en forma 
numèrica i els aspectos 
espacials de la realitat. 
Inclou: les operacions 
bàsiques, els símbols i les 
formes d'expressió i 
raonament matemàtic, 
problemes i situacions 
relacionats amb la vida 
quotidiana, el coneixement 
científic i el món laboral i 
social. 

 Organització, 
comprensió, expressió 
i raonament 
matemàtic per 
descriure la realitat 

 Plantejament i 
resolució de 
problemes quotidians 

5. Competència 
d’aprendre a 
aprendre 

Habilitats per conduir el 
propi aprenentatge i ésser 
capaç de continuar aprenent 

 Coneixement de les 
pròpies capacitats 
d’aprenentatge i 
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de manera cada vegada 
més eficaç i autònoma 
d'acord amb els propis 
objectius i necessitats. 

d’autoregulació 
 Ús de les habilitats i 

tècniques 
d’aprenentatge 

 Actitud positiva envers 
l’aprenentatge 

6. Competència 
d’autonomia i 
iniciativa 
personal 

Adquisició de la consciència 
i aplicació d'un conjunt de 
valors i actituds personals 
interrelacionades com: la 
responsabilitat, la 
perseverança, el 
coneixement de si mateix i 
l'autoestima, la creativitat, 
l'autocrítica, el control 
emocional, la capacitat 
de  triar, d'aprendre de les 
errades i d'assumir riscos. 

 Pràctica de valors 
personals, socials i 
democràtics 

 Control emocional 
 Presa de decisions 
 Realització de 

projectes 
 

7. Competència 
en el 
coneixement i la 
interacció amb el 
món físic 

Capacitat de comprendre 
les relacions que 
s’estableixen entre les 
societats i el seu entorn, de 
fer un ús responsable dels 
recursos naturals, de tenir 
cura del medi ambient, de 
realitzar un consum racional 
i responsable i de protegir la 
salut individual i col·lectiva. 
Inclou també el 
desenvolupament i aplicació 
del pensament 
cientificotècnic per 
interpretar la informació, 
predir i prendre decisions. 

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

 Pràctica de valors per 
la cura del medi 
ambient i la salut 

8. Competència 
social i ciutadana 

Capacitat per comprendre la 
realitat social en què es viu; 
afrontar la convivència i els 
conflictes emprant el judici 
ètic; i exercir la ciutadania 
actuant amb criteri propi, 
contribuint a la construcció 
de la pau i la democràcia i 
mantenint una actitud 
constructiva, solidària, 
responsable davant el 
compliment dels drets i 
obligacions cívics i 

 Habilitats socials i de 
convivència i 
coeducació 

 Participació i exercici 
de la ciutadania en 
una societat plural 

 Comprensió de la 
realitat social actual 
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respectuosa amb la 
diversitat. 

5. Matèries curriculars implicades i continguts en clau 
competencial que s’han prioritzat 

 

Matemàtiques  Resolució de problemes quotidians, en aquest cas, 
en relació amb la compra de bitllets d’avió i altres 
gestions necessàries per a l’organització d’un viatge. 

 Diferenciació dels tipus dimpostos i taxes més bàsics. 
 Càlcul amb números racionals i percentatges. 
 Càlcul fent servir eines TIC, com l’Excel, per a elaborar 

pressupostos. 

Ciutadania  Capacitat d'escolta i respecte per les diferències amb 
les opinions dels altres. 

 Comunicació de les opinions tot argumentant-les i 
exercitant les habilitats assertives. 

 Exercir la ciutadania a través de l’ús de recursos digitals 
propis de la societat actual.  

Ciències 
Socials 

 Elaboració i Interpretació d’elements codificats, com 
ara gràfics, mapes i piràmides poblacionals, entre 
d’altres. 

 Establiment de la ruta (pobles i ciutats que es visitarà, 
etc) 

 Elaboració d’un comentari de text. 
 Disseny d’un tríptic informatiu. 
 Elaboració d’un suport audiovisual  
 Ús de les TIC: recerca d’informació relativa a la ciutat 

en qüestió. 
 Utilització i valoració crítica de  diferents fonts 

d’informació. 
 Cerca, anàlisi i contrast d'informacions 

estadístiques, gràfics i mapes, especialment amb suport 
TIC. 

 Recerca bàsica en relació a la seva demografia, 
geografia, art i cultura. 

Llengua 
Anglesa 

 Actitud respectuosa envers els alumnes d’altres 
cultures, ja siguin del centre o bé d’intercanvi. 

 Motivació per a conèixer altres cultures, concretament 
l’irlandesa, i interès per la llengua anglesa. 

 Elaboració i expressió d’idees, d’opinions i sentiments 
en anglès, tant en situacions escrites com orals (amb 
un ènfasi especial en la pronunciació) i formals com 
informals. 

 Comprensió de missatges orals en format audio, o bé 
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en el context de converses amb persones, anglòfones o 
no. 

 Correcció ortogràfica i gramatical. 
 Capacitat per llegir i entendre una carta informal (e-

mail) i un text formal (fullet). 
 Capacitat per prendre decisions consensuades en el 

marc dels grups cooperatius. 
 Eines TIC: Dissenyar un document en format Word i 

redactar-lo. 
 Eines TIC: Utilitzar l’aplicació Skype per contactar amb 

una persona a l’estranger. 
 Eines TIC: Fer un ús crític de la informació trobada a 

Internet. 
 Mostrar autonomia i iniciativa en l’establiment d’una 

nova relació, amb un igual, en una llengua estrangera. 

Informàtica  Creació d’una pàgina web a través d’aplicacions 
informàtiques. 

 Ús de connexions inalàmbriques. 
 Creació i publicació a Internet. 
 Estàndards de publicació. 
 Utilització de canals per a la comunicació amb altres 

usuaris. 
 Utilització d’eines informàtiques col·laboratives per 

compartir informació. 
 Adquisició d’hàbits orientats a la protecció de la 

intimitat i la seguretat personal en els entorns 
personals. 

 Reconeixement i aplicació de mesures de seguretat 
en l’ús de la xarxa d’Internet. 

 Prendre consciència de la pròpia identitat digital. 

6. Metodologia  
La metodologia que s’empra en aquest projecte implica una opció una mica 
particular perquè ha de respondre a l’ensenyament i aprenentatge per 
competències. A més a més, la metodologia ha de facilitar la participació i la 
construcció del coneixement a tots els alumnes sense excepció i, per tant, ha 
de ser coherent amb els principis de l’escola inclusiva. 
Algunes de les propostes metodològiques que ens serviràn per ensenyar 
competències atenent a tota la diversitat d’alumnat seran aquelles que es 
centrin amb els aprenentatges de tipus funcional, que utilitzin les tecnologies 
de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) i que es beneficiin de 
l’aprenentatge cooperatiu entre els alumnes i del treball de dos 
professors/es a l’aula.  

A continuació, oferim algunes de les variables i orientacions que proposen 
Zabala i Arnau (2007) i Redondo i Guasch (2015) i que es tindran en compte 
per fer la proposta metodològica: 
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6.1 Seqüència didàctica 
La seqüència didàctica comptarà amb tres fases diferenciades: 

 Fase inicial: s’exploraràn les idees prèvies dels alumnes i les 
estructures a partir de les quals s’introduiràn nous coneixements. 

 Fase de desenvolupament: es qüestionaran les idees prèvies dels 
alumnes i s’oferiran nous interrogants, de manera que aquests 
introdueixin nous coneixements als ja existents. 

 Fase de síntesi: es transferiran els coneixements apresos i s’aplicaran a 
la resolució dels problemes o situacions pràctiques proposades. 

6.2 Relacions interactives 
Les relacions interactives que es donin a l’aula entre professor/a i alumnes o 
entre els mateixos alumnes determinen el clima de l’aula i, per tant, la 
participació i la construcció del coneixement per part dels alumnes. En 
conseqüència, també són objecte d’interès i planificació per part del 
professor/a. 
D’aquesta manera, i seguint a Zabala i Arnau (2007), és important que el 
professor/a estableixi canals de comunicació segurs que fomentin la 
participació; que es marquin reptes i desafiaments a l’abast de tots els 
alumnes; que es potencií l’autonomia en l’establiment dels objectius i la 
planificació, realització i control de les accions; que s’ofereixi l’ajuda educativa 
ajustada a cadascun dels alumnes; que es promogui el respecte i la confiança 
mútua per protegir l’autoestima i l’autoconcepte dels alumnes; i, per últim, que 
es valori als alumnes segons les seves capacitats i la seva dedicació. 

6.3 L’organització social a l’aula  
L’organització social a l’aula adquireix estructures i dinàmiques diferents 
segons la fase de la seqüència didàctica en la que ens trobéssim i les activitats 
que estiguem duent a terme. Compaginar diferents formes d’organitzar l’aula 
facilitarà als alumnes l’adquisició dels continguts i les competències i, en 
definitiva, l’assoliment  dels objectius del projecte. 

Algunes de les organitzacions que utilitzarem per al treball a l’aula seran: 
 El treball amb el grup gran d’alumnes. 

En determinats moments clau, fem servir aquesta organització, ja que permet 
posar en comú el que diferents grups han treballat i extreure’n conclusions 
globals. 

 El treball en grups petits d’alumnes, heterogenis i fixos, però diferents 
en cada assignatura, per tal d’afavorir la capacitat d'adaptació a 
diferents companys de treball, amb nivells i ritmes d'aprenentatge 
diferents. 

Hem prioritzat clarament el treball en grups cooperatius, per ser un mètode 
essencialment inclusiu i que permet, no només tenir en compte, sinó donar 
valor i rellevància a la diversitat, mostrant sensibilitat envers les intel·ligències 
múltiples. La manera en que s’han creat aquests grups està explicitada a cada 
matèria, específicament a Matemàtiques, Socials i Anglès. 

 El treball per parelles. 
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El treball per parelles permetrà realitzar aprenentatges cooperatius entre un 
alumne tutor i un alumne tutoritzat entorn a una determinada activitat. La idea 
fonamental d’aquest tipus de treball és que tots dos alumnes puguin aprendre 
conjuntament i participar en totes les activitats de l’aula, sense excepció. Per 
tant, els criteris per a la formació de les parelles seran coherents amb els 
principis de l’escola inclusiva.  

 El treball individual dels alumnes. 

El treball individual (amb les ajudes i traspàs de control pertinents) permet a 
l’alumne aprendre a treballar de manera autònoma i a autoregular el seu propi 
procés d’aprenentatge. 

7. Temporització i distribució al llarg del curs de les unitats 
didàctiques  

Aquest projecte interdisciplinari es portarà a terme al llarg del curs ja que, com 
es tracta de planificar un viatge, cal començar a organitzar-lo aviat i és 
convenient que es treballi fins a que aquest tingui lloc. La unitat didàctica: 
“Triem el destí i calculem pressupostos” s’abordarà a principis de curs. En 
canvi, les unitats didàctiques: “Coneixem la ciutat i planegem excursions” i 
“Aprenem a comunicar-nos en una altra llengua!” es treballaran al tercer 
trimestre per tal de tenir més recents els continguts apresos a les mateixes, de 
cara al viatge. Per últim, la unitat didàctica: “Elaborem una pàgina web” tindrà 
lloc paral·lelament a les altres unitats didàctiques ja que el contingut de la 
pàgina web es construirà a partir d’allò que han decidit i après en aquestes. 

Ordre Unitat Didàctica Blocs/Dimensions Hores 

1 Triem el destí, 
calculem 
pressupostos i 
pensem possibilitats 
de finançament 

CIUTADANIA: 
 Convivència en un món global 

2 

MATEMÀTIQUES: 
 Resolució de problemes 
 Raonament i prova 
 Connexions 
 Comunicació i representació 

5 

2 Coneixem la ciutat i 
planegem excursions 

CIÈNCIES SOCIALS: 
 Social i cultural 
 Plurilingüisme i interculturalitat 
 Tractament de la informació i 

organització dels entorns de 
treball i d’aprenentatge 

 Hàbits, civisme i identitat digital 

12 
 
 

3 
 

Aprenem a 
comunicar-nos en una 
altra llengua! 

ANGLÈS: 
 Comprensió oral 
 Comprensió escrita 
 Producció oral 
 Producció escrita 
 Interculturalitat i plurilingüisme: 

13 
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mostrar respecte, interès i 
valor envers altres persones, 
llengües i cultures. 

4 Elaborem una pàgina 
web 

INFORMÀTICA: 
 Instruments i aplicacions 
 Tractament de la informació i 

organització dels entorns de 
treball i d’aprenentatge 

 Hàbits, civisme i identitat 
digital. 

6 

Total d’hores: 38 
hores 

8. Criteris d’avaluació del projecte global  
Tal i com expliquen Redondo i Guasch (2015), l’avaluació del projecte haurà 
d’aportar informació en relació amb dos aspectes:  

 Els aprenentatges dels alumnes 
 El procés d’ensenyament i aprenentatge 

8.1 Avaluació dels aprenentatges dels alumnes 

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat, en les diferents unitats didàctiques, 
s’enfocarà en tres tipus d’activitats diferenciades: 

 Activitats d’avaluació inicial: Les primeres sessions es centraran en 
descobrir quins coneixements previs té el grup, en les diverses àrees. 

 Activitats d’avaluació contínua: Al finalitzar cada una de les activitats, 
s’avaluarà el treball del grup. En funció del tipus d’activitat, aquesta 
valoració es farà de manera oral, escrita, individual o en grup.  

 Activitats d’avaluació final: Consistirà en la valoració del producte final 
i de la planificació i realització del conjunt de les activitats proposades.  

 

8.2 Avaluació del procés d’ensenyament i aprenentatge 
Les activitats que es faran servir per avaluar el procés d’ensenyament-
aprenentatge seran diverses activitats d’autoavaluació i de coavaluació, 
algunes de les quals es podran incloure en qualsevol fase del procés.  

Als annexos presentem diversos recursos que farem servir per a aquest tipus 
d’avaluació:  

 Una taula d’avaluació del procés global d’ensenyament-aprenentatge, 
que podrà ser utilitzada pel professor per avaluar als alumnes en 
aquelles fases de seguiment o de síntesi de la seqüència didàctica; 

 Una taula i una rúbrica per tal que el grup pugui autoavaluar-se a nivell 
individual; 

 Una taula i una rúbrica per a l’autoavaluació grupal; 
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 Una taula d’observació per avaluar l’actuació docent. 
 

9. Unitats didàctiques 

*La informació referent a competències, continguts i criteris d’avaluació està 
basada en les orientacions que apareixen al xtec.cat i té per objectiu complir 
amb el currículum que marca per a les diferents assignatures. 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

4t d’ESO 7h 1er trimestre 2015-2016 Carla Alloza 

MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT 

MATEMÀTIQUES I CIUTADANIA (per a complir l’objectiu principal d’aquesta UUDD que és 
triar el destí, serà necessari tant el treball realitzat a matemàtiques amb els pressupostos, 

com la presa de decisions i l’assertivitat treballades a ciutadania).  

Triem el destí, calculem pressupostos i pensem possibilitats de 
finançament 

OBJECTIUS / COMPETÈNCIES 
L’alumne ha de ser competent per a: 

CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
1. Mostrar capacitat d'escolta i respecte per les 
diferències amb les opinions dels altres. 

2. Comunicar les opinions tot argumentant-les i 
exercitant les habilitats assertives.  

1.1. i 2.2. 

Identificació de les normes de participació en les 
decisions col·lectives i en la gestió de conflictes.  

Valoració i aplicació del diàleg i la mediació com a 
instruments per resoldre els problemes de 
convivència i els conflictes d’interessos entre iguals 
i en les relacions intergeneracionals. 

 
1.1. Expressa les pròpies opinions respectant i 
acceptant les discrepàncies amb els altres des de 
la valoració de la dignitat i la llibertat humanes. 
2.1. Expressa judicis i opinions pròpies de forma 
argumentada, desenvolupant una actitud 
autocrítica. 

3. Participar en activitats de grup amb una actitud 
solidària, usant el diàleg i la mediació per abordar els 
conflictes. 

3.1. Identificació i ús dels mecanismes de 
participació en el funcionament de l’aula i de 
l’escola i dels valors cívics que hi estan implicats. 
Valoració de les estratègies del treball en grup com 
a potenciador d’aquests valors. 

 

3.1. Sap comunicar-se de manera assertiva i 
soluciona els desacords i conflictes mitjançant el 
diàleg. 
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4. Plantejar i resoldre problemes, abordables des de 
les matemàtiques, que sorgeixin en situacions de  

l’entorn, en altres disciplines i en les mateixes 
matemàtiques, aplicant i adaptant diverses estratègies  

i justificant-ne l’elecció. 

4.1.Significat i efecte del càlcul amb percentatges: 
augments i disminucions percentuals. Aplicació en 
la resolució de problemes. 
 
 
 

 
 
4.1. Resol problemes de la vida quotidiana en que 
calgui la utilització de les quatre operacions amb 
nombres enters, decimals i percentatges, fent ús 
de la forma de càlcul més apropiada i valorant 
l’adequació del resultat al context. 
 

 

5. Organitzar i consolidar el pensament matemàtic 
propi i comunicar-lo als companys i companyes,  

professorat i altres persones amb coherència i 
claredat, utilitzant i creant representacions 
matemàtiques que possibilitin aquesta comunicació 

 

 
5.1. i 5.2. Desenvolupament d’estratègies de càlcul 
mental i d’estimació de resultats de càlculs, i 
comparació amb els resultats obtinguts a través 
dels càlculs precisos. 
 
 
 
 

5.1. Expressa verbalment raonaments, relacions 
quantitatives i informacions que incorporin 
elements matemàtics adequats al nivell. 
 
5.2. Analitza i avalua les estratègies i el 
pensament matemàtic dels altres, a través del 
treball per parelles, en petit grup, i en la posada 
en comú amb tota la classe. 
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6. Comprendre el significat dels diferents tipus de 
nombres i de les operacions. Calcular amb fluïdesa,  

fer estimacions raonables i utilitzar els mitjans 
tecnològics per obtenir, tractar i representar 
informació, així com per calcular.  

6.1. Selecció i ús de l’eina més adequada per 
calcular amb nombres racionals (decimals i 
fraccions), grans nombres i nombres molt petits 
(càlcul mental, estimació, recursos TIC, paper i 
llapis). Argumentació de la selecció.  
 
Ús del full de càlcul i dels recursos TIC adients per 
a l’organització de les dades, realització de càlculs i 
generació dels gràfics més adequats. 
 

 

 

 
 
6.1. Utilitza el full de càlcul i dels recursos TIC 
adients per a l’organització de les dades, 
realització de càlculs i generació dels gràfics més 
adequats. 
 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
MATERIALS 
RECURSOS 

ORG. 
AULA 

TEMPS 
ATENCIÓ 

DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
D’AVALUACI

Ó 

SESSIÓ 1 (CIUTADANIA). PRENEM DECISIONS CONJUNTAMENT 

INICIAL 

1. Introducció breu del viatge de fi de curs explicant que els alumnes 
hauran de tenir un paper actiu i prendre múltiples decisions. 

Prezi de la UD Taules en U 
per a que 
tothom es vegi 
les cares. 

5 minuts   

DESENVOLUPAMENT 

http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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1. Explicació de què és l’assertivitat i com posar-la en pràctica. Vídeo 
assertivitat 
 
Manual sobre 
com ser 
assertiu (de la 
psicòloga 
Llúcia Caldés i 
Adrover) 
 

Taules en U. 10 minuts   

2. Divisió dels alumnes en 5 grups. Cada grup ha de preparar un breu role 
playing a partir d’una situació que se li donarà.  

Casos  Distribució 
dels 5 grups 
en 5 llocs 
diferents de 
l’aula. 

10 minuts Es demana 
que tots els 
membres del 
grup han de 
participar 
activament en 
el role playing. 

 

3. Representació de les 5 situacions.  Taules en U. 
Seuen amb 
els seus 
companys de 
grup a veure 
les altres 
representacion
s. 

25 minuts  Observació del 
criteri 3.1.  

SÍNTESI 

https://www.youtube.com/watch?v=lXKmpno5MsE
https://www.youtube.com/watch?v=lXKmpno5MsE
https://www.youtube.com/watch?v=lXKmpno5MsE
https://www.youtube.com/watch?v=lXKmpno5MsE
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2VFdYYTJ1YVZCQkE/view?usp=sharing


17 
 

1. Reflexió conjunta sobre la dinàmica i la importància d’una bona 
comunicació en un equip/ grup-classe per a que tothom sigui tingut en 
compte i pugui participar en la presa de decisions. 

 Taules en U. 10 minuts La professora 
modera les 
participacions i 
convida o fa 
preguntes a 
aquells als que 
més els hi 
costa parlar 
per a que poc 
a poc ho vagin 
fent. 

Observació 
dels criteris 
1.1. i 3.1. 

SESSIÓ 2 (MATEMÀTIQUES). INVESTIGUEM I TRIEM UN DESTÍ  

INICIAL 

1. Recordatori d’allò treballat en la 1a sessió i explicació de la resta de la 
Unitat Didàctica: quins objectius té, de quines activitats constarà i com 
s’avaluarà. S’entrega als alumnes una rúbrica per a que autoavaluïn el 
seu procés d’aprenentatge al llarg de la UUDD (s’entregarà contestat a la 
sessió 7). 

Prezi de la UD 
 
Rúbrica 
autoavaluació 
del procés 

Cada un al 
seu lloc. 

10 minuts   

2. Separació dels alumnes en grups heterogenis de 4 persones (no 
canviaran durant les següents 7 sessions), que el professor ha decidit 
prèviament per tal de barrejar-los el màxim possible. S’entrega als 
alumnes una rúbrica per a que autoavaluïn el treball en grup que portaran 
a terme al llarg de la UUDD (s’entregarà contestat a la sessió 7). 

Prezi de la UD 
 
Rúbrica 
autoavaluació 
del treball en 
grup 
 
Mínim 2 
ordinadors 
portàtils per 
grup (1 dels 2 
pot ser una 
tablet) 

Distribució de 
taules en 
funció del 
nombre de 
grups, que es 
repartiran per 
la classe per 
treballar millor. 

3 minuts La professora 
fa els grups 
tractant d’evitar 
que formin 
grups segons 
l’afinitat i que 
es relacionin i 
treballin amb 
companys que 
no coneixen 
tant.  

 

http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2bHJoS09VcC1xVE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2bHJoS09VcC1xVE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2bHJoS09VcC1xVE0/view?usp=sharing
http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2dmhLNFJjbmVXWms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2dmhLNFJjbmVXWms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2dmhLNFJjbmVXWms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2dmhLNFJjbmVXWms/view?usp=sharing
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3. Explicació i distribució de rols (coordinador, secretari, moderador i 
portaveu) que en cada sessió aniran canviant. 

Prezi de la UD Per grups. 5 minuts Els rols aniran 
variant així tots 
podran passar 
per tots els 
rols. 

 

4. Explicació d’allò que es farà en aquesta sessió.  Per grups. 2 minuts   

DESENVOLUPAMENT 

1. Presentació d’un llistat de ciutats europees on es parla principalment 
l’anglès. Es demana que el pressupost total per a 7 dies no excedeixi els 
300 euros. Cada grup, respectant els rols, haurà d’investigar i descartar 
aquells destins que siguin massa cars. Un cop han decidit el destí, ha de 
buscar quina distància hi ha fins al lloc de destí triat, en quins mitjans de 
transport es pot anar i quan es triga amb cada un. 

Llistat de 
ciutats 
europees de 
parla anglesa 
 
Prezi de la UD 

Per grups. 30 minuts La professora 
va passant 
pels grups 
observant, 
mostrant-se 
disponible per 
resoldre dubtes 
i ajudant als 
alumnes a 
exercir 
adequadament 
el seu rol. 

Observació 
dels criteris 
1.1., 2.1. i 3.1. 

SÍNTESI 

http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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1. Reflexió de tota la classe sobre com ha anat l’inici del treball en equip, 
com analitzen l’execució dels seus respectius rols i què han pogut veure o 
posar en pràctica del que van treballar a la sessió anterior. 

 Per grups. 30 minuts La professora 
modera les 
participacions i 
convida o fa 
preguntes a 
aquells als que 
més els hi 
costa parlar 
per a que poc 
a poc ho vagin 
fent. 

Observació 
dels criteris 
1.1., 2.1. i 3.1. 

SESSIÓ 3 (MATEMÀTIQUES). TAXES I IMPOSTOS A TENIR EN COMPTE 

INICIAL 

1. Recordatori de la sessió anterior. Prezi de la UD Cadascú al 
seu lloc. 

3 minuts   

2. Explicació d’allò que es farà en aquesta sessió. Prezi de la UD Cadascú al 
seu lloc. 

2 minuts   

3. Es pregunta a la classe si alguna vegada han comprat bitllets d’avió, si 
coneixen la diferència entre impostos i taxes, si saben què és l’IVA, etc. 

 Cadascú al 
seu lloc. 

5 minuts La professora 
modera les 
participacions i 
convida o fa 
preguntes a 
aquells als que 
més els hi 
costa parlar 
per a que poc 
a poc ho vagin 
fent. 

Avaluació dels 
coneixements 
previs del grup-
classe. 

DESENVOLUPAMENT 

http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy


20 
 

1. Explicació dels les taxes als aeroports i els tipus d’impostos a tenir en 
compte a l’hora de fer els pressupostos (repàs d’operacions amb 
percentatges) tenint en compte la següent informació: 
dehttp://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Profesores_VT3_es_E
S.html#21 
 

Prezi de la UD 
 
Taxes 
aeroports 
(informació de 
la pàgina 
“Easyviajar”) 
 
Llibreta i 
bolígraf 

Cadascú al 
seu lloc. 

15 minuts La professora 
interactua amb 
els alumnes 
mentre explica 
i resol tots els 
dubtes que 
puguin sorgir 
tractant 
d’assegurar-se 
de que allò que 
explica ho 
estan entenent. 

 

2. Resolució individual d’exercicis autèntics relacionats amb el que s’ha 
explicat (quan acaben es recullen). 
 

Exercicis amb 
IVA i taxes 
semblants a 
aquests 
http://www.unp
rofesor.com/es
/ejercicios/5/3/
3/ejercicio_dife
rencia_entre_t
asas_contribu
ciones_e_imp
uestos_335.pd
f 
 

Cadascú al 
seu lloc. 

15 minuts Als exercicis es 
plantegen 
diferents tipus 
de preguntes 
per poder 
expressar el 
que se sap de 
diferents 
maneres 
(problemes, 
tipus test, 
preguntes 
lliures...) 

Avaluació del 
criteri 4.1. a 
partir de 
l’exercici 
individual. 

SÍNTESI 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Profesores_VT3_es_ES.html#21
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.educacion/Profesores_VT3_es_ES.html#21
http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.easyviajar.com/informacion-practica/todo-sobre-las-tasas-aereas-19
http://www.easyviajar.com/informacion-practica/todo-sobre-las-tasas-aereas-19
http://www.unprofesor.com/es/ejercicios/5/3/3/ejercicio_diferencia_entre_tasas_contribuciones_e_impuestos_335.pdf
http://www.unprofesor.com/es/ejercicios/5/3/3/ejercicio_diferencia_entre_tasas_contribuciones_e_impuestos_335.pdf
http://www.unprofesor.com/es/ejercicios/5/3/3/ejercicio_diferencia_entre_tasas_contribuciones_e_impuestos_335.pdf
http://www.unprofesor.com/es/ejercicios/5/3/3/ejercicio_diferencia_entre_tasas_contribuciones_e_impuestos_335.pdf
http://www.unprofesor.com/es/ejercicios/5/3/3/ejercicio_diferencia_entre_tasas_contribuciones_e_impuestos_335.pdf
http://www.unprofesor.com/es/ejercicios/5/3/3/ejercicio_diferencia_entre_tasas_contribuciones_e_impuestos_335.pdf
http://www.unprofesor.com/es/ejercicios/5/3/3/ejercicio_diferencia_entre_tasas_contribuciones_e_impuestos_335.pdf
http://www.unprofesor.com/es/ejercicios/5/3/3/ejercicio_diferencia_entre_tasas_contribuciones_e_impuestos_335.pdf
http://www.unprofesor.com/es/ejercicios/5/3/3/ejercicio_diferencia_entre_tasas_contribuciones_e_impuestos_335.pdf
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1. Posada en comú amb el seu grup del que han contestat a les 
preguntes i problemes. 

Llibreta i 
bolígraf 

Per grups (els 
formats a la 
sessió 2). 

10 minuts La professora 
va passant 
pels grups per 
tal d’ observar i 
escoltar les 
reflexions que 
fan els 
alumnes. 

Observació 
dels criteris 
5.1. i 5.2. 

2. Els portaveus explicaran a la resta què han après que els pot servir per 
a la cerca de vols i quins dubtes queden amb respecte als tipus de tributs 
(els quals es resoldran entre tots). 

 Per grups 10 minuts La professora 
moderarà la 
posada en 
comú 
fomentant la 
participació de 
tots els grups. 

Observació 
dels criteris 
5.1. i 5.2. 

SESSIÓ 4 (MATEMÀTIQUES). PRESSUPOSTOS I FINANÇAMENT 1 

INICIAL 

1. Recordatori de la sessió anterior. Prezi de la UD 
 

Aula 
d’informàtica. 
Asseguts per 
grups. 

5 minuts   

2. Explicació d’allò que es treballarà durant les properes dues sessions, 
els objectius de les mateixes i com s’organitzaran. 

Prezi de la UD 
 

Cadascú al 
seu lloc. 

10 minuts   

DESENVOLUPAMENT 

http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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1. Tres dels sis grups (mínim 1 
ordinador per grup) busquen 
vols per anar al seu destí i 
pensen i planifiquen 
possibilitats de finançament. 

1. L’altra meitat dels grups (1 ordinador 
per persona) faran a partir d’una 
plantilla donada, un exercici amb l’ajut 
d’un videotutorial molt clar i també de 
la professora. 
 
2. Resolen de manera individual un 
exercici relacionat amb el que han 
practicat. 

Prezi de la UD 
 
Instruccions 
per a planificar 
possibilitats de 
finançament  
 
Videotutorial 
pressupost  
 
Plantilla per a 
seguir el 
videotutorial i 
fer l’exercici 
conjunt 
 
Exercici 
individual 
Excel adaptat 
de l’exercici 
proposat en 
aquest 
projecte:  
https://sites.go
ogle.com/site/
projecteagenci
adeviatges/8-
documents-
mercantils 
 

Aula 
d’informàtica. 
3 grups en 3 
ordinadors. 
12 alumnes 
amb un 
ordinador per 
a cada un, 

40 minuts S’ha dividit el 
grup per tal de 
que la 
professora 
pugui atendre 
millor als 
alumnes que 
aprenen a fer 
pressupostos 
amb l’Excel i 
així comprovar 
més fàcilment 
que tothom 
pugui seguir bé 
els passos. 

En l’exercici 
individual 
avaluació dels 
criteris 4.1. i 
6.1. 

SÍNTESI 

http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2eXQ2Yy1tTHZpMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2eXQ2Yy1tTHZpMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2eXQ2Yy1tTHZpMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2eXQ2Yy1tTHZpMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2eXQ2Yy1tTHZpMjA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hGIrVP6b95Q
https://www.youtube.com/watch?v=hGIrVP6b95Q
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RDRNRUd0VlNqeDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RDRNRUd0VlNqeDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RDRNRUd0VlNqeDg/view?usp=sharing
https://sites.google.com/site/projecteagenciadeviatges/8-documents-mercantils
https://sites.google.com/site/projecteagenciadeviatges/8-documents-mercantils
https://sites.google.com/site/projecteagenciadeviatges/8-documents-mercantils
https://sites.google.com/site/projecteagenciadeviatges/8-documents-mercantils
https://sites.google.com/site/projecteagenciadeviatges/8-documents-mercantils
https://sites.google.com/site/projecteagenciadeviatges/8-documents-mercantils
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1. Reflexió breu sobre el que han fet, com ha anat la gestió del temps en 
els grups que treballaven pel seu compte i quines dificultats han trobat els 
alumnes que han treballat amb l’Excel. 

 Des del lloc on 
es troben. 

5 minuts La professora 
modera les 
participacions i 
convida o fa 
preguntes a 
aquells als que 
més els hi 
costa parlar 
per a que poc 
a poc ho vagin 
fent. 

Observació 
dels criteris 
5.1. i 5.2. 

SESSIÓ 5 (MATEMÀTIQUES). PRESSUPOSTOS I FINANÇAMENT 2 

INICIAL 

1. Recordatori de la sessió anterior. Prezi de la UD 
 

Aula 
d’informàtica. 
Asseguts per 
grups. 

3 minuts   

2. Explicació d’allò que es treballarà en aquesta sessió. Prezi de la UD 
 

Cadascú al 
seu lloc. 

2 minuts   

DESENVOLUPAMENT 

Els grups que van treballar amb l’Excel buscaran bitllets d’avió i propostes 
de finançament i a la inversa. 

Prezi de la UD 
 

Aula 
d’informàtica. 

45 minuts S’ha dividit el 
grup per tal de 

En l’exercici 
individual 

http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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1. Tres dels sis grups (mínim 1 
ordinador per grup) busquen vols 
per anar al seu destí i pensen i 
planifiquen possibilitats de 
finançament. 

1.  L’altra meitat dels grups (1 
ordinador per persona) faran a partir 
d’una plantilla donada, un exercici 
amb l’ajut d’un videotutorial molt clar i 
també de la professora. 
 
2. Resolen de manera individual un 
exercici relacionat amb el que han 
practicat. 

Instruccions 
per a planificar 
possibilitats de 
finançament 
 
Videotutorial 
pressupost  
 
Plantilla per a 
seguir el 
videotutorial i 
fer l’exercici 
conjunt 
 
Exercici 
individual 
Excel 

3 grups en 3 
ordinadors. 
12 alumnes 
amb un 
ordinador per 
a cada un, 

que la 
professora 
pugui atendre 
millor als 
alumnes que 
aprenen a fer 
pressupostos 
amb l’Excel i 
així comprovar 
més fàcilment 
que tothom 
pugui seguir bé 
els passos. 

avaluació dels 
criteris 4.1. i 
6.1. 

SÍNTESI 

1. Reflexió breu sobre el que han fet, com ha anat la gestió del temps en 
els grups que treballaven pel seu compte i quines dificultats han trobat els 
alumnes que han treballat amb l’Excel. 

 Des del lloc on 
es troben. 

5 minuts La professora 
modera les 
participacions i 
convida o fa 
preguntes a 
aquells als que 
més els hi 
costa parlar 
per a que poc 
a poc ho vagin 
fent. 

Observació 
dels criteris 
5.1. i 5.2. 

SESSIÓ 6 (MATEMÀTIQUES). PREPAREM LA NOSTRA EXPOSICIÓ 

https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2eXQ2Yy1tTHZpMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2eXQ2Yy1tTHZpMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2eXQ2Yy1tTHZpMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2eXQ2Yy1tTHZpMjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2eXQ2Yy1tTHZpMjA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=hGIrVP6b95Q
https://www.youtube.com/watch?v=hGIrVP6b95Q
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2Q1pnZkgxNmNYZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RDRNRUd0VlNqeDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RDRNRUd0VlNqeDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RDRNRUd0VlNqeDg/view?usp=sharing
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INICIAL 

1. Recordatori de la sessió anterior. Prezi de la UD 
 

Per grups. 2 minuts   

2. Explicació d’allò que es treballarà en aquesta sessió com a preparació 
de la següent. 

Prezi de la UD 
 

Per grups. 2 minuts   

DESENVOLUPAMENT 

1. Es dona a cada grup i s’explica un full amb instruccions a seguir per fer 
la presentació, i una rúbrica per a que puguin autoavaluar la seva feina. 
 
 
 

Prezi de la UD 
 
Full 
d’instruccions 
 
Rúbrica 
presentació 
 
Mínim 2 
ordinadors 
portàtils per 
grup (1 dels 2 
pot ser una 
tablet) 
 
 

Per grups. 15 minuts   

 
2. Es mostra el funcionament d’algunes eines tecnològiques que poden 
fer servir per a les seves presentacions. 
 

Prezi de la UD 
 
Eines per a fer 
presentacions 

Per grups. 10 minuts   

http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2UGZkeXBRaFRtOGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2UGZkeXBRaFRtOGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2UGZkeXBRaFRtOGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2aWV5UjlpWDR2b28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2aWV5UjlpWDR2b28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2aWV5UjlpWDR2b28/view?usp=sharing
http://prezi.com/ein3hdtts5n7/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/04/23/20-herramientas-para-crear-presentaciones/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/04/23/20-herramientas-para-crear-presentaciones/
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3. Temps de treball en grup per preparar la presentació. Full 
d’instruccions 
 
Rúbrica 
presentació 
 
Mínim 2 
ordinadors 
portàtils per 
grup (1 dels 2 
pot ser una 
tablet) 
 

Per grups. 30 minuts La professora 
va passant 
pels grups per 
observar i 
oferir la seva 
ajuda. 

Observació 
dels criteris 
1.1., 2.1., 3.1., 
5.2. i 6.1. 

SÍNTESI 

1. Breu tancament i ànims de cara a l’exposició del següent dia.  Per grups. 1 minut   

SESSIÓ 7 (CIUTADANIA).  POSADA EN COMÚ I DECISIONS FINALS 

INICIAL 

1. Es fa un sorteig per decidir en quin ordre exposaran. Es proporciona a 
cada alumne una rúbrica per anar avaluant individualment les propostes, i 
una rúbrica igual per a la posada en comú d’avaluacions dins de cada 
grup. 

Projector 
 
Valoració 
individual 
 
Valoració 
grupal 
 

Taules en U. 
Asseguts per 
grups. 

2 minuts   

DESENVOLUPAMENT 

https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2UGZkeXBRaFRtOGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2UGZkeXBRaFRtOGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2UGZkeXBRaFRtOGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2aWV5UjlpWDR2b28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2aWV5UjlpWDR2b28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2aWV5UjlpWDR2b28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2QVZ2WU1MaDM1cGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2QVZ2WU1MaDM1cGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2QVZ2WU1MaDM1cGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RzJJTnU2cDgxNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RzJJTnU2cDgxNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RzJJTnU2cDgxNEk/view?usp=sharing
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1. Exposicions. Durant l’exposició, cada alumne apuntarà els pros i 
contres que veu en la proposta dels seus companys. 

Valoració 
individual 
 
Valoració 
grupal 
 

Taules en U. 
Els grups 
exposen d’un 
en un. 

30 minuts  Co-avaluació. 
Avaluació dels 
criteris 4.1., 
5.1. i 6.1. 

2. En finalitzar totes les exposicions, els grups posen en comú les seves 
impressions i el portaveu de cada grup posarà en comú el que el seu grup 
ha destacat de les propostes del altres, els quals tindran un espai per a 
contestar. Entre tots intentaran analitzar la viabilitat de cada proposta 
tractant d’anar descartant. 

 Taules en U. 
 

15 minuts La professora 
modera les 
participacions i 
convida o fa 
preguntes a 
aquells als que 
més els hi 
costa parlar 
per a que poc 
a poc ho vagin 
fent. 

Co-avaluació. 
Avaluació dels 
criteris 1.1., 
2.1., 3.1., 4.1., 
5.1. i 5.2. 

3. Finalment, utilitzant un enllaç d’Internet (accedint a través d’un mòbil, 
tauleta o ordinador), tothom votarà de manera anònima quin destí li ha 
agradat més. Entre tots es decidirà quines propostes de finançament 
posaran en marxa. 

Enllaç votació  3 minuts Es tracta de 
que sigui una 
votació 
anònima per a 
que ningú vegi 
influenciada la 
seva decisió i 
pugui triar amb 
total llibertat. 

 

SÍNTESI 

https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2QVZ2WU1MaDM1cGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2QVZ2WU1MaDM1cGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2QVZ2WU1MaDM1cGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RzJJTnU2cDgxNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RzJJTnU2cDgxNEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B26QI4xNTtr2RzJJTnU2cDgxNEk/view?usp=sharing
http://www.ferendum.com/es/PID19175PSD10475
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1. Reflexió sobre la dificultat de valorar el treball dels altres i de la presa 
de decisions conjunta. Autoavaluació oral de l’actuació del propi grup tant 
a l’exposició com a la valoració dels altres i les respostes donades als 
demés i del que han après a matemàtiques. 
 
Els alumnes entreguen les rúbriques d’”autoavaluació del procés 
d’aprenentatge” i d’”autoavaluació del treball en equip” contestades. 

 Taules en U. 10 minuts  Observació 
dels criteris 
1.1., 2.1., 3.1. i 
5.1. 
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

4t d’ESO 12 hores 1r trimestre 2015-2016 Laura López 

MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT 

CIÈNCIES SOCIALS Coneixem la ciutat i planegem excursions 

*OBJECTIUS/ COMPETÈNCIES*L’alumne ha de 
ser competent per a: 

*CONTINGUTS EN CLAU 
COMPETENCIAL 

*CRITERIS D‘AVALUACIÓ 

Competència comunicativa 

1. Descodificar i utilitzar diferents tipus de 
llenguatges (icònics, simbòlics, cartogràfics, 
audiovisuals, informàtics, etc) per comprendre i 
interpretar la realitat. 

1.1 Elaboració i Interpretació d’elements 
codificats, com ara gràfics, mapes i 
piràmides poblacionals, entre d’altres.  
 

1.2 Establiment de la ruta (pobles i ciutats 
que es visitarà, etc) 

 

1.3 Elaboració d’un comentari de text. 

 

1.4 Disseny d’un tríptic informatiu. 

 

1.5 Elaboració d’un suport audiovisual  

1.1 Analitzar algunes de les tendències 
demogràfiques dominants en el món actual a partir 
del càlcul i interpretació dels indicadors demogràfics 
bàsics (natalitat, mortalitat, saldo migratori), 
distingint les causes i les conseqüències dels 
fenòmens, especialment dels moviments migratoris 

1.2 Comunicar la informació obtinguda de formes 
diverses, incloses les TIC i mitjançant el treball 
cooperatiu. 

 

1.3 Interpretar diverses fonts d'informació escrites, 
materials i iconogràfiques. 



30 
 

 

Competència metodològica 
2. Seleccionar informació rellevant i objectiva. 

2.1 Ús de les TIC: recerca d’informació 
relativa a la ciutat en qüestió. 
 
2.2 Utilització i valoració crítica de  
diferents fonts d’informació. 
 
2.3 Cerca, anàlisi i contrast d'informacions 
estadístiques, gràfics i mapes, 
especialment amb suport TIC. 

 

2.4 Recerca bàsica en relació a la seva 
demografia, geografia, art i cultura.  

2.1 Distingir entre informacions rellevants i 
anecdòtiques i entre informacions objectives i 
subjectives, per copsar la intencionalitat dels 
missatges. 

 

2.2 Capacitat d’anàlisi i síntesi en l’argumentació 
dels conceptes de la recerca. 

Competència personal 

3. Desenvolupar una capacitat d'iniciativa i 
compromís personal i de l'acció. 

3.1 Treball en equip 

 

3.2 Participació activa 

3.1 Treballar cooperativament amb els membres del  
grup i prendre decisions de manera conjunta 

3.2 Participar en debats, exposant opinions 
raonades sobre canvis, continuïtats que afectin 
aspectes de l'actualitat, aportant argumentacions 
basades en les ciències socials, respectant les 
opinions dels altres. 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 

RECURSOS 

ORG. 

AULA 

TEMPS ATENCIÓ 
DIVERSITAT 

ACTIVITAT 
D’AVALUACIÓ 
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SESSIÓ 1 

INICIAL 

1. Presentació de la webquest als alumnes en el 
context del projecte interdisciplinari.  

 

 

 

 

 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Gran grup 5 minuts  No es necessària. 

2. Recordatori de les normes de treball amb els 
ordinadors i en el marc del treball cooperatiu. 

Gran grup 10 minuts  No es necessària. 

3. Es situarà la primera activitat dins la webquest i 
es farà un resum breu del seu contingut (objectius, 
avaluació...). També s’informarà d’on trobar les 
instruccions per dur a terme el treball i la 
temportalització d’aquest. 
Finalment s'activaran els coneixements previs: què 
és la taxa de natalitat..? quin tipus de piràmides de 
població coneixeu?  

Gran grup 10 minuts  No es necessària. 

DESENVOLUPAMENT 

1. Creació dels grups cooperatius i distribució dels 
rols 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 10 minuts Es tindran en 
compte les 

capacitats de 
cadascú per a 
l’assignació de 

rols 

Es valorarà que el 
grup de treball no 
coincideixi amb el 
grup d’amics i que 
la distribució dels 

rols es faci 
analitzant els 

diferents perfils i 
les habilitats i les 

capacitats de 
cadascú. 

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
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2. Recerca d’informació de la població (taxa de 
natalitat, taxa de mortalitat, moviments migratoris i 
piràmide de població) 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 20 minuts Grups 
cooperatius 

Gràfics i comentari 
de text 

SÍNTESI 

1. La professora avançarà que a la sessió 
següent passaran a elaborar els gràfics amb la 
informació que estan cercant, de manera que, 
hauran de continuar buscant informació a casa i 
portar-la el següent dia. La professora s’haurà 
d’assegurar que cap nen es quedi sense poder 
consultar la informació per manca de recursos. 
Els alumnes hauran de posar-se d’acord i repartir-
ne la feina a parts iguals per primera vegada. 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet. 

Grups cooperatius 5 minuts Grups 
cooperatius 

Es valorarà el 
repartiment 

equitatiu de la 
feina. 

SESSIÓ 2 

INICIAL 

1. Els alumnes hauran de organitzar i posar en 
comú la informació que han trobat a casa. 

Webquest, i 
ordinadors amb 

Internet i 
informació que 

han trobat 

Grups cooperatius 10 minuts Grups 
cooperatius 

Es valorarà que en 
aquest moment 
tinguin tota la 

informació 
necessària per 

elaborar els 
gràfics. 

DESENVOLUPAMENT 

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
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2. Elaboració dels gràfics conjunts amb les dades 
de la nostra ciutat i la ciutat a la qual viatjarem 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 50 minuts Grups 
cooperatius 

Gràfics. 

SESSIÓ 3 

INICIAL 

1. La professora presentarà el guió per elaborar les 
conclusions de la informació representada als 
gràfics. A més a més, donarà una breu explicació 
de l’estructura que ha de seguir un comentari de 
text.   

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 10 minuts Grups 
cooperatius 

No es necessària. 

DESENVOLUPAMENT 

1. Els alumnes elaboraran el comentari de text 
tenint en compte les orientacions que la professora 
ha esmentat anteriorment. 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 45 minuts Grups 
cooperatius 

Comentari de text 

SÍNTESI 

1. Es demanarà als alumnes que facin 
l’autoavaluació de grup i l’autoavaluació personal. 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 5 minuts Grups 
cooperatius 

Autoavaluacions 

SESSIÓ 4 

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
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INICIAL 

1. La professora introduirà la nova activitat, tot 
explicitant els objectius, el contingut, els recursos 
necessaris pel seu desenvolupament i els criteris 
d’avaluació. 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

 

 

Gran grup 

 

 

5 minuts 

Grups 
cooperatius 

No són 
necessàries. 

DESENVOLUPAMENT 

1. Recerca d’informació de la xarxa de transports 
terrestre. 

 

 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

 

 

Grups cooperatius 

 

25 minuts Grups 
cooperatius 

Classificació dels 
transports 

2. Elaboració de la classificació dels transports 
segons els criteris indicats a l’activitat: rapidesa, 
preu del bitllet i comoditat. 

15 minuts Grups 
cooperatius 

Classificació dels 
transports 

SÍNTESI 

1. Posada en comú de les classificacions a càrrec 
dels portaveus dels grups i posterior reflexió sobre 
els punts forts i els punts febles de cadascun dels 
transports. 

 

 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 10 minuts Grups 
cooperatius 

Posada en comú 

2. Els alumnes realitzaran l’autoavaluació personal 
i l’autoavaluació del grup. 

Grups cooperatius 

Individual 

5 minuts Grups 
cooperatius 

Autoavaluacions 

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
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SESSIÓ 5 

INICIAL 

1. Presentació de les diferents tasques que 
s’inclouen dins l’activitat 3 així com els objectius, la 
temporalització i les dates de lliurament de 
cadascuna d’elles. 

 

 

 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

 

 

 

 

Gran grup 

 

 

 

10 minuts 

Grups 
cooperatius 

No són 
necessàries. 

2. Es situarà la tasca de la sessió d’avui i es 
distribuiran els eixos temàtics entre els grups 
cooperatius. Els alumnes hauran d’arribar a un 
acord entre ells. 

5 minuts Grups 
cooperatius 

No són 
necessàries. 

 DESENVOLUPAMENT 

1. Recerca d’informació dels eixos temàtics Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 45 minuts Grups 
cooperatius 

Suport audiovisual 

SESSIÓ 6- ELABORACIÓ DEL SUPORT AUDIOVISUAL 

INICIAL 

1. Recordatori de la sessió anterior i presentació de 
la tasca concreta de la sessió actual: elaboració del 

  5 minuts Grups No són 

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
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suport audiovisual. Webquest i 
ordinadors amb 

Internet i 
Suport 

Audiovisual 

 

 

Gran grup 

cooperatius necessàries. 

2. La professora farà unes recomanacions generals 
que s’hauran de tenir en compte per a l’elaboració 
del suport audiovisual que acompanyarà 
l’explicació de la presentació oral que es durà a 
terme a la següent sessió. 

5 minuts Grups 
cooperatius 

Suport audiovisual 

DESENVOLUPAMENT 

1. Els alumnes hauran de decidir el suport 
audiovisual que acompanyarà el seu discurs 
(Power Point, Prezi, Glogster etc.) 

 

 

Webquest, 
ordinadors amb 

Internet i 
Suport 

Audiovisual 

 

 

 

Grups cooperatius 

5 minuts Grups 
cooperatius 

Suport audiovisual 

2. Creació del suport audiovisual: Els alumnes 
hauran de fer una selecció de la informació que 
van cercar la sessió anterior, per tal de definir el 
contingut del suport audiovisual. A més a més, 
hauran d’organitzar i estructurar la informació en 
diferents apartats. 

40 minuts Grups 
cooperatius 

Suport audiovisual 

SÍNTESI  

1. Un cop acabat el suport audiovisual, els alumnes 
s’ hauran de repartir el contingut per fer la 
intervenció individual de l’exposició. De manera 
que la intervenció de cadascun dels membres del 
grup tingui la mateixa durada. 

Webquest, 
ordinadors amb 

Internet i 
Suport 

audiovisual 

Grups cooperatius 5 minuts Grups 
cooperatius 

Exposició oral 

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
http://microsoft-powerpoint.softonic.com/
http://prezi.com/
http://edu.glogster.com/?ref=com
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
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SESSIÓ 7 

INICIAL 

1. Per tal d’establir l’ordre en el que els diferents 
grups sortiran a fer l’exposició, es farà un sorteig. 
Els portaveus de cada grup escriuran el nom del 
grup en un paper i el posaran dins una bossa. La 
professora farà de mà innocent i anirà traient els 
papers. L’ordre en el que vagin sortint, coincidirà 
amb l’ordre d’exposició 

Paper, llapis, 
bossa. 

Gran grup 5 minuts Grups 
cooperatius 

No són 
necessàries. 

 DESENVOLUPAMENT 

1. Els alumnes realitzaran les exposicions orals. 
Cada grup disposarà de 10 minuts com a màxim. 
Abans de començar les exposicions, els portaveus 
de cada grup, desaran el suport audiovisual a 
l’escriptori de l’ordinador de la professora. 

La professora farà fotografies mentre els alumnes 
fan l’exposició i prendrà algunes anotacions. 

Projector, 
ordinador amb 
Internet,suport 
audiovisual i 

ordinador 

Gran grup 45 minuts Grups 
cooperatius 

Exposicions orals i 
suport audiovisual 

SÍNTESI 

1. La professora farà una valoració general de les 
exposicions realitzades. Tot assenyalant les idees 
més rellevants i fent alguna correcció en el cas que 
sigui necessari. En el seu discurs també inclourà 
algunes valoracions generals dels diferents suports 

 

 

Grup gran 5 minuts Grups 
cooperatius 

Exposició oral i 
suport audiovisual 
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audiovisuals.  

Webquest,  
ordinadors amb 

Internet i 
anotacions 
sobre les 

exposicions 

2. Els alumnes ompliran les autoavaluacions 
individuals i grupals 

Grups cooperatius 

Individual 

5 minuts Grups 
cooperatius 

Autoavaluació de 
grup i 

autoavaluació 
personal 

SESSIÓ 8  

 INICIAL 

1. La professora introduirà la nova activitat, tot 
explicitant els objectius, el contingut, els recursos 
necessaris pel seu desenvolupament i els criteris 
d’avaluació. 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Gran grup 10 minuts Grups 
cooperatius 

No són 
necessàries 

 DESENVOLUPAMENT 

2. Localització al mapa dels diferents llocs d’interès 
que es visitaran. 

 

 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 15 minuts Grups 
cooperatius 

Mapes 

3. Una vegada identificats els llocs d’interès, caldrà 
decidir quina zona es visitarà cada dia, tenint en 
compte la proximitat dels llocs d’interès, entre 
d’altres.  

Grups cooperatius 35 minuts Grups 
cooperatius 

Mapes 

SESSIÓ 9  

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/


39 
 

 INICIAL 

1. La professora farà un resum de la sessió 
anterior i centrarà l’activitat d’avui i mostrarà als 
alumnes un videotutorial per crear les rutes o els 
itineraris diaris. El secretari del grup, anirà prenent 
notes sobre el procés.  

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Gran grup 10 minuts Grups 
cooperatius 

S’avaluarà que el 
secretari del grup 
pregui notes del 

procés, ja que sinó 
hauran de tornar a 
visionar el vídeo. 

DESENVOLUPAMENT 

1. Traçar el recorregut de la ruta o el itinerari diari 
en cada un dels mapes mitjançant l’eina del google 
docs. 

 

 

Webquest i 
ordinador amb 

Internet 

Grups cooperatius 25 minuts Grups 
cooperatius 

Mapes 

2. Afegir als mapes la informació que es demana: 
lloc d’inici de la ruta, distància, durada i lloc final de 
la ruta. 

Grups cooperatius 25 minuts Grups 
cooperatius 

Mapes 

Síntesi 

1. Els alumnes ompliran els qüestionaris 
d’avaluació personal i de grup. 

Webquest i 
ordinador amb 

Internet 

Grups cooperatius 5 minuts Grups 
cooperatius 

Autoavaluacions 

SESSIÓ 10 

INICI 

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
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1. Arribats a aquest punt, la professora, farà un 
repàs de tota la informació que els alumnes han 
anat recopilant al llarg de les activitats anteriors. I 
els explicarà la idea del producte final: elaborar un 
tríptic informatiu per a les famílies. 

 

 

 

 

Webquest i 
ordinador 

Gran grup 5 minuts Grups 
cooperatius 

No són 
necessàries. 

2. La professora els expressarà un seguit de 
recomanacions generals per a la l’elaboració del 
tríptic. 

Gran grup 5 minuts Grups 
cooperatius 

Tríptic. 

DESENVOLUPAMENT 

1. En primer lloc, l’alumnat haurà de decidir el 
contingut del tríptic. És a dir, seleccionar aquella 
informació més rellevant que consideren d’interès 
pels pares. 

Webquest i 
ordinador 

Grups cooperatius 40 minuts Grups 
cooperatius 

Tríptic. 

SÍNTESI 

1. Per tal d’avançar feina per a la següent sessió, 
la professora recomana als alumnes que comencin 
a pensar en l’estructura del tríptic informatiu. El 
secretari prendrà nota de les propostes que vagin 
sorgint. 

Webquest, 
ordinador amb 
Internet, llapis i 

paper. 

Grups cooperatius 10 minuts Grups 
cooperatius 

Tríptic 

SESSIÓ 11 

INICIAL 

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
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1. El secretari de cada grup, llegirà els comentaris 
que va anotar la sessió anterior entorn l’estructura 
del tríptic. 

Paper amb les 
anotacions 
pertinents 

Grups cooperatius 5 minuts Grups 
cooperatius 

No son 
necessàries. 

DESENVOLUPAMENT 

1. Els alumnes acabaran de prendre les últimes 
decisions entorn l’estructura del tríptic. Tenint en 
compte les diferents parts d’aquest: portada, 
interior i contraportada. 

Webquest i 
ordinador amb 

Internet 

Grups cooperatius 15 minuts Grups 
cooperatius 

Tríptic 

2. L’últim pas abans de l’elaboració del tríptic en 
si, consistirà en decidir el format d’aquest. 

Webquest i 
ordinador amb 

Internet 

Grups cooperatius 25 minuts Grups 
cooperatius 

Tríptic 

SESSIÓ 12  

INICIAL 

1. La professora farà una recopilació del 
funcionament de la sessió anterior i presentarà 
l’activitat actual 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Gran grup 5 minuts Grups 
cooperatius 

No son 
necessàries. 

 DESENVOLUPAMENT 

1. Els alumnes dissenyaran el tríptic informatiu. Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 35 minuts Grups 
cooperatius 

Tríptic 

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
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SÍNTESI 

1. La professora farà una valoració global sobre el 
treball de totes les sessions de la unitat didàctica i 
preguntarà als alumnes per l’experiència de la 
webquest. 

Webquest i 
ordinadors amb 

Internet 

Grups cooperatius 15 minuts Grups 
cooperatius 

Es prendran 
anotacions per a 

plantejar possibles 
millores en un futur 

2. Els alumnes ompliran les autoavaluacions 
personals i de grups 

Webquest i 
ordinador amb 

Intenet 

Grups cooperatius 5 minuts Grups 
cooperatius 

Autoavaluacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
https://sites.google.com/site/webquestcienciessocials/
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GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

4t ESO 12 sessions de 60 minuts Segon trimestre 2015-2016 Anaïs Pérez 

MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT 

ANGLÈS Let’s go! 

COMPETÈNCIES 
L’alumne ha de ser competent per a: 

CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Competència plurilingüe i intercultural. 
Desenvolupar una actitud de respecte i d’estima 
envers altres cultures i llengües, i específicament 
envers la cultura i llengua angleses. 

1. Actitud respectuosa envers els alumnes d’altres 
cultures, ja siguin del centre o bé d’intercanvi. 

2. Motivació per a conèixer altres cultures, 
concretament l’irlandesa. 

3. Interès per la llengua anglesa. 

1. Mostra una actitud de respecte envers les 
demés cultures representades a l’aula. 

2. Mostra ganes i fins i tot entusiasme per 
conèixer altres cultures, concretament l’irlandesa. 

3. Mostra interès per a l’aprenentatge de l’anglès. 

2. Competència comunicativa: producció oral. 
Elaborar i expressar idees, opinions i sentiments en 
anglès.  

1. Elaboració i expressió d’idees i d’informació en 
anglès. 

2. Elaboració i expressió d’opinions i sentiments en 
anglès. 

3. Pronunciació adequada.  
4. Correcció gramatical. 

1. És capaç d’elaborar i expressar idees i donar              
informacions en anglès. 

2. És capaç d’elaborar i expressar opinions i 
sentiments en anglès. 

3. Pronuncia adequadament. 

4. S’expressa amb correcció formal i gramatical. 

3. Competència comunicativa: comprensió oral. 
Entendre missatges orals en llengua anglesa, tant de 

1. Comprensió de missatges orals en format audio 
2. Comprensió de missatges orals, en el context de 

1. És capaç d’entendre missatges en format audio 
en llengua anglesa. 
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caire audiovisual com en interacció amb altres 
persones. 

converses amb els companys i la professora 
(persones no anglòfones). 

3. Comprensió de missatges orals, en el context de 
converses amb persones anglòfones. 

2. És capaç d’entendre missatges en anglès en 
interacció amb altres persones no anglòfones. 

3. És capaç d’entendre missatges en anglès en 
interacció amb altres persones anglòfones. 

4. Competència comunicativa: producció escrita. 
Crear i produïr textos de qualitat en llengua  

 
anglesa, de diferent naturalesa i en els diversos 
registres de la llengua. 

1. Capacitat per redactar un e-mail en anglès. 
2. Capacitat per redactar una carta formal en  
 
anglès. 
3. Correcció ortogràfica i gramatical. 

1. És capaç de produïr textos informals en anglès: 
un e-mail. 

2. És capaç de produïr textos formals en anglès: 
una carta de reclamació. 

3. És capaç d’escriure amb correcció ortogràfica i 
gramatical. 

5. Competència comunicativa: comprensió escrita. 
Entendre textos escrits en anglès, de diferent 
naturalesa i en diversos registres de la llengua. 

1. Capacitat per llegir i entendre una carta informal 
(e-mail) 

2. Capacitat per llegir i entendre un text formal 
(fullet) 

1. És capaç d’entendre un text informal en anglès: 
un e-mail. 

2. És capaç d’entendre un text expositiu en 
llenguatge formal en anglès: un fullet de museu. 

6. Competència aprendre a aprendre 1. Capacitat per prendre decisions consensuades 
en el marc dels grups cooperatius. 

1. Manté una actitud activa i fa propostes. 

2. Té una actitud de respecte envers les idees 
dels companys. 

3. Arriba a conclusions consensuades, a partir de 
les opinions de tots els membres del grup. 

7. Tractament de la informació i competència 
digital 

1. Dissenyar un document en format Word i 
redactar-lo. 

2. Utilitzar l’aplicació Skype per contactar amb una 
persona a l’estranger. 

3. Fer un ús crític de la informació trobada a 
Internet. 

1. És capaç de dissenyar un document en format 
Word (format, font, etc) 

2. És capaç de produïr un document en Word 
(redactat, amb imatges, fent servir el corrector 
ortogràfic,...) 
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3. És capaç de fer servir l’aplicació Skype per 
contacter amb una persona a l’estranger (fer-se 
un usuari, buscar l’altra persona, iniciar la 
trucada, opcional: fer una vídeoconferencia) 

4. És capaç de seleccionar la informació trobada 
a Internet, segons la seva utilitat i els seus 
objectius. 

8. Competència d’autonomia i iniciativa personal 1. Mostrar autonomía i iniciativa en l’establiment 
d’una nova relació, amb un igual, en una llengua 
estrangera. 

1. Manté una actitud activa en l’establiment d’una 
nova relació, amb un igual, en una llengua 
estrangera. 

2. Mostra autonomía en l’establiment d’una nova 
relació, amb un igual, en una llengua estrangera. 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS 
MATERIALS 
RECURSOS 

ORG. 
AULA 

TEMPS 
ATENCIÓ 

DIVERSITAT 
ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ 

SESSIÓ 0. PRESENTACIÓ DE LA UNITAT. 

Inicial 
Presentació de la UD. La professora repartirà el document “Presentació 
de la UD”. Cada alumne/a el llegirà de manera individual. A continuació, 
formarem els grups cooperatius (que la professora haurà conformat). Els 
alumnes triaran un nom per al seu grup, i es distribuiran els càrrecs. 
Entregaran a la professora un full amb el nom del grup, els noms dels 
seus components i els seus càrrecs corresponents. 

 

Presentació 
de la UD 
 
Rúbrica  

Individual,  
grups 
cooperatius. 

25-30 
minuts 

Grups 
cooperatius 

Full amb nom del 
grup, membres i 
càrrecs. 

https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cU2d5TVBjYll0M00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cU2d5TVBjYll0M00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cTEpvNGMyZ0hINzg/view?usp=sharing
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Desenvolupament (Joc per activar coneixements)  
Ara sereu participants d’un concurs sobre viatges, amb 
guanyadors/guanyadores de dues categories: el que hagi fet el viatge 
més llunyà / el que hagi viscut una experiència més extraordinària. 
Haureu de seleccionar a l’atzar una de les conversation cards i respondre 
a les preguntes (en anglès) davant dels companys del grup. Trobareu les 
conversation cards al Let’s talk about travel! Worksheet. En haver 
participat tots/totes, cada grup triarà dos guanyadors, que el protaveu 
presentarà a la classe, amb una petita explicació.  
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/let
s_talk_about_travel/questions-travel-lets/4453 
La professora supervisarà l’activitat passant pels diferents grups. 

Let’s talk 
about travel! 
Worksheet. 

Grups 
cooperatius 

20-25 
minuts 

Grups 
cooperatius 

Supervisió per 
part de la 
professora 

Síntesi 
Ara que ja tenim els grups formats i que ens hem endinsat en el món dels 
viatges en anglès, estem preparats per a la nostra propera sessió: el 
viatge amb avió. Us recomano mirar alguna pel·lícula a casa en anglès, 
subtitulada amb anglès, com per exemple The terminal. 

Cap Cap  5 minuts Cap  Cap  

SESSIÓ 1. VOCABULARY: TRAVELLING. 

Inicial 
1. En cinc minuts, fes una llista de totes les paraules en anglès que et 

vinguin al cap relacionades amb els viatges. 
2.  En els cinc minuts següents, posa-les en comú amb un company del 

teu grup, i agrupeu-les per categories semàntiques (temes). 
3. En els cinc darrers minuts, poseu-les en comú amb el grup, i agrupeu-

les per categories sintàctiques (noms, verbs, adjectius...). 
4. El portaveu del grup les exposarà a la classe. 

Paper, bolígraf Grups 
Cooperatius 
 
Estructura 1, 2, 
4 

15-20 
minuts 

Grups 
Cooperatius 

Posada en comú 

https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/lets_talk_about_travel/questions-travel-lets/4453
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/lets_talk_about_travel/questions-travel-lets/4453
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/lets_talk_about_travel/questions-travel-lets/4453
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/lets_talk_about_travel/questions-travel-lets/4453
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/lets_talk_about_travel/questions-travel-lets/4453
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Desenvolupament 
1. Exercicis de vocabulari: phrasal verbs. (individual) 
http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/phrasal-verbs-travel  
S’entregaran al final de la classe: en bolígraf blau, les correccions en 
verd. Es valorarà la feina feta tot i que no s’avaluarà. 
2. Completar les graelles de vocabulari amb el vocabulari que ja hem 

recopilat a l’activitat inicial, i afegir el dels exercicis. (individual)   
3. Posar en comú les graelles amb la informació completa (grups 

cooperatius) i corregir possibles errors. Al final de la classe s’haurà 
d’entregar una graella per grup, escrita en bolígraf o llapis, pulida i 
amb bona ortografia. Els criteris d’avaluació es poden consultar a la 
rúbrica. 

Ordinador per 
fer l’exercici 
on-line (enllaç) 
 
Graella de 
vocabulari 
(annex 1) 

Individual;  
grups 
cooperatius 

 

25-30 
minuts 

Grups 
Cooperatius 

Exercicis de 
phrasal verbs i 
graella de 
vocabulari 

Síntesi 
Durant el viatge, més d’una vegada, us trobareu en situacions en les que 
haureu de fer servir tot aquest vocabulari. Penseu cadascú en una 
situació concreta i explique-la al grup. 
La professora supervisarà l’activitat passant pels diferents grups. 

 

Cap  Grups 
cooperatius: 
treball de dos 
en dos. 

10-15 
minuts 

Grups 
Cooperatius: 
treball de dos en 
dos. 

Supervisió de la 
professora. 

SESSIÓ 2. AT THE AIRPORT: LISTENING 

Inicial 
1. Recuperar la graella de vocabulari que es va elaborar a la sessió 

anterior. Per grups cooperatius, llegireu en veu alta el vocabulari un 
per un, incidint i practicant la pronunciació de cada paraula/expressió. 
La professora supervisarà l’activitat passant pels diferents grups. 

Graella de 
vocabulari de 
la sessió 
anterior 

Grups 
Cooperatius 

10-15 
minuts 

Grups 
Cooperatius 

Supervisió de la 
professora. 

http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/phrasal-verbs-travel
http://www.ecenglish.com/learnenglish/lessons/phrasal-verbs-travel
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6canA1ak9na2lSblU/view?usp=sharing
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Desenvolupament 
A continuació, imagineu que sou viatgers i us trobeu a l’aeroport d’una 
important ciutat de parla anglesa. Pels altaveus, sentiu els missatges 
següents:  
1. (Escoltarem un seguit de 5 situacions breus en anglès. Haurem de 

realitzar dos tipus d’exercicis de comprensió.) 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-
practice/travelling-abroad 
2. En el primer exercici, haurem de relacionar informació de cada situació 

amb la situació corresponent (matching). 
3. En el segon exercici haurem d’omplir els buits amb la informació 

adient (typing) 
4. Cada exercici es realitzarà de manera individual i es revisarà en els 

grups cooperatius.  
5. Per acabar, en grup-classe, es repartirà la transcripció del document 

audio, es llegirà en veu alta (un alumne per grup), es repassarà el 
vocabulari difícil i es corregiran les activitats.  

Ordinador o 
bé CD amb la 
gravació 
 
Còpies dels 
exercicis en 
format paper 
(annex 3)  
 
 
 
Còpies de la 
transcripció 
(annex 4) 

Individual   
 
 
 
Grups 
cooperatius 
 
 
 
 
 
Grup-classe 

25-30 
minuts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-15 
minuts 

Grups 
Cooperatius  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els alumnes amb 
més dificultats 
seuran amb un 
company del 
grup. 

Supervisió de la 
professora.  
 
 
Exercicis. 

Síntesi 
1. Quan estiguem a l’aeroport, segurament podrem sentir algun d’aquests 
missatges. Serà interessant poder escoltar i entendre’ls.  

Cap  Cap  5 minuts Cap  Cap  

SESSIÓ 3. I’VE LOST MY LUGGAGE! (WRITING: A FORMAL LETTER OF COMPLAINT). 

Inicial 
1. What are the parts of a formal letter?  
En grups cooperatius, fem una pluja d’idees: quins creieu que són els 
elements necessaris per una carta formal? 
2. Posada en comú de l’exercici amb el grup-classe.  
Correcció: Elements of a formal letter. (enllaç). 

Paper, bolígraf 
Projector/pissa
rra digital 
 
Elements of a 
formal letter 

Grups 
Cooperatius 

10 minuts Grups 
Cooperatius 

Posada en comú. 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/travelling-abroad
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening-skills-practice/travelling-abroad
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cVVF3YnIzT2ZYb0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6ccXh5ZFRpbnFOLUk/view?usp=sharing
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/sample/beginner/wt/wt_25.htm
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/sample/beginner/wt/wt_25.htm
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Desenvolupament 
1. Writing: a formal letter of complaint 
Completar l’exercici, fent servir el document “Writing Complaints - Lost 
Luggage” 
(http://www.talkingpeople.net/tp/skills/writing/letters/docs/Writing_Complai
nts_LostLuggage.doc. ) i tenint en compte els elements que configuren la 
carta formal. 
2. Els criteris d’avaluació es poden consultar a la rúbrica. 

Writing - a 
formal letter of 
complaint en 
format paper 
(annex 5) 
 
Document de 
consulta: 
Writing 
Complaint 
Letters en 
format paper 
(annex 6) 

Individual 

 
40 minuts Els alumnes amb 

més dificultats 
seuran al costat 
d’un membre del 
seu grup que els 
pugui ajudar en 
un moment 
donat. La 
professora 
també estarà 
disponible per 
dubtes 
eventuals. 

Carta formal. 

Síntesi 
1. Autoavaluació: abans de la correcció per part de la professora, cada 
alumne/a omplirà un formulari d’autoavaluació que reflectirà el seu grau 
de satisfacció respecte al text produït.   

Autoavaluació 
individual  
(annex 7) 

Individual 

 
10 minuts Idem Auto-avaluacions. 

SESSIÓ 4. DESCRIBING PEOPLE, DESCRIBING PLACES (SPEAKING). 

Inicial 
En cinc minuts, fes una llista de totes les paraules en anglès que et 
vinguin al cap que puguis fer servir per descriure una persona 
(físicament, psicològicament, gustos/aficions...) i un lloc de la casa 
(menjador, habitació...) 
En els cinc minuts següents, posa-les en comú amb un company del teu 
grup, i agrupeu-les per categories semàntiques (temes). 
En els cinc darrers minuts, poseu-les en comú amb el grup, i agrupeu-les 
per categories sintàctiques (noms, verbs, adjectius...). 
Completeu la graella de vocabulari (individual). 
El portaveu del grup les exposarà a la classe. 

Paper, 
bolígraf, 
graella de 
vocabulari 
(annex 1) 

Grups 
Cooperatius 
 
Estructura 1, 2, 
4 

15-20 
minuts 

Grups 
Cooperatius 

Posada en comú. 

http://www.talkingpeople.net/tp/skills/writing/letters/docs/Writing_Complaints_LostLuggage.doc
http://www.talkingpeople.net/tp/skills/writing/letters/docs/Writing_Complaints_LostLuggage.doc
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cdzRKYk41T0JqWmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cU1BpX3ZCX0pPLVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cdVBROVBidDNlbTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6canA1ak9na2lSblU/view?usp=sharing


50 
 

Desenvolupament 
Imagineu que ens trobem a Dublin, i que esteu a casa del/de la vostre/a 
penfriend. Heu d’iniciar una conversa en la que us presentareu, i a la 
vostra família. També descriureu casa vostra. 
1. A continuació, de dos en dos (en els grups cooperatius), us 

descriureu, per torns, a vosaltres mateixos, als membres de la vostra 
família i la vostra casa. Alhora que un dels dos parla, l’altre/a haurà de 
dibuixar el que l’alumne/a està explicant. 

2. Per acabar, cada alumne/a agafarà el dibuix que l’altre/a haurà fer 
basant-se en la seva descripció, i intentarà explicar els errors, en 
anglès, per tal de poder efectuar una correcció del dibuix i de la 
informació. 

el vocabulari 
(elaborat en 
els primers 
minuts de la 
classe 
Paper, llapis, 
colors. 

De dos en dos 15-20 
minuts 
 
 
 
 
15-20 
minuts. 

Grups 
Cooperatius 

Dibuixos. 
 
 
 
 
 
Correccions en 
els dibuixos. 

Síntesi 
1.  En la propera sessió, començarem a posar en pràctica tot el que hem 
après, en situació real. Escriurem mails als nostres penfriends, i us tocarà 
descriure-us a vosaltres mateixos, les vostres famílies, casa vostra. 
Poster volgueu repassar o ampliar el vocabulari a casa. 

Cap  Cap  5 minuts Cap  Cap  

SESSIÓ 5. FINDING A PENFRIEND 1. (WRITING: AN E-MAIL). 

Inicial 
1. What are the parts of an email? En grups cooperatius, completeu el 

més ràpidament possible l’exercici: Writing: an email.  
2. Posada en comú de l’exercici amb el grup-classe.  

Writing: an 
email (annex 
8) 

Grups 
Cooperatius 

5-10 
minuts 

Grups 
Cooperatius 

Posada en comú. 

https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cVTlEWUxGTlBnYU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cVTlEWUxGTlBnYU0/view?usp=sharing
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Desenvolupament 
L’activitat d’avui serà especialment important i posarà en joc les vostres 
emocions... Avui escriurem el primer mail als nostres penfriends. 
1. En grups cooperatius, reflexionarem a l’entorn de la informació que 

volem donar/demanar als nostres amics per correspondència 
(penfriends).  

2. Quan ja tenim tots clara la informació que donarem/demanarem, 
escriurem un email de presentació, recordant els elements necessaris 
per escriure un email. 

3. Els email s’enviaran a la bústia de la professora, que els reenviarà al 
professor del centre d’intercanvi. Els professors utilitzaran aquesta 
informació (gustos, aficions, característiques individuals) per establir 
les parelles de “penfriends”.  

4. Els criteris d’avaluació es poden consultar a la rúbrica. 

Paper, bolígraf 
 
Ordinadors  

Individual 

 
40 minuts Els alumnes amb 

més dificultats 
seuran al costat 
d’un membre del 
seu grup que els 
pugui ajudar en 
un moment 
donat. La 
professora 
també estarà 
disponible per 
dubtes 
eventuals. 

Emails. 

Síntesi 
1. Autoavaluació: abans de la correcció per part de la professora, cada 
alumne/a omplirà un formulari d’autoavaluació que reflectirà el seu grau 
de satisfacció respecte al text produït.   

Autoavaluació 
individual  
(annex 7) 

Individual 

 
10 minuts Idem Auto-avaluacions. 

SESSIÓ 6. FINDING A PENFRIEND 2. (READING COMPREHENSION: AN E-MAIL). 

Inicial 
1. Cada alumne/a rellegirà l’e-mail que va enviar al seu penfriend, per 
recordar el que li va explicar i el que li va preguntar. 

Ordinador. Individual 

 
10 minuts Els alumnes amb 

més dificultats 
seuran al costat 
d’un membre del 
seu grup que els 
pugui ajudar en 
un moment 
donat. La 
professora 
també estarà 
disponible per 
dubtes 
eventuals. 

Supervisió de la 
professora. 

https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cdVBROVBidDNlbTg/view?usp=sharing
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Desenvolupament 
Nois, noies, ja tenim respostes! El/la professor/a dels companys de 
Dublin i jo mateixa us hem “emparellat” amb un/a company/a de Dublin, 
basant-nos en els vostres interessos i aficions, així com en les vostres 
característiques personals. 
1. La professora repartirà als alumnes els e-mails dels seus penfriends 

corresponents. Cada alumne/a farà una primera lectura individual del 
seu e-mail.  

2. Per grups cooperatius, un per un, cada alumne/a llegirà en veu alta l’e-
mail que hagi rebut. Els demés companys l’ajudaran a millorar la 
pronunciació. També comentaran, en anglès, el contingut de l’e-mail, 
per assegurar-ne la comprensió. Si alguna paraula o expressió no 
quedés clara, es pot consultar un diccionari, ja sigui en paper o bé on-
line. 

3. La professora supervisarà l’activitat passant pels diferents grups. 

E-mails 
repartits per la 
professora, 
diccionaris. 

Grups 
Cooperatius 

40 minuts Grups 
Cooperatius 

Supervisió de la 
professora. 

Síntesi 
1. Cada alumne farà un petit resum en anglès de la informació rebuda. 
2. La professora recullirà els resums. 

Paper, bolígraf Individual 

 
10 minuts Els alumnes amb 

més dificultats 
seuran al costat 
d’un membre del 
seu grup que els 
pugui ajudar en 
un moment 
donat. La 
professora 
també estarà 
disponible per 
dubtes 
eventuals. 

Resums. 

SESSIÓ 7. GOING TO THE RESTAURANT 1.  
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Inicial 
1. En cinc minuts, fes una llista de totes les paraules en anglès que et 
vinguin al cap relacionades amb el menjar, incloses expressions útils. 
1. En els cinc minuts següents, posa-les en comú amb un company del 

teu grup, i agrupeu-les per categories semàntiques (temes). 
2. En els cinc darrers minuts, poseu-les en comú amb el grup, i agrupeu-

les per categories sintàctiques (noms, verbs, adjectius...). 
3. Completeu la graella de vocabulari (individual) 
4. El portaveu del grup les exposarà a la classe. 

Paper, 
bolígraf, 
graella de 
vocabulari 
(annex 1) 

Grups 
Cooperatius 
 
Estructura 1, 2, 
4 

10-15 
minuts 

Grups 
Cooperatius 

Posada en comú. 

Desenvolupament 
Estem a Dublin, tenim gana, haurem de menjar... 
1. En grups cooperatius, inventeu situacions orals en les quals penseu 

que us podeu trobar durant el viatge, relacionades amb el menjar (a 
casa dels penfriends, al restaurant...) 

2.  Heu d’escriure el guió, per poder representar les escenes davant de 
tota la classe el proper dia. Per escriure el guió, feu servir les directrius 
de l’enllaç, tenint en compte que són representacions molt breus, i que 
no necessitareu tots els elements (la música, per exemple). 

3. L’obra de teatre ha de durar 10 minuts com a màxim. 
4. Hi ha d’haver tants actors com membres tingui el grup. 
5. Quan tingueu el guió enllestit, repartiu els rols de cadascú i assajeu 

l’obra. 
6. Tingueu en compte que haureu de passar el guió a net, perquè a la 

propera sesió s’haurà d’entregar a la professora. Ha d’estar escrit a 
l’ordinador; el podeu imprimir o enviar per mail a la professora, abans 
de la classe. Vigileu l’extensió, i la correcció gramatical i ortogràfica. 

Paper, bolígraf Grups 
Cooperatius 

40-45 
minuts 

Grups 
Cooperatius 

Exposició oral, en 
la sessió 
següent. 
S’haurà 
d’entregar el guió 
en net a la 
propera sessió 
(un per grup) 

Síntesi 
1. Caldrà que recordeu per a la propera sessió d’assajar la vostra obra de 
teatre i de tenir el guió a punt. Penseu si voleu dur algun tipus d’accesoris 
(vestuari, attrezzo -sabeu el que és? Busqueu el seu significat al 
diccionari- etc) 

Cap  Cap  5 minuts Cap  Cap  

SESSIÓ 8. GOING TO THE RESTAURANT 2. 

https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6canA1ak9na2lSblU/view?usp=sharing
http://poesiaiteatre.blogspot.com.es/2012/07/el-guio.html
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Inicial 
1. En grups cooperatius, repasseu i assajeu la petita obra de teatre. 

Guió de l’obra Grups 
Cooperatius 

10 minuts Grups 
Cooperatius 

Supervisió de la 
professora. 

Desenvolupament 
Avui us transformareu en veritables actors i actrius. Acció! 
1. Cada grup representa la seva obra de teatre. (4 grups màxim) 
2. Cada grup que surti a representar la obra haurà de lliurar abans, a la 

professora, un guió complert de l’obra. Els criteris d’avaluació es 
poden consultar a la rúbrica. 

Guió de l’obra Grups 
Cooperatius 

40 minuts Grups 
Cooperatius 

Exposició oral, 
guió de l’obra. 

Síntesi 
1. Es reparteixen els fulls de co-avaluació (un per grup, per cada 
representació). Un membre de cada grup avalúa la representació. Si té 
dubtes pot consultar als companys del seu grup. 

Co-
avaluacions 
(annex 9) 

Grups 
Cooperatius 

10 minuts Grups 
Cooperatius 

Co-avaluacions 

SESSIÓ 9. GOING TO THE RESTAURANT 3. 

Inicial 
1. En grups cooperatius, repasseu i assajeu la petita obra de teatre (els 
que encara no l’hagueu representat), o bé llegiu i comenteu la co-
avaluació dels companys sobre la vostra actuació. 

Guió de l’obra Grups 
Cooperatius 

10 minuts Grups 
Cooperatius 

Supervisió de la 
professora. 

Desenvolupament 
Avui us transformareu en veritables actors i actrius. Acció! 
1. Cada grup representa la seva obra de teatre. (4 grups màxim) 
2. Cada grup que surti a representar la obra haurà de lliurar abans, a la 

professora, un guió complert de l’obra. Els criteris d’avaluació es 
poden consultar a la rúbrica. 

Guió de l’obra Grups 
Cooperatius 

40 minuts Grups 
Cooperatius 

Exposició oral, 
guió de l’obra. 

Síntesi 
1. Es reparteixen els fulls de co-avaluació (un per grup, per cada 

representació). Un membre de cada grup avalúa la representació. Si té 
dubtes pot consultar als companys del seu grup. 

2. Autoavaluacions de tots els grups sobre el rendiment del grup. 

Co-
avaluacions 
(annex 9) 
Autoavaluació 
grupal (annex 
10) 

Grups 
Cooperatius 

10 minuts Grups 
Cooperatius 

Co-avaluacions 

https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6ceG9PT3hmUVhEcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6ceG9PT3hmUVhEcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cbFo4YnRpSHhsU28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cbFo4YnRpSHhsU28/view?usp=sharing
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SESSIÓ 10. A VISIT TO THE MUSEUM (READING COMPREHENSION: A MUSEUM LEAFLET). 

Inicial 
1. Durant la nostra estada a Dublin, un dels indrets que podríem visitar 

és el Huntington Castle. En grups cooperatius, localitzeu-lo en un 
mapa d’Irlanda fent servir l’Intenet. 

Ordinador (un 
per grup) 

Grups 
Cooperatius 

5-10 
minuts 

Grups 
Cooperatius 

Supervisió de la 
professora. 

Desenvolupament 
Sou turistes de visita a Dublin, i aneu a visitar el Huntington Castle. Aquí 
en teniu el fulletó. http://www.fellowshipofisis.com/olivia7a_2010.html   
A continuació, el llegireu en veu alta en els vostres grups, i junts mirareu 
d’entendre tota la informació del fulletó, sense recórrer a cap tipus de 
diccionari.  
Ho fareu de la següent manera: La persona 1 del grup farà la lectura en 
veu alta, del primer paràgraf, cuidant la pronunciació. A continuació, la 
persona 2 resumirà el contingut de la lectura. Per finalitzar, les persones 
3 i 4 opinaran sobre el resum de la persona 2, i rectificaran o completaran 
la informació.  
Tot seguit, s’iniciarà la lectura del segon paràgraf. La persona 2 serà 
aquesta vegada la persona 1, i així successivament.  
Tots els alumnes haureu de passar per tots els rols, fins acabar de llegir 
tot el fulletó.  
 
1. Important: durant aquesta part de l’exercici, tots els llapis i estoigs del 

grup estaran al mig de la taula i no es podran fer servir. 
2. Tot seguit, de manera individual, contestareu a les 10 preguntes de 

comprensió lectora que us facilitarà la professora.   
3. En acabar l’activitat, la professora recollirà els fulls, i cada grup 

disposarà de 5-10 minuts per comprobar les definicions d’aquelles 
paraules  o expressions que no hagin quedat clares. Podreu utilitzar 
diccionaris, ja sigui en paper o bé on-line. 

La professora supervisarà l’activitat passant pels diferents grups. 

Documents:  
-The 
Huntington 
Castle 
Brochure 
(annex 11) 
 
-Reading 
Comprehensio
n (annex 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paper, 
bolígraf, 
diccionaris 

Grups 
Cooperatius / 
Individual 
 
Estructura 
Llapis al centre 
 
Estructura 
Lectura 
compartida 

40-45 
minuts 

 

Grups 
Cooperatius 

Exercici de 
Reading 
Comprehension  

http://www.fellowshipofisis.com/olivia7a_2010.html
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cM3RMdkRBdFVwT2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cMjg4cFBUUDVtMlE/view?usp=sharing
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Síntesi 
1. Quines visites culturals voldríeu fer a Irlanda? (Dos o tres alumnes 

contesten a la pregunta en grup-classe.) Penseu que en totes 
aquestes visites haureu d’entendre els fulletons explicatius. 

Cap  Grup-classe 5 minuts Cap  Cap  

SESSIÓ 11. SKYPE: MEETING MY PENFRIEND. (SPEAKING). 

Inicial 
1. Aquesta sessió serà especial perquè coneixerem als nostres 

penfriends “cara a cara”, cibernèticament. Ens connectarem via Skype 
i mantindrem una conversa de 15 minuts en anglès, que vosaltres 
“liderareu”, seguida d’una conversa de 15 minuts en castellà, que ells 
“lideraran”. Per grups cooperatius, elaboreu un llistat de 10 preguntes 
que els podrieu fer, per no quedar-vos en blanc a meitat de la 
conversa. La professora recullirà un llistat per grup, amb les deu 
preguntes. 

Penseu que al final de la sessió haureu de fer un breu resum en anglès 
de la informació que haureu recollit.  

Paper, bolígraf Grups 
Cooperatius 

10 minuts Grups 
Cooperatius 

Llistat de 
preguntes. 

Desenvolupament 
Avui és la nostra última sessió abans de l’avaluació final. Serà una sessió 
important, ja que coneixereu “cara a cara” els vostres companys de parla 
anglesa. En primer lloc, farem cinc cèntims del que és l’aplicació Skype, i 
com s’utilitza. Segur que molts de vosaltres ja l’heu feta servir. Per 
començar, necessitareu un usuari i una contrassenya. A la pàgina d’inici 
de Skype trobarem totes les indicacions necessàries. 
http://www.skype.com/es/ L’aplicació ja està descarregada a tots els 
ordinadors.   
1. Ara ens connectarem via Skype. Durant els primers 15 minuts, 

vosaltres heu de “portar la batuta” i fer preguntes als vostres 
companys anglesos. Podeu prendre algun tipus de notes per tal de 
recordar la informació després. 

2. La professora anirà supervisant les converses, juntament amb el 
professor de suport. 

Paper, 
bolígraf, 
ordinador. 

Individual 

 
40 minuts Els alumnes amb 

més dificultats 
s’agruparan a un 
espai de l’aula, a 
prop de la 
professora, per 
poder rebre 
ajuda si la 
necessiten. Per 
aquesta sessió, 
comptarem amb 
un professor de 
suport a l’aula. 

Supervisió dels 
professors. 

http://www.skype.com/es/
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Síntesi 
1. Redactar un resum de la informació obtinguda, en anglès. 
2. La professora recullirà els resums. 
3. Els criteris d’avaluació es poden consultar a la rúbrica. 

Paper, bolígraf Individual 

 
10 minuts Els alumnes amb 

més dificultats 
seuran al costat 
d’un membre del 
seu grup que els 
pugui ajudar en 
un moment 
donat. Els 
professors també 
estaran 
disponibles per 
dubtes 
eventuals. 

Resums. 

SESSIÓ 12. EVALUATION. 

Inicial 
1. Espai de preguntes: abans de realitzar l’avaluació, per grups 
cooperatius, decidiu una pregunta que volgueu fer a la professora per 
aclarir algun dubte. 

Paper, bolígraf Grups 
Cooperatius 

10 minuts Grups 
Cooperatius 

Posada en comú. 

Desenvolupament 
1. Avaluació dels continguts: redacció. 
2. Els criteris d’avaluació es poden consultar a la rúbrica. 

Avaluació : 
Evaluation: 
Let’s go 
(annex 13) 

Individual 

 
40 minuts Els alumnes amb 

més dificultats 
podran, si ho 
desitjen, elaborar 
un borrador amb 
la informació 
relevant i gravar 
la seva resposta 
en vídeo, a casa.  

Avaluació. 

https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cVkxoVkJQdVNyaUU/view?usp=sharing
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Síntesi 
1. Autoavaluació: cada alumne/a omplirà un formulari d’autoavaluació 
que reflecteixi el seu grau de satisfacció respecte al seu rendiment a 
l’avaluació.   

Autoavaluació 
individual 
(annex 7) 

Individual 

 
10 minuts No és necessària 

una adapació  
Autoavaluació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0OgFGu_PH6cdVBROVBidDNlbTg/view?usp=sharing


59 
 

GRAELLA DE PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA 4 

GRUP-CLASSE DURADA PERÍODE CURS 
ESCOLAR 

DOCENT 

4t ESO 6 sessions de 60 minuts 3r trimestre 2015-16 Neus Calvo 

MATÈRIA TÍTOL 

INFORMÀTICA (Optativa)* 

Pel seu caràcter d’optativa entenem que potser no 
tots els alumnes la realitzin, però la idea és que 
puguin realitzar-la tots. 

Elaborem una pàgina web 

Aquesta unitat té com a objectiu la creació d’una pàgina web a través de la qual fer públic el contingut 
del viatge que s’organitza a 4t d’ESO. Aquest caràcter públic permetrà comunicar als familiars allò 
que està programat per fer durant el viatge, així com els imprevistos i canvis.  

COMPETÈNCIES 

L’ALUMNE HA DE SER  COMPETENT PER A: 

CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL CRITERIS D’AVALUACIÓ 

1. Tractament de la informació i competència 
digital: conèixer els instruments i saber utilitzar 

les aplicacions informàtiques. 

1.1 Creació d’una pàgina web a través d’aplicacions 
informàtiques. 

1.2 Ús de connexions inalàmbriques. 

1.1 Crea una pàgina web incorporant 
recursos multimèdia. 

1.2 Aplica estàndards d’accessibilitat  

2. Tractament de la informació i competència 
digital: cercar i tractar la informació i organitzar 

entorns de treball i d’aprenentatge. 

2.1 Creació i publicació a Internet. 

2.2 Estàndards de publicació. 

2.1 Crea, edita i publica continguts nous a la 
pàgina web. 

2.2 Utilitza els estàndards de publicació 
adequats. 
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3. Tractament de la informació i competència 
digital: comunicar-se i col·laborar amb altres 

usuaris. 

3.1 Utilització de canals per a la comunicació amb 
altres usuaris. 

3.2 Utilització d’eines informàtiques col·laboratives 
per compartir informació. 

3.1 Treballa com a usuari en xarxes locals. 

3.2 Comparteix documents amb altres 
usuaris. 

4. Tractament de la informació i competència 
digital i Competència social i ciutadana: exercir 
la ciutadania, adquirir bons hàbits a l’hora 
d’utilitzar la xarxa Internet i formar-se una identitat 
digital. 

4.1 Adquisició d’hàbits orientats a la protecció de la 
intimitat i la seguretat personal en els entorns 
personals. 

4.2 Reconeixement i aplicació de mesures de 
seguretat en l’ús de la xarxa d’Internet. 

4.3 Prendre consciència de la pròpia identitat digital. 

4.1 Participa en comunitats virtuals, 
interactuant de forma activa en les pàgines 
webs. 

4.2 Adopta actituds i conductes adequades, 
amb respecte als drets i intercanvis de 
continguts i entorns de treball. 

4.3 Coneix les conseqüències de la publicació 
d’informació a la xarxa d’Internet i actua 
conseqüentment. 

SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

SESSIÓ 1: INSTRUMENTS I APLICACIONS 

ACTIVITATS MATERIALS, 
TEMPS I 
ORGANITZACI
Ó 

ATENCIÓ A LA 
DIVERSITAT 

ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

INICIAL 1. El professor/a presenta l’activitat i recull els coneixements previs 
de  licacions informàtiques. Concretament, què en saben sobre les 
pàgines web i si tenen experiències en la seva creació. 

2. També forma les parelles que treballaran al llarg de tota la Unitat 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 

S’avaluaran els 
coneixements previs 
mitjançant  un breu 
formulari de Google 

https://docs.google.com/forms/d/1gykKG0ZjiBzdMVLRt-dB3YxCHnY_fMG1sP3TgW25odU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1gykKG0ZjiBzdMVLRt-dB3YxCHnY_fMG1sP3TgW25odU/viewform
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Didàctica fent servir criteris coherents amb l’atenció a la diversitat. 
Cada parella elaborarà una pàgina web i, després, un cop feta la 
coavaluació (sessió 4), es decidirà quina és l’escollida per utilizar 
durant el viatge.  

internet. 

15 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

més dificultat. Docs. 

DESENVOLUP
AMENT 

1. El professor/a presenta les diferents eines de creació de pàgines 
web, senyalant les principals característiques. 

2. L’alumnat explora i selecciona aquelles que creu més convenients 
per a la realització de la pàgina web. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

40 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

Es comprova de 
manera visual que tot 
l’alumnat participa en 
la cerca de les eines i 
en la seva selecció. 

SÍNTESI 1. El professor/a recull les eines seleccionades per l’alumnat per a 
l’elaboració de les pàgines web i li demana de pensar per al pròxim 
dia quina podria ser l’estructura de la pàgina web arràn dels 
continguts treballats en les altres UUDD. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

5 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

S’anoten les eines 
seleccionades. Cada 
parella d’alumnes ha 
d’haver-ne 
seleccionat una. 

SESSIÓ 2: INSTRUMENTS I APLICACIONS 

INICIAL 1. El professor/a presenta l’activitat i recull de manera oral les 
estructures inicials de les pàgines web que ha pensat l’alumnat: 

Ordinadors de 
l’aula 

El treball per 
parelles pot 

S’anota si l’alumnat 
ha cercat els apartats 

https://docs.google.com/presentation/d/1MJXoDgGCox8XtaPH7nLcUPGtR7gvjS2uE4kitsvGihc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MJXoDgGCox8XtaPH7nLcUPGtR7gvjS2uE4kitsvGihc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MJXoDgGCox8XtaPH7nLcUPGtR7gvjS2uE4kitsvGihc/edit?usp=sharing


62 
 

quins apartats, quina informació, etc. S’escriuen les estructures 
inicials a la pissarra per a que tot l’alumnat pugui seguir el mateix 
guió. 

d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

15 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

i la informació a afegir 
a les pàgines web. 

DESENVOLUP
AMENT 

1. L’alumnat elabora els apartats de les pàgines web i els 
caracteritza de manera general. El professor/a ajuda en aquesta 
tasca resolent dubtes. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

30 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

S’anota si l’alumnat 
ha creat els apartats 
de la pàgina web de 
manera general. 

SÍNTESI 1. El professor/a recull i resol dubtes sobre la sessió compartint a tot 
el grup-classe algunes de les pàgines web de l’alumnat.  

2. Es demana que el pròxim dia es porti la informació precisa a 
incloure en un llapis de memòria. Aquesta informació l’han d’obtenir 
de la resta de UUDD del projecte.  

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

15 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

S’anota si l’alumnat 
ha facilitat un enllaç 
web al professor/a. 

SESSIÓ 3: TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DE TREBALL 
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INICIAL 1. El professor/a presenta l’activitat i demana a l’alumnat que obri 
l’arxiu on han preparat la informació a incloure en les pàgines web.  

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

5 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

S’anota si l’alumnat 
ha preparat la 
informació a incloure 
a les pàgines web. 

DESENVOLUP
AMENT 

1. L’alumnat presenta per parelles els apartats que han dissenyat i la 
informació bàsica a incloure en cadascun d’ells.  

2. El professor/a explica les normes de publicació a Internet i 
l’alumnat comença a publicar els seus continguts d’acord a aquestes. 
El professor/a ajuda en aquesta tasca resolent dubtes. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

45 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

Es revisen els 
continguts de les 
pàgines web i s’anota 
si compleixen els 
requisits i estàndards 
de publicació. 

SÍNTESI 1. El professor/a recull i resol dubtes sobre la sessió compartint a tot 
el grup-classe les pàgines web més avançades de l’alumnat. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

10 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

No són necessàries. 

https://docs.google.com/presentation/d/1x6u8RexskBOz85Ws_gYnpT6xM9nnqktXLqpnm-4aiYI/edit?usp=sharing
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SESSIÓ 4: COMUNICAR I COL·LABORAR AMB ALTRES USUARIS 

INICIAL 1. El professor/a presenta l’activitat i demana a l’alumnat que prepari 
els seus enllaços per compartir-los amb la resta d’alumnes. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

5 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

S’anota si l’alumnat té 
les pàgines web a 
punt per compartir-les 
amb la resta 
d’alumnes. 

DESENVOLUP
AMENT 

1. L’alumnat comparteix els seus enllaços i s’utilitzen eines de 
comunicació i col·laboració, com el Drive de Google Docs, per 
acabar de millorar les pàgines web mitjançant la revisió de les 
pàgines web dels companys/es. El professor/a ajuda en aquesta 
tasca resolent dubtes i identifica punts de millora. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

35 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

L’alumnat avalua les 
pàgines web de la 
resta d’alumnes per 
poder decidir quina 
utilitzaran durant el 
viatge. Co-avaluació. 

SÍNTESI 1. El professor/a recull i resol dubtes sobre la sessió compartint amb 
tot el grup-classe algunes de les pàgines web de l’alumnat. Aquest té 
l’oportunitat d’explicar a la resta què és el que han fet i compartir les 
seves pàgines web. El professor/a també anima a l’alumnat a acabar 
la creació de les pàgines web a casa i a incorporar millores 
mitjançant els aspectes vistos en les altres pàgines web.  

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

20 minuts. 

Una parella per 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

Avaluació de les 
pàgines web per part 
del professor/a, a 
través de la rúbrica 
d’avaluació.  

https://docs.google.com/forms/d/1rUu3yk0Qk5men5saEJM1JXkaekFxCN-jK0KT6JQTzFw/viewform
https://docs.google.com/document/d/1reu4aY_yDgb34YQJg89Ev84eMNlpvkzQu0MJIRJxTUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1reu4aY_yDgb34YQJg89Ev84eMNlpvkzQu0MJIRJxTUE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1reu4aY_yDgb34YQJg89Ev84eMNlpvkzQu0MJIRJxTUE/edit?usp=sharing
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ordinador. 

SESSIÓ 5: EXERCIR LA CIUTADANIA, ADQUIRIR BONS HÀBITS A L’HORA D’UTILITZAR LA XARXA INTERNET I FORMAR-SE UNA IDENTITAT 
DIGITAL. 

INICIAL 1. El professor/a presenta l’activitat i recorda què significa fer públic 
un contingut a la xarxa Internet. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

15 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

No són necessàries. 

DESENVOLUP
AMENT 

1. El professor/a inicia un debat sobre quina és la informació que 
l’alumnat fa pública a la xarxa i quines creuen que poden ser les 
conseqüències (positives i negatives) d’aquest fet, tant en el moment 
actual com en el futur. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

30 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

No són necessàries. 

SÍNTESI 1. L’alumnat fa públiques les seves pàgines web, sent conscient de 
les seves implicacions. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

Revisió de les 
pàgines web i 
avaluació amb les 
millores introduïdes. 

https://docs.google.com/presentation/d/1xdyzskRBQMLB5UXKLqeNZKpO-UPD2hWH0GmdwVf4QMk/edit?usp=sharing
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15 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

SESSIÓ 6: AUTOAVALUACIÓ INDIVIDUAL, GRUPAL I DOCENT 

INICIAL 1. El professor/a presenta l’activitat i recull i resol dubtes abans de 
l’autoavaluació. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

15 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

No són necessàries. 

DESENVOLUPA
MENT 

1. L’alumnat s’autoavalua individualment i de manera grupal a 
través de la taula d’autoavaluació de l’annex 2 i 3 i el professor/a 
ajuda en aquesta tasca. 

2. També s’avalua la pràctica educativa docent a través de la taula 
d’avaluació de l’annex 4. 

Ordinadors de 
l’aula 
d’informàtica i 
connexió a 
Internet. 

30 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 
més dificultat. 

Es recullen les 
autoavaluacions 
indivduals i grupals  i 
les avaluacions de la 
pràctica educativa 
docent. 

SÍNTESI 1. El professor/a realitza un tancament de la UD felicitant a l’alumnat 
per la feina feta i encoratjant-los a seguir creant pàgines web per 
publicar i compartir amb la resta d’alumnes altres continguts del seu 

No es necessiten 
materials. 

El treball per 
parelles pot 
ajudar a 
l’alumnat amb 

No són necessàries. 
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interés.  15 minuts. 

Una parella per 
ordinador. 

més dificultat. 
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10. Material didàctic  
Tot el material didàctic utilitzat està enllaçat a les graelles de les diferents 
unitats didàctiques, i s’hi pot accedir directament.  

El material que no ha estat dissenyat per nosaltres està referenciat a les 
graelles (se’n especifica les pàgines web). 
 

11. Autoavaluació 

11.1 Autoavaluacions de les Unitats didàctiques 
 

 Unitat didàctica de Matemàtiques i Ciutadania: 

INDICADORS COMPETENCIALS PER A AVALUAR PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

Indicador Autoavaluació breu 

Les UD tenen per objectiu respondre a una 
pregunta/resoldre un problema? 

Sí, ha de trobar uns vols a un preu 
assequible i pensar en possibilitats de 
finançament. 

La introducció és atractiva? (es lliga al context 
vital de l'alumne o a preguntes que s'ha pogut 
plantejar?) 

Sí, l’assertivitat és necessària en tots els 
aspectes de la nostra vida. 

Els continguts s'estructuren entorn d'una tasca? Sí, la de començar a planificar el seu viatge 
de fi de curs. 

Té com a resultat l'elaboració d'un producte? Sí, aconseguiran uns vols i una manera de 
pagar menys. 

Fa que s'apliquin coneixements previs/adquirits 
i proporciona nous aprenentatges? 

Sí, els seus coneixements previs es tenen 
molt en compte amb l’objectiu de continuar 
desenvolupant-los. 

Ajuda a relacionar coneixements diversos o 
amb d'altres matèries? 

Sí, expressió oral, matemàtiques, economia, 
ciutadania, psicologia... 

És una activitat que es pot desenvolupar de 
diferents formes i estimula la curiositat i la 
creativitat de l'alumnat? 

Sí, sobretot a l’hora de fer la presentació en 
el supòsit que han de convèncer a la resta 
se’ls hi dona força llibertat. 

Implica l'ús de d'instruments diversos com 
material manipulable, eines de dibuix, 
programari, calculadora...? 

Pocs instruments, principalment ordinadors i 
dispositius com tablets. 

Utilitza Internet per a fer-ne un ús de, com a 
mínim els aspectes següents : interactivitat, 
múltiples punts de vista, informació actual? 

Sí, per a investigar llocs amb preu 
assequible per a triar destí. 
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 Unitat didàctica de Ciències Socials: 

INDICADORS COMPETENCIALS PER A AVALUAR PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

Indicador Autoavaluació breu 

Les UD tenen per objectiu respondre a una 
pregunta/resoldre un problema? 

La pregunta principal a la qual responen les 
UD a partir de les diferents assignatures és: 
com s’organitza un viatge de final de curs. 

La introducció és atractiva? (es lliga al context 
vital de l'alumne o a preguntes que s'ha pogut 

La introducció de la webquest ha de captar 
l’atenció de l’alumnat, és per això que he 

Es treballen els aspectes següents des de les 
àrees? Comprensió lectora, expressió oral i 
escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació 
en valors. 

Sí, totes elles. Potser la que es treballa poc 
és la d’expressió escrita. 

Es fomenta l'autonomia de l'alumnat? Sí, la professora situa a l’alumne en cada 
una de les sessions per a que s’organitzi i 
sempre tingui present què ha de fer i què 
s’espera d’ell. 

S'intervé a partir de preguntes adequades més 
que amb explicacions? 

Sí, la professora evita explicacions 
unidireccionals. Fomenta la participació dels 
alumnes i quan treballen en grup sempre es 
mostra disponible a resoldre dubtes i oferir 
ajudes. 

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.? 

Sí, el treball en equip i la pràctica de 
l’assertivitat han estat dues constants al llarg 
de la UUDD. 

En el treball en equip s'han definit rols que 
proporcionen múltiples perspectives des de les 
quals estudiar el tema? 

Sí, cada membre tenia un rol definit que 
anava canviant a cada sessió. 

Implica raonar sobre el que s'ha fet i justificar 
els resultats? 

Sí, han d’estar molt convençuts del que han 
fet i après per tal de poder “vendre” aquest 
producte als seus companys. 

S'avança en la representació de manera cada 
vegada més precisa usant progressivament un 
llenguatge més acurat? 

En aquesta unitat no. Es tracta de construir 
significats però els temes que es toquen són 
diferents i no és pot veure aquest progrés en 
el llenguatge. 

Inclou una rúbrica d'avaluació? Sí, i instruccions detallades per a que 
sàpiguen en tot moment què s’espera d’ells. 

Conté una conclusió amb un vincle clar amb la 
introducció?. Exposa clarament les tasques 
cognitives dels alumnes i suggereix com aquest 
aprenentatge les podria aplicar a altres 
qüestions i àmbits? 

Sí, a cada sessió es tracta de fer una reflexió 
final que ajudi a l’alumne a connectar els 
seus coneixements previs amb els nous 
aprenentatges. 
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plantejar?) utilitzat un seguit de preguntes per despertar 
el seu interès. 

Els continguts s'estructuren entorn d'una tasca? Els continguts s’estructuren entorn 4 
activitats. I aquestes activitats, en ocasions, 
s’estructuren en diferents fases. Per 
exemple a l’activitat 3, trobem 3 fases: 
recerca de informació, elaboració d’un suport 
audiovisual i l’exposició oral. 

Té com a resultat l'elaboració d'un producte? Sí, el producte final consisteix en elaborar un 
tríptic informatiu del viatge. 

Fa que s'apliquin coneixements previs/adquirits 
i proporciona nous aprenentatges? 

En el inici de l’activitat, es passa un 
qüestionari als alumnes per conèixer les 
idees prèvies, i també es formulen preguntes 
per activat coneixements a al inici de 
l’activitat 1. A mesura que es va avançant en 
les activitats, es posen de manifest nous 
aprenentatges com per exemple,  

Ajuda a relacionar coneixements diversos o 
amb d'altres matèries? 

Sí es poden relacionar continguts 
principalment amb les matèries. A 
continuació cito dos exemples: Amb les 
llengües es poden relacionar tots els 
continguts que fan referència a les 
competències comunicatives. També es 
poden vincular els continguts i la informàtica, 
es poden vincular aquells continguts que fan 
referència a la utilització d’eines 2.0. 

Aquesta unitat didàctica està pensada per a 
dur a terme en un projecte interdisciplinari, el 
qual té l’objectiu principal de vincular 
diverses àrees. 

És una activitat que es pot desenvolupar de 
diferents formes i estimula la curiositat i la 
creativitat de l'alumnat? 

Hi ha algunes activitats que contenen 
indicacions sobre els apartats que han 
d’incloure els diferents document, però en 
general, es deixa i de fet s’aconsella que 
siguin originals i creatius a l’hora de 
presentar les activitats. 

Implica l'ús de d'instruments diversos com 
material manipulable, eines de dibuix, 
programari, calculadora...? 

S’utilitzen diferents recursos i instruments, 
però no hi ha material manipulable, ja que la 
eina principal és Internet. 

Utilitza Internet per a fer-ne un ús de, com a 
mínim els aspectes següents : interactivitat, 
múltiples punts de vista, informació actual? 

Sense l’ús de Internet, no es podria 
desenvolupar aquesta unitat didàctica, ja 
que està basada en una webquest. Internet, 
en aquesta activitat adquireix un paper tant 
per buscar informació, com per conèixer els 
objectius, els continguts, la descripció de les 
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activitats, els recursos i l’avaluació. 

Es treballen els aspectes següents des de les 
àrees? Comprensió lectora, expressió oral i 
escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació 
en valors. 

A l’hora de programar les activitats de la 
unitat didàctica, s’ha tingut en compte 
incloure tots aquests aspectes. 

Es fomenta l'autonomia de l'alumnat? Amb la utilització de la webquest, es tracta 
que els alumnes tinguin totes les 
instruccions necessàries per treballar 
autònomament. De fet, el professorat 
assumeix el rol d’orientador i guia. 

És per això que, en ocasions, he inclòs en la 
descripció de les activitats, algunes 
recomanacions generals o guions. 

S'intervé a partir de preguntes adequades més 
que amb explicacions? 

Com ja he mencionat anteriorment, el rol del 
professor es d’orientador i guia, no hi ha cap 
explicació per part del professor sobre 
conceptes merament teòrics.  

La seva actuació es centra en presentar les 
activitats i donar orientacions per a la seva 
realització, així com donar respondre als 
dubtes i necessitats dels alumnes. 

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.? 

La metodologia en la que es basa aquesta 
unitat didàctica és la pròpia dels grups 
cooperatius. Per  a que aquest treball sigui 
efectiu cal desenvolupar la interdependència 
positiva i la responsabilitat individual. 

Tot i així també es plantegen algunes 
activitats amb tot el grup classe, com per 
exemple, l’exposició oral. 

En el treball en equip s'han definit rols que 
proporcionen múltiples perspectives des de les 
quals estudiar el tema? 

Per a la realització de les diferents activitats 
els alumnes van adoptant uns rols diferents:  

Activitat 1:demògrafs 

Activitat 2: exploradors  

Activitat 3: investigadors 

Activitat 4: treballadors d’una agencia de 
                  viatges  

Activitat 5: publicistes. 

Implica raonar sobre el que s'ha fet i justificar 
els resultats? 

Una part important de les activitats que es 
plantegen, pretenen anar més enllà de la 
recerca d’informació. A mode d’exemple: A 
l’activitat 1, la recerca d’informació serveix 
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per interpretar dades i establir conclusions 
entorn la població del país.  A l’activitat 2, es 
cerca informació per conèixer la xarxa de 
transports de la ciutat de Dublín que serveix 
per fer una classificació i determinar quin 
transport resulta. 

S'avança en la representació de manera cada 
vegada més precisa usant progressivament un 
llenguatge més acurat? 

La seqüència de les activitats està pensada 
per tal de començar treballant aspectes més 
generals i de mica en mica, anar concretant 
temes més específics. De fet, el producte 
final, un tríptic informatiu, és el resum de 
totes les activitats anteriors. 

Inclou una rúbrica d'avaluació? Sí, a l’apartat d’avaluació hi ha adjuntada 
una rúbrica que contempla totes les activitats 
que es demanen i els criteris d’avaluació que 
es tenen en compte. 

Conté una conclusió amb un vincle clar amb la 
introducció?. Exposa clarament les tasques 
cognitives dels alumnes i suggereix com aquest 
aprenentatge les podria aplicar a altres 
qüestions i àmbits? 

Les conclusions inclouen reflexions sobre el 
procés d’ensenyament aprenentatge seguit. 

 

 Unitat didàctica Anglès: 

INDICADORS COMPETENCIALS PER A AVALUAR PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

Indicador Autoavaluació breu 

Les UD tenen per objectiu respondre a una 
pregunta/resoldre un problema? 

Si. La majoria d’activitats tenen com a 
objectiu  respondre a una pregunta o resoldre 
una qüestió o un problema, per exemple 
l’activitat 0: els alumnes han de participar en 
un concurs i explicar una experiència, per tal 
de guanyar el premi al viatge més llunyà o a 
l’experiència més extraordinària. O bé 
l’activitat de la sessió 4, ón han de 
descriure’s, la seva família i casa seva, de 
manera que un company ho pugui 
representar amb un dibuix. 

La introducció és atractiva? (es lliga al context 
vital de l'alumne o a preguntes que s'ha pogut 
plantejar?) 

Si, sense cap dubte. Penso que aquest 
projecte captarà l’atenció de la major part 
d’alumnes ràpidament. La UD d’anglès 
representa una part molt important de 
l’aprenentatge necessàri, i la introducció, al 
document “Presentació de la UD”, en aquest 
sentit, és clara i entenedora i contextualitza  
perfectament els aprenentatges. Penso que 
és atractiva i motivadora. 
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Els continguts s'estructuren entorn d'una tasca? Si, els continguts, explicitats en clau 
competencial, s’estructuren entorn d’una 
tasca concreta, diferent per a cada activitat. 

Té com a resultat l'elaboració d'un producte? Si. En realitat, moltes activitats s’estructuren 
al voltant d’un producte a elaborar: graelles 
de vocabulari, carta formal, email, guió d’obra 
de teatre,... 

Fa que s'apliquin coneixements previs/adquirits i 
proporciona nous aprenentatges? 

Si, les diferents activitats incorporen 
coneixements previs (a través de les activitats 
inicials, que tenen com a objectiu l’activació 
de coneixements previs), així com nous 
aprenentatges, de caire diferent, a través de 
les activitats de desenvolupament. 

Ajuda a relacionar coneixements diversos o amb 
d'altres matèries? 

Si. De fet, diverses activitats fan referència, 
en algun moment o altre, a coneixements 
d’altres matèries i a elements transversals. 
Per exemple, s’incorporen coneixements de 
dibuix, d’informàtica, de ciutadania, etc. 

És una activitat que es pot desenvolupar de 
diferents formes i estimula la curiositat i la 
creativitat de l'alumnat? 

Si: per exemple, es proposen activitats com 
dibuixar el que un altre alumne està descrivint 
(certament, implica creativitat); escriure el 
guió d’una obra de teatre, per després 
representar-la, etc. 

Implica l'ús de d'instruments diversos com 
material manipulable, eines de dibuix, 
programari, calculadora...? 

Si. Es fa servir instruments de dibuix, 
ordinadors, material per la obra de teatre, si 
els aumnes ho desitgen... 

Utilitza Internet per a fer-ne un ús de, com a 
mínim els aspectes següents : interactivitat, 
múltiples punts de vista, informació actual? 

Si: per exemple Skype (interactivitat),  bé el 
fullet de Huntington Castle (recerca 
d’informació actual). 

Es treballen els aspectes següents des de les 
àrees? Comprensió lectora, expressió oral i 
escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació 
en valors. 

Si. Es treballen tots i cadascun d’aquests 
aspectes. 

Es fomenta l'autonomia de l'alumnat? Si, a través de les activitats en grups 
cooperatius, per exemple. En realitat, diria 
que la majoria, sinó totes les activitats, estan 
enfocades de manera que es prioritzi 
l’autonomia de l’alumnat. 

S'intervé a partir de preguntes adequades més 
que amb explicacions? 

Si. Moltes de les activitats estan enfocades de 
manera que l’alumne tingui accés al 
coneixement a través d’una recerca o de 
treball, ja sigui individual o bé cooperatiu. Les 
intervencions o explicacions per part del 
professor intenten ser les mínimes 
necessàries per a la realització correcta de 
les activitats i l’adquisició del coneixement. 

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.? 

Si. La majoria d’activitats estan plantejades 
des del treball col·lectiu i cooperatiu. 

En el treball en equip s'han definit rols que 
proporcionen múltiples perspectives des de les 
quals estudiar el tema? 

No realment diferent rols per a una mateixa 
activitat, tot i que, el treball cooperatiu en 
grups de quatre alumnes implica adoptar 
quatre rols, en aquest cas: coordinador, 
secretari, moderador i portaveu; i a més a 
més, els alumnes han d’adoptar rols en 
determinades activitats: turistes, actors, 
participants d’un concurs... 
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Implica raonar sobre el que s'ha fet i justificar els 
resultats? 

Si, les UD incorporen diverses activitats 
d’autoavaluació i de coavaluació.  

S'avança en la representació de manera cada 
vegada més precisa usant progressivament un 
llenguatge més acurat? 

Si, perquè a través d’aprenentatges més 
simples de comprensió i producció orals i 
escits, s’avança cap a l’elaboració d’un 
producte més complex, que implica la 
incorporació d’aquests aprenentatges: un 
producte de comprensió i producció oral: el 
Skype, i un altre de producció escrita: 
l’avaluació final. 

Inclou una rúbrica d'avaluació? Si. És facilitada als alumnes el primer dia, a la 
sessió d’introducció. 

Conté una conclusió amb un vincle clar amb la 
introducció?. Exposa clarament les tasques 
cognitives dels alumnes i suggereix com aquest 
aprenentatge les podria aplicar a altres qüestions 
i àmbits? 

No es tracta tant d’una conclusió global, com 
de petites conclusions en forma d’activitats de 
síntesi, al final de cada activitat, que 
permeten contextualitzar els aprenentatges 
adquirits i mostrar-ne clarament les 
aplicacions. 

 

 Unitat didàctica d’Informàtica: 

INDICADORS COMPETENCIALS PER A AVALUAR PROPOSTES DIDÀCTIQUES  

Indicadors Autoavaluació breu 

Les UD tenen per objectiu respondre a una 
pregunta/resoldre un problema? 

Si, la UD pretén respondre a la necessitat de 
crear una pàgina web i poder utilitzar-la per 
comunicar a les famílies tot allò que faran de 
manera detallada. 

La introducció és atractiva? (es lliga al context 
vital de l'alumne o a preguntes que s'ha pogut 
plantejar?) 

Si, és atractiva en quan introdueix un contingut 
nou als alumnes: la creació de continguts 
multimèdia i la seva difusió. 

Els continguts s'estructuren entorn d'una tasca? Si, els continguts s’estructuren en diferents 
activitats seqüenciades. 

Té com a resultat l'elaboració d'un producte? Si, el producte final que s’elabora és una pàgina 
web. 

Fa que s'apliquin coneixements previs/adquirits i 
proporciona nous aprenentatges? 

Si, els coneixements previs que s’apliquen 
tenen a veure amb l’ús d’eines informàtiques i 
en el tractament d’informació prèviament 
elaborada en altres matèries. 

Ajuda a relacionar coneixements diversos o 
amb d'altres matèries? 

No gaire. La competència digital que és 
bàsicament la que es treballa en aquesta UD no 
precisa gaire l’activació de continguts d’altres 
matèries. 

És una activitat que es pot desenvolupar de Més o menys. L’aplicació informàtica  és similar 
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diferents formes i estimula la curiositat i la 
creativitat de l'alumnat? 

a tot l’alumnat però sí estimula la creativitat al 
oferir diferents caracteritzacions multimèdia. 

Implica l'ús de d'instruments diversos com 
material manipulable, eines de dibuix, 
programari, calculadora...? 

Implica l´ús de diverses aplicacions 
informàtiques, però sempre des del mateix 
ordinador. 

Utilitza Internet per a fer-ne un ús de, com a 
mínim els aspectes següents : interactivitat, 
múltiples punts de vista, informació actual? 

Si. Bàsicament s’utilitza Internet tota l’estona. 

Es treballen els aspectes següents des de les 
àrees? Comprensió lectora, expressió oral i 
escrita, comunicació audiovisual, TIC, educació 
en valors. 

En l’elaboració de les pàgines web es treballa la 
comprensió lectora i l’expressió escrita, sobretot 
a través de les TIC. 

Es fomenta l'autonomia de l'alumnat? Es treballa amb parelles en tot moment per 
atendre a aquells alumnes amb més dificultat, 
així que no es fomenta del tot l’autonomia sinó 
més aviat el treball en equip. 

S'intervé a partir de preguntes adequades més 
que amb explicacions? 

La pràctica educativa inclou explicacions i 
preguntes, indiferentment. 

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.? 

Sobretot es posa en joc el treball per parelles on 
s’han de consensuar totes les decisions preses. 

En el treball en equip s'han definit rols que 
proporcionen múltiples perspectives des de les 
quals estudiar el tema? 

No, tots els alumnes tenen el mateix rol. 
Excepte en aquells casos on l’alumne presenta 
dificultats i es mirarà d’adaptar les activitats. 

Implica raonar sobre el que s'ha fet i justificar 
els resultats? 

Sí, cada decisió que es prengui s’ha de raonar i 
justificar. Però, d’això no queda constància ja 
que serà de manera oral. 

S'avança en la representació de manera cada 
vegada més precisa usant progressivament un 
llenguatge més acurat? 

No gaire. El llenguatge utilitzat és l’informàtic, i 
no es contempla ampliar gaire aquest sinó més 
aviat ampliar les eines que l’alumne utilitza 
durant la seva creació. 

Inclou una rúbrica d'avaluació? Si, s’utilitzarà la rúbrica d’avaluació construïda 
arrel del projecte interdisciplinari. 

Conté una conclusió amb un vincle clar amb la 
introducció?. Exposa clarament les tasques 
cognitives dels alumnes i suggereix com aquest 
aprenentatge les podria aplicar a altres 
qüestions i àmbits? 

Si, l’activitat de síntesi final contempla 
l’avaluació de tot el procés d’aprenentatge, però 
no s’ha pensat en fer una aplicació a altres 
àmbits de manera explícita. 
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11.2 Valoració global del Projecte Interdisciplinari 
 

El nostre projecte interdisciplinari implica la participació dels alumnes de 4t 
d’ESO d’un petit institut públic per decidir la destinació i l’organització del viatge 
de fi de curs, en el marc d’un intercanvi lingüístic i socio-cultural. Entre les 
tasques que hauran de desenvolupar trobem: elaborar pressupostos, conèixer 
una mica la història i la geografia de l’indret, millorar el domini de la llengua 
vehicular del viatge (l’anglès) i dissenyar una pàgina web del viatge. 

La realització d’aquest projecte suposa incorporar continguts de diverses 
matèries; concretament, l’hem emmarcat en cinc assignatures diferents: la 
ciutadania, les matemàtiques, les ciències socials, l’anglès i l’optativa 
d’informàtica; d’aquesta manera, pretenem treballar les competències de les 
diferents assignatures des de diferents enfocaments i facilitar un aprenentatge 
autèntic contextualitzat, transversal, significatiu i competencial. 

Les competències bàsiques es treballen de manera transversal a totes les 
matèries implicades en el projecte de manera que es vegin reforçades des de 
diferents activitats. En conseqüència, l’alumne rebrà una formació que 
afavoreixi la seva formació integral. 

Quant a la metodologia, hem emfatitzat el treball per grups cooperatius, ja 
que considerem que és una de les metodologies més completes i efectives en 
l’aprenentatge per competències. S’emmarca en el socioconstructivisme, que 
considera que l’aprenentatge és producte de la interacció social. 
L’aprenentatge entre iguals esdevé fonamental en aquest context, ja que no 
s’atribueix el coneixement exclusivament a l’expert (el professor), sinó que 
implica la interrelació activa dels propis alumnes, que esdevenen agents del 
seu propi coneixement i de la construcció de significats compartits. Això 
s’aconsegueix mitjantçant la tranferència del control de l’aprenentatge, que 
passa del professor als alumnes, que progressivament aprenen a regular el 
seu propi procés d’aprenentatge de manera més autònoma.  

També hem decidit fer un ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) de manera transversal, a totes les unitats. Això és 
beneficiós per als alumnes ja que actualment vivim en la societat de la 
informació, i les TIC utilitzades amb uns objectius clars i un esperit crític 
ofereixen grans potencialitats a l’aprenentatge, multiplicant les fonts per ón 
arriba el coneixement, facilitant a la majoria d’alumnes una oportunitat per al 
desenvolupament d’aquest.   

Quant a l’atenció a la diversitat de tot l’alumnat, s’ha centrat en tres eixos: la 
metodologia de grups cooperatius heterogenis, per una banda, que permet 
la inclusió i la participació d’alumnes molt diversos. Per altra banda, el treball 
multinivell també permet treballar junts a alumnes de nivells molt diversos. Per 
últim, l’avaluació representa per a nosaltres una eina potent d’atenció a la 
diversitat, ja que hem intentat que tots els alumnes puguin demostrar de 
maneres diferents el que han après. 

Pel que fa a l’avaluació, es porta a terme pel docent i pel propi alumne, de 
manera que tots dos participin de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge. 
Es prioritza l’avaluació del progrés i no només dels resultats finals, de manera 
que aquesta tingui un important valor pedagògic tant per al docent com per a 
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l’alumne. Per al docent, perquè li permet anar regulant la seva pràctica 
educativa en funció del procés que segueix el grup. Per a l’alumne, perquè rep 
diversos feedbacks sobre el seu procés d’aprenentatge, tenint així l’oportunitat 
de fer canvis i millores, aprenent de manera més significativa. 
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13. Annexos 

Annex 1. Taula d’avaluació del procés global d’ensenyament i 
aprenentatge 
 

CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ MAI DE 
VEGADES 

SEMPRE 

Comprén i aplica les explicacions del professor    

Utilitza un llenguatge adequat, tant a nivell oral com a nivell 
escrit 

   

Es mostra participatiu en les activitats que es proposen    

Treballa i estudia autònomament    

Porta el material necessari per fer la feina    

Treballa en grup d’una manera col·laborativa i responsable     
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Annex 2. Rúbrica de l’autoavaluació personal 
 

 INSUFICIENT ACCEPTABLE BO EXCEL·LENT 

Dubtes Tot i que he tingut 
dubtes, no els he 
exposat en cap 

moment. 

Tot i que he tingut 
dubtes, només 
n’he exposat 

algun als 
companys. 

 

He exposat tots 
els meus dubtes 
als companys, 
però pocs al 
professor. 

He exposat tots 
els meus 

dubtes, ja sigui 
als companys, o 
bé al professor. 

Aportacions No he fet cap 
aportació real a nivell 
personal; si n’he fet 

alguna, no he 
acceptat altres punts 

de vista. 

He fet poques 
aportacions a 

nivell personal, i 
no he acceptat 

gaire altres punts 
de vista. 

He fet diverses 
aportacions a 

nivell personal, 
però no he 

acceptat sempre 
altres punts de 

vista. 

He fet moltes 
aportacions a 

nivell personal, i 
he acceptat 

altres punts de 
vista. 

Presa de 
decisions 

No he participat a la 
presa de decisions 

del grup, bé per 
passivitat, bé per 
rivalitat constant. 

No he participat 
gaire a la presa 
de decisions del 

grup, bé per 
passivitat, bé per 

rivalitat. 

He participat 
força a la presa 
de decisions del 
grup, tot i que 
de vegades he 

dificultat el 
procés per 

rivalitat o manca 
de voluntat 

d’arribar a un 
acord. 

He participat 
molt a la presa 

de decisions del 
grup, i he actuat 

com a 
mediador/a en el 
procés de presa 

de decisions 
quan ha estat 

necessari. 

Respecte No he respectat els 
torns de paraula ni 
les opinions dels 

companys. 

M’ha costat 
respectar els 

torns de paraula i 
les opinions dels 

companys. 

He respectat 
força els torns 
de paraula i les 
opinions dels 

companys, tot i 
que m’ha costat 

de vegades. 

He respectat 
sempre els torns 
de paraula i les 
opinions dels 
companys. 

Treball en 
equip 

He treballat de 
manera individual, 

sense participació ni 
implicació per part 
meva en el grup. 

He participat i 
m’he implicat poc 

en la feina 
d’equip. 

He participat i 
m’he implicat 

força en la feina 
d’equip. 

He participat i 
m’he implicat 

totalment en la 
feina d’equip. 
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Annex 3. Autoavaluació personal  
 

AUTOAVALUACIÓ PERSONAL Insuficient Acceptable Bo Excel·lent 

He preguntat tots els dubtes que m’han anat 
sorgint durant el procés, als companys o 
professors? 

    

He fet aportacions a nivell personal i individual?     

He participat en la presa de decisions del meu 
grup de treball? 

    

He sabut respectar els torns de paraula i les 
opinions dels companys? 

    

M’ha agradat treballar en equip?     
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Annex 4: Rúbrica autoavaluació de grups 
 

 INSUFICIENT ACCEPTABLE BO EXCEL·LENT 

Treball en 
equip 

Es treballa de 
manera 

individual, no 
existeix 

participació ni 
implicació per 

part dels 
membres del 

grup. 

Existeix poca 
participació i 

implicació per part 
dels membres del 

grup. 

Existeix 
participació i 
implicació per 

part de la majoria 
dels membres 

del grup. 

Existeix 
participació i 
implicació per 
part de tots els 
membres del 

grup 

Assignació 
dels rols 

No s’han 
assignat els rols 
que es 
proposaven 
(portaveu, 
coordinador, 
moderador i 
secretari). I 
tampoc s’ha fet 
l’assignació 
analitzant les 
funcions de cada 
rol i les 
competències i 
habilitats de 
cadascú. 

No s’han assignat 
els rols que es 

proposaven 
(portaveu, 

coordinador, 
moderador i 

secretari). Però 
dins la pròpia 
assignació de 

rols, existeix una 
relació coherent 

entre les funcions 
i les 

competències i 
habilitats de 

cadascú. 

S’han assignat 
els rols que es 

proposaven 
(portaveu, 

coordinador, 
moderador i 

secretari) però 
no s’han tingut 
en compte les 

funcions de cada 
rol i les 

competències i 
habilitats de 

cadascú. 

A més a més, 
l’assignació dels 

rols s’ha fet 
tenint en 

compte les 
funcions de 
cada rol i les 

competències i 
habilitats de 

cadascú. 

Adopció dels 
rols 

No s’han adoptat 
els rols 

correctament. 

S’han adoptat els 
rols amb certes 

dificultats. 
Algunes tasques 
no s’han realitzat, 
ja que no estaven 

assignades. 

S’han adoptat els 
rols amb certes 
dificultats, tot i 
així, totes les 
tasques s’han 

realitzat. 

S’han adoptat 
els rols 

correctament. 

Aprenentatge Ningú no ha 
après res de nou 

S’ha dedicat molt 
temps a repassar 

coneixements 
previs. S’ha après 
poca cosa nova. 

S’ha repassat 
coneixements, 

però s’ha dedicat 
més temps als 

nous 
aprenentatges 

S’ha après molt 
(conceptes, 

procediments, 
actituds). 

Temporització No s’ha sabut 
distribuïr la feina 
adequadament 

Només s’ha 
distribuït la feina 

adequadament en 
poques activitats. 

S’ha sabut 
distribuïr la feina 
adequadament 

en moltes 
activitats. 

S’ha sabut 
distribuïr tota la 

feina 
adequadament 

Lliurament de 
les activitats 

No s’han lliurat 
les activitats a 

temps. 

S’ha lliurat alguna 
activitat a temps. 

S’han lliurat la 
major part de 

les activitats en 
el temps 
establert.  

S’han lliurat 
totes les 

activitats a 
temps. 
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Presa de 
decisions 

La presa de 
decisions no ha 
estat conjunta. 

La presa de 
decisions ha estat 

responsabilitat 
d’un únic membre 

del grup. 

La presa de 
decisions ha 

estat 
consensuada per 

la majoria dels 
membres del 

grup. 

La presa de 
decisions ha 

estat 
consensuada 
per tots els 

membres del 
grup. 

Cooperació Els membres del 
grup no s’han 
esforçat per 

ajudar-se 
mútuament. 

Els membres del 
grup s’han 

esforçat poc per 
ajudar-se 

mútuament. 

Els membres del 
grup s’han 

esforçat força 
per ajudar-se 
mútuament. 

Els membres 
del grup s’han 
esforçat per 

ajudar-se 
mútuament en 
tot moment. 
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Annex 5. Autoavaluació de grup 
 

AUTOAVALUACIÓ DE GRUP Insuficient Acceptable Bo Excel·lent 

Hem treballat bé en equip.     

S’ha distribuït les tasques de grup correctament.     

Cada membre de l’equip ha realitzat la seva 
funció.  

    

Tots els membres de l’equip hem après 
quelcom. 

    

Hem aconseguit distribuir les tasques en el 
temps de forma adequada. 

    

Hem lliurat les activitats en el temps establert.     

Hem pres les decisions de manera 
consensuada. 

    

Ens hem ajudat els uns als altres.     

Els punts forts del treball són: 
 

Propostes de millora: 
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Annex 6. Taula d’observació  
Seguidament s’exposa una taula d’observació, proporcionada a  l’assignatura 
“Desenvolupament, aprenentatge i educació” del màster, i que servirà per 
extreure informació significativa de l’actuació docent. 

 

TAULA D’OBSERVACIÓ DOCENT SEMPRE SOVINT POQUES 
VEGADES 

GENS 

El docent utilitza diferents canals de 
transmissió de coneixements? 

    

S’utilitzen, per part del docent, recursos 
d’aprenentatge alternatius? 

    

Es plantegen activitats de treball en grup i/o 
parelles? 

    

Hi ha propostes de treballs en diferents 
nivells? 

    

El docent sap mantenir l’atenció del grup?     

El docent promou la participació?     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


