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1. Dades Generals (IES CUBELLES) 
 

CURS ACADÈMIC 
 2011-2012 

Nivell Educatiu 
 Secundària 

Departament 
 Socials 

Nom de l’assignatura 
 Ciències Socials 

Grup Classe 
 4t ESO 

Professor/a 
 Mª Ángeles Bosch Ábalos 

Correu electrònic 
 Mbosch2@xtec.cat 

Telèfon de contacte 
 - 

Tema Unitat Didàctica (UD) 
 

Les avantguardes 
 

Període en el que s’imparteix la 
UD 
 

2n Trimestre 

Horari 
 - 

 
 
 
2. Dades Generals (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA) 
 

CURS ESCOLAR 
 2011-12 

Nivell Educatiu 
 2n cicle Psicologia 

Departament 
 Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Nom de l’assignatura 
 Estratègies d’Aprenentatge 

Professor/a 
 Carles Monereo 

Correu electrònic 
 Carles.Monereo@uab.cat 

Telèfon de contacte 
 935812103 

Portaveu Grup 
 

Cristina Viltró Soto 
 

Correu electrònic 
 cviltro@hotmail.com 
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Telèfon de contacte 
 661353269 

Membres del grup 
 

 
Alba Comella Puga 

Míriam Rodríguez Lloria 
Anna Trigueros Aragay 

Cristina Viltró Soto 
 

 
 
 

3.- Títol de la UD 
 
 
Transform’art 

 

 

4.- Justificació/Contextualització de la UD 
 
        La Unitat Didàctica està pensada com un recorregut pels diferents moviments d’avantguardes 

sorgits a principis del segle  XX des d’una posició experimental i interdisciplinària, que permetrà 

apropar a l’alumne a l’art i al moment històric on es van produir canvis, tant a nivell artístic com social.  

 

        El fet de que les Avantguardes suposessin una trencadora línea de canvi en el pensament de, no 

tant sols pintors, sinó escriptors, poetes i filòsofs en una forta època de crisi, ens pot portar a pensar si 

quelcom semblant no seria possible en l’actualitat, on es qüestionen conceptes que fins ara havien 

estat naturals entre la societat en la que vivim i que ja fa temps que han començat a trontollar a nivell 

mundial. 

 

        Al llarg d’aquesta Unitat Didàctica pretenem donar una visió comprensiva i dinàmica del fet 

artístic, plantejant els continguts teòrics a través de mètodes de treball cooperatiu, que permetrà als 

alumnes millorar les seves competències de treball en equip. 
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5.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD (competències) 
 
 
1. Puc aprendre a entendre les avantguardes mitjançant el grup cooperatiu? 

2. Conec les connexions que  hi poden haver entre les revolucions que van donar lloc a les 

avantguardes i els canvis socials actuals i l’art amb que s’expressa? 

3. Sóc capaç de valorar la qualitat d'un quadre?  

4. Entenc les intencions estètiques, conceptuals, emocionals, subversives o socials darrera l'obra? 

5. Tinc criteris per establir què és art i què no és art?  

 

 

6.- Continguts 
 

PROBLEMA Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

 

 

 

1.  Puc aprendre a 

entendre les 

avantguardes 

mitjançant el grup 

cooperatiu? 

 

 
 
 

- Conèixer els 
beneficis de la 
cooperació i 
col·laboració. 
 
- Saber el 
significat i 
comprensió 
d’accions 
prosocials 
encarades a 
millorar les 
relacions i 
assoliment 
d’objectius. 
 
- Conèixer els 
diferents 
moviments 

- Saber aplicar 
tècniques de 
cooperació i 
treball en equip. 
 
- Organitzar 
equips de tal 
manera que es 
pugui treure el 
màxim rendiment 
de cada individu. 
 
- Saber 
diferenciar les 
diferents 
avantguardes. 
 
- Saber explicar, 
amb pròpies 

- Comprendre’s un 
mateix, les pròpies 
capacitats i 
limitacions. 
 
- Interès i actitud 
oberta per intentar 
entendre opinions 
diferents a la 
pròpia. 
 
- Capacitat 
d’observació. 
 
- Capacitat 
retentiva 
d’explicacions orals 
i facilitat de 
comprensió. 

- Treballar amb 
grups  cooperatius 
de 5 persones 
assignant a 
cadascun d’ells un 
moviment 
d’avantguarda i 
elaborar una petita 
explicació, de 
forma oral i pels 
altres grups de 
classe, del 
moviment que els 
hagi tocat on 
apareguin autors, 
obres i trets 
característics. 
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avantguardiste
s. 

paraules, les 
diferents 
avantguardes, així 
com seleccionar 
obres i autors de 
cada moviment. 

 
- Respecte i silenci 
durant les 
exposicions orals 
de companys o 
amics. 
 

 

 

 

2. Conec les 

connexions que  hi 

poden haver entre 

les revolucions que 

van donar lloc a les 

avantguardes i els 

canvis socials 

actuals i l’art amb 

que s’expressa? 

 

 
 

- Conèixer el 
context 
històric, polític 
i social de les 
avantguardes. 
Relacionar-ho 
amb les 
revolucions 
socials i les 
reivindicacions 
actuals.  
 
- Tenir 
coneixement 
crític de les 
revolucions 
actuals: en 
quins àmbits 
succeeixen, 
què es 
demana, hi 
estic d’acord ? 
en tinc una 
opinió 
informada? Hi 
participo? 

- Ser capaç de 
cercar informació 
de diferents fonts 
(tant de 
l’actualitat com 
històrica), saber 
destriar la que 
m’interessa, unir-
la en un conjunt 
coherent 
conforme el que 
se’m demana. 
Trobar 
semblances entre 
passat i present. 

 

- Saber sentir en 
quin grau em sento 
que formo part de 
l’actual panorama 
de canvis i 
revolucions.  
 
- Entenc què va 
portar als autors de 
les avantguardes a 
dur a terme les 
innovacions del 
moviment? 
 
- Coincideixo amb 
els moviments 
reivindicatius 
actuals, amb les 
idees de canvi i les 
maneres de fer-ho? 

- Treballar llibres i 
articles d’Història 
i/o Història de l’art 
per tal d’adquirir 
els coneixements 
bàsics del context 
social i polític de 
l’avantguardisme. 
 
- Buscar informació 
a Internet, a reculls 
de premsa, i poder-
ho comparar amb 
criteri amb la 
informació dels 
llibres d’història. 

 
 
3. Sóc capaç de 
valorar la qualitat 
d'un quadre? 
 
 

- Conèixer les 
tècniques 
d’anàlisi per 
entendre un 
quadre. 
 
- Conèixer que 
darrere d’un 

- Saber identificar 
aspectes tècnics, 
iconogràfics, 
formals i estètics 
d’un quadre. A 
més del títol de 
l’obra, autor i 
moviment 

- Entendre l’emoció 
que l’autor vol fer 
sentir i transmetre 
amb l’obra. 
 
- Entendre la 
influència dels 
moviments de 

- Treballar les 
tècniques per 
analitzar un quadre 
a partir d’un 
modelatge fet per 
la professora. 
 
- Aplicar les 
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quadre, a part 
de l’aspecte 
tècnic, hi ha 
aspectes 
emocionals, 
socials, 
històrics... 
 

 l’època en l’obra i 
l’impacte social 
que aquesta pot 
tenir. 

tècniques apreses 
amb un quadre 
d’un dels 
moviments, 
treballant en grup 
amb la tècnica 
“Divisió de 
rendiments per 
equip” que inclou 
també un treball 
individual. 

4. Entenc les 

intencions 

estètiques, 

conceptuals, 

emocionals, 

subversives o 

socials darrera 

l'obra? 

 

- Saber 
explicar què 
transmet una 
obra i 
diferenciar-ho 
de la intenció 
que va posar 
l’autor en 
realitzar-la. 

- Poder extreure 
d’una biografia 
d’un autor els 
principals 
conceptes que 
donen informació 
sobre la 
personalitat dels 
autors i com la 
plasmen a l’obra. 
- poder extreure 
d’un vídeo la 
intenció d’un 
artista urbà. 

- Saber expressar 
les sensacions que 
transmet un 
quadre. Entendre 
les de l’autor i 
comparar les 
semblances i 
diferències amb les 
pròpies i les dels 
altres companys. 

- Generalitzar 
l’atribució 
d’intencions, 
sentiments i 
sensacions a l’art 
antic i actual. 

5. Tinc criteris per 

establir què és art i 

què no és art? 

 

- Saber donar 
arguments 
sobre un tema 
en concret i 
posar-los en 
comú en petit 
grup. 
 

- Respectar torns 
de paraula, 
escoltar 
activament als 
companys. 
-  Defensar una 
opinió amb 
arguments sòlids. 

- Defensar la meva 
postura, respectar 
la dels companys i 
arribar a un 
consens en grup. 

- Fomentar el 
debat en petit 
comitè afavorint 
que cadascú 
expressi la seva 
opinió. 
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7.- Avaluació Global de la UD 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

 

Actitud participativa a classe 
20% 

Avaluació continuada  

1. Exposició de les avantguardes (12%) 

2. Document 1 (resum avantguardes) + document 2 (resum revolucions 

actuals) (12%) 

3. Treball fotografies individuals + opinió crítica (12%) 

4. Anàlisi d’un quadre (12%) 

5. Redacció de l’emoció d’una obra + concurs de preguntes (12%) 

60% 

 

Portafoli (Recull d’un resum de cada classe com a evidència que s’ha entès el 

treball dels altres companys) 

20% 

100% 

 
 
 

8.- Documentació sobre la UD 
 
Llibres i articles 

 
- Santillana quart curs. (històrica contemporània del món, D'Espanya i Catalunya i història de l'art) 

- Esquema Avantguardes (Annex) 

- Article: “Les Demoiselles” de Picasso: http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/Monereo.htm 

 
 
Documentació digital 
 

- Vídeo sobre Banksy: http://www.youtube.com/watch?v=mdVTosM8ncQ 

http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/Monereo.htm�
http://www.youtube.com/watch?v=mdVTosM8ncQ�
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Altres (CD, DVD, MP3, etc., etc.) 
- Qüestionari per a l’activitat 7 (Annex) 
 
 
9.- Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 
 

Alumne 
 

C. PREVIS INPUT OUTPUT AUTONOMIA PERSISTÈNCIA HÀBITS TREBALL MOTIVACIÓ INTERACCIÓ 

1. A. A. B A E M A M M I 
  V E M A M M C 
2. A. M. B A O B M M B C 
  67%T 

33%V 
25%G 
25%O 
50%E 

M A B M C 

3. A. S. B V E M A M M I 
  67%V 

33%A 
E M M M M I 

4. B. C. M A O B M B M D 
         
5. C. J. M A E A A M M C 
  25%T 

25%A 
50%V 

E M M B M D 

6. C. C. M A E A A A A C 
  33%T 

67%V 
G/E M A A A C 

7. D. L. N. M V O M M M M C 
  67%V 

33%A 
67%O 
33%E 

B M B M P 

8.D. A. M A E A A M M I 
  V G/E M A M M P 
9. E. Y. M. B V O B B B B I 
  T/A G/E/O M M M M C 
10. F .J. B A E B M M M C 
  V E M M M M C 
11. G. B. M V E M M M M C 
  V G/E M A M A C 
12. L. L. B V O M B M M C 
  V/A G M M M M C 
13. M. C.  B V O A A M M C 
  V O/E M M B M D 
14. M. J. A V E A A A M C 
  A O A A M A P 
15. M. M. B V O M A M M C 
  V/A 67%G 

33%O 
M A A A C 

16. M. A. M A E A A A M I 
  33%T 

67%V 
G/E M A M M P 
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* Aquesta taula està realitzada a partir de les opinions de la professora i dels qüestionaris 
passats als alumnes. La primera línea correspon a la professora, la de sota als alumnes.  
 
Codis: 

Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 
Inicials 

 
Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 

 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 

 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 

17. M. E.  B V E B B A B I 
  33%T 

67%V 
G/E B B B B P 

18. P. S. A V O M A A M C 
  V G/E M M B M P 
19. P. A.  M A O B B B B C 
         
20. P. I. M V E M A M M C 
  33%T 

67%V 
G/E M M M M C 

21. R. E. B V O M A M B C 
  33%T 

67%V 
67%G 
33%E 

M M B M P 

22. R. J. C. B V O B B B M I 
  V G/O B M B M I 
23. R. H. M V E A A M M C 
  33%V 

67%A 
G/E M A M M P 

24. R. N. M V E M A M M C 
  V G/E B M B M C 
25. R. J. M V E M M M M C 
  25%T2

5%A 
50%V 

67%G 
33%E 

B M M A C 

26. S. S. M A E A A M A  
  V 67%G 

33%E 
B M B M C 

27. S. C. M V O M M M M C 
  T/V G/E M M M A C 
28. T. N. B A E M A M M C 
  V E M A A A C 
29. U. L. B A E M M M M I 
  A 67%G 

33%E 
A A M M C 

30. V. J. M V O A A A A C 
  V E A A B A I 
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SESSIÓ 1 DATA: .../..../..... AULA:...... 
Observacions: Preparació de material útil pel correcte descobriment de les Avantguardes per part 

de l’alumnat. 

 
 
 

Tipus 
activitat Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

 

Activitat 
de 
col·labor
ació. 
Afronta
ment 
d’una 
situació 
de 
presenta
ció en 
públic, 
en grup. 

 

Fase prèvia per part de la professora: En la sessió anterior a aquesta, 
s’hauran d’haver repartit els grups. La classe es dividirà en 6 grups de 5 
alumnes cadascun i seran els mateixos en totes les sessions, ja que s’ha 
realitzat de manera que els grups siguin heterogenis (a l’annex 
s’adjunta la proposta dels grups). Hauran d’escollir per cadascun un 
moviment avantguardista per què el treballin amb profunditat i del 
qual buscar articles i documents per elaborar una petita exposició oral. 
Se’ls repartirà un esquema amb les idees principals de cada moviment i 
els autors i obres principals, per tal que tinguin una primera idea de 
cada moviment. 

 

Fase prèvia per part de l’alumne: Buscar articles, literatura, documents 
i altres per tal de poder tenir material per elaborar una petita exposició 
oral. Aquesta, serà d’uns 5 minuts com a molt i es durà a terme entre 
tots els membres del grup. 

 

1. Preparar la classe per la corresponent posada en comú de 
documents informatius sobre l’avantguarda que pertoqui entre 
els grups. Facilitar el moviment ràpid de cadires i, si fos 
necessari, de taules, per tal de millorar la comunicació intra-

1 hora 

L’aula ha de permetre una 
mobilització dels estudiants 
per tal de poder 
desenvolupar el seu treball 
i/o debat en grup 
correctament. Si fos més 
còmode, es permetrà ajuntar 
cadires i/o taules per facilitar 
la comunicació. 

 

- Tots aquells necessaris per 
tal de poder elaborar una 
breu explicació oral d’una 
avantguarda en concret. Es 
permet l’ús d’Internet, 
enciclopèdies, documents 
visuals, etc. Tot i així, aquest 
material serà únicament pel 
grup, per preparar 
l’explicació. El material que 
exposaran l’hauran de crear 
ells/elles mitjançant aquesta 
recollida prèvia d’informació. 

- Material per recollir el 
contingut de la informació 
proporcionada per cada 
grup. 
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grupal. 

 

2. Durant mitja hora, cada grup haurà de preparar una breu 
explicació en format oral sobre el moviment avantguardista 
corresponent per tal de poder explicar a la resta de companys 
de què tracta, quines característiques té i autors i obres 
importants (només es donarà una avantguarda per grup, i la 
resta de grups no tindran molta informació de les que no siguin 
la seva). La resta de grups, hauran d’apuntar aquesta 
informació facilitada pels altres grups. 

 

3. Després d’aquesta mitja hora de preparació, començaran les 
explicacions orals. No fa falta que els alumnes es moguin de 
lloc, simplement es necessita respecte i silenci i fulls per 
apuntar les idees que els companys que en aquells moments 
exposen a la resta de grups. 

 

4. Una vegada finalitzada les explicacions orals, cada grup hauria 
de tenir els conceptes bàsics i entendre les diferències entre 
totes les avantguardes. 
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SESSIÓ 2 DATA:.../..../..... AULA:...... Observacions: Reserva de l’aula d’ordinadors pel correcte desenvolupament d’aquesta sessió. 

 
Tipus 

activitat Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

Activitat 
cooperat
iva de 
compara
ció de 
revolucio
ns 
passades 
i 
presents. 

Feina prèvia a casa: Esquema resum de l’après sobre el context històric 
de les avantguardes.  

1. Els alumnes s’ajunten amb el seu grup i es posa en comú el 
resum individual de les revolucions en època d’avantguardes. 
Es crea un document grupal amb totes les informacions de 
cada alumne. Per posar-ho en comú, surt voluntari un alumne 
que escriu. Cada alumne del grup llegeix les idees del seu 
resum i el que escriu apunta les idees dels companys i les seves 
també, però només les que no es repeteixen. Quan acaben 
amb tot l’escrit, rellegeixen el nou document comú i el 
reorganitzen fins que creguin que representa l’explicat 
anteriorment sobre els moviments socials a les avantguardes. 

 
2. Recerca d’informació de les revolucions actuals. Es reparteixen 

els temes sobre els que han de buscar la informació: a. 
Educació i Sanitat; b. Política i Economia; c. Art i Lluita; d. 
Vivenda i Feina, e. Funcionament assembleari: depenent dels 
interessos de cada membre. Busquen informació de diferents 
fonts: Internet (des de webs com viquipèdia, fins a grups del 
facebook o blogs creats per persones que són dins del 
moviment), diaris, revistes i altres. A la classe tindran el 
material que necessiten per fer-ho (ordinadors, premsa, etc). 

1 hora Aula d’ordinadors. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- Ordinadors, diaris de l’últim 
mes, revistes, Internet. 



14 
 

3.   Cada alumne explica a tot el grup el que ha trobat sobre el seu 
tema perquè tots es facin una idea global dels temes que estan 
buscant. Un dels alumnes pot transcriure-ho per tenir un 
resum sobre les informacions de les revolucions actuals 
(document grupal 2). El que escriu hauria de ser un membre 
diferent de l’anterior. 
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SESSIÓ 3 DATA:.../..../..... AULA:...... Observacions: ......................................................................................................................................... 

 
Tipus 

activitat Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

Activitat 
cooperat
iva de 
compara
ció de 
revolucio
ns 
passades 
i 
presents. 

 

1. Cada grup tria un punt, concepte, del document que han creat 
sobre la història de les revolucions de l’avantguarda (document 
1 de la sessió 2) i l’adapta a alguna informació trobada de les 
revoltes actuals (document 2 de la sessió 2). Amb aquesta 
analogia han de dur a terme un role-playing que el 
representaran davant de tota la classe. Li han de comentar al 
professor/a el tema triat per tal que no es repeteixin amb els 
altres grups de la classe. Alhora el docent intenta que hi hagi la 
màxima representació de conceptes i la màxima variabilitat 
perquè tota la classe tingui un bon assoliment de la teoria. 

 
2. Feina per “casa”: sortir al carrer i trobar evidències en viu del 

que han anat buscant durant aquella classe: assemblees de 
veïns, d’estudiants, manifestacions al carrer, talls de carreteres, 
veure com s’usa l’art per crear una consciència social de lluita... 
Fer un recull de fotografies de totes les evidències. 

 
3. Avaluació: presentar les fotografies amb una explicació de 

l’opinió crítica de tot l’experimentat i unir amb l’opinió de les 
revolucions actuals, una altra sobre les històriques. Individual. 

1 hora 

 

 

 

 

Es poden distribuir en mitja 
circumferència per facilitar 
les representacions dels role-
playings. 

 

 

 

 

 

 

 

- Els documents fets a la 
sessió anterior.  

 

- El material que puguin 
demanar per les 
representacions i que se’ls 
pugui proporcionar a l’escola 
en aquell moment. 
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SESSIÓ 4 DATA:.../..../..... AULA:...... 
Observacions: Preparació d’un exemple d’anàlisi d’un quadre per part de la professora i selecció 
d’un aula amb projector. 

 
 

Tipus 
activitat Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

Activitat 
d’anàlisi 
de la 
qualitat 
d’un 
quadre 

(modelat
ge i 
divisió de 
rendime
nt per 
equips). 

1. El grup classe es distribueix en els grups de treball. Els grups 
han de ser heterogenis segons les característiques del grup 
classe.  

 

2. Explicació de les principals tècniques per analitzar un quadre 
per part de la professora.  

 

3. La professora explicarà breument que és un modelatge. Tot 
seguit projectarà un quadre escollit per ella i realitzarà un 
modelatge mostrant els recursos, tècniques, accions i 
pensaments que utilitza a l’hora d’analitzar una obra d’art. Els 
alumnes han de prendre apunts dels recursos que s’utilitzen 
per l’anàlisi d’una obra d’art. 

 

4. Cada grup d’alumnes treballarà en equip i posaran en comú el 
que han aprés a partir del modelatge, amb l’objectiu de 
comprovar que els continguts donats en aquesta classe s’hagin 
entès i interioritzat. Tots els alumnes han de tenir clars els 
conceptes i treballant en equips es poden ajudar els uns als 
altres a assolir-ho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora 

 

 

 

A un aula on hi hagi un 
projector per il·lustrar el 
quadre a partir del qual la 
professora farà el modelatge. 
Ha de ser un aula que 
permeti que els alumnes 
puguin treballar en grup. 

 

 

 

 

 

 

- Canó per projectar el 
quadre, quadres de diferents 
autors i moviments. 
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5. Finalment, l’alumne, de manera individual i sense ajuda del 
grup, haurà d’escollir un quadre d’un dels autors principals de 
les avantguardes i haurà de fer un modelatge. Haurà de fer 
l’anàlisi de l’obra mostrant els recursos, pensaments, tècniques 
i accions que utilitza per fer-ho, tal i com ha aprés a classe. 
També haurà de contextualitzar el quadre, i tenir en compte el 
sentit i l’emoció que l’autor vol transmetre i el que representa. 
La puntuació que cada estudiant obté amb aquesta activitat es 
sumarà a la resta de puntuacions dels membres del grup i 
s’obtindrà una nota grupal. El grup que tingui més nota 
obtindrà una recompensa a escollir per la professora (com per 
exemple un punt extra, o algun tipus d’obsequi per al grup...). 
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SESSIÓ 5 DATA:.../..../..... AULA:...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 
 

Tipus 
activitat Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

Activitat 
cooperat
iva de 
compren
sió 
interna 
de les 
intencio
ns 
estètiqu
es, 
conceptu
al, 
emocion
als o 
socials 
darrere 
de 
l’obra?  

 

1. Presentació de l’article de Picasso i Matisse per cridar l’atenció 
dels alumnes i iniciar-los en l’objectiu: fer veure com en 
Picasso va crear obres jugant amb les formes a causa d’una 
rivalitat amb un amic/enemic. El que el mou a produir les seves 
obres és una incapacitat de fer ombra a en Matisse amb el 
color i opta per innovar amb les formes. 

2. Cada grup treballa una avantguarda diferent.  

3. Se’ls dóna un text amb una biografia de l’autor i una obra per 
grup. Intent d’explicar quin sentiment/emoció/sensació porta 
a l’autor a fer aquella obra. Es reparteixen diferents rols per 
alumne: lectura de text + realització d’una pregunta amb 
resposta inferida + contestar la resposta inferida per entendre 
la “vida” de l’autor + què em transmet a mi aquest quadre? + 
possible relació biografia amb obra. Entre tots extreure una 
idea del sentiment que porta a l’autor a fer aquella obra. 

 

1 hora En els grups de 5. 

             

 

 

 

 

- Article: “Les 
Demoiselles” de Picasso : 
http://www.unrc.edu.ar/pub
licar/cde/Monereo.htm 

- Biografies i obres d’autors 
de les diferents 
avantguardes. 

 

 

 
 
 

http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/Monereo.htm�
http://www.unrc.edu.ar/publicar/cde/Monereo.htm�
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SESSIÓ 6 DATA:.../..../..... AULA:...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 
 
 

Tipus 
activitat Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

Activitat 
cooperat
iva de 
compren
sió 
interna 
de les 
intencio
ns 
estètiqu
es, 
conceptu
al, 
emocion
als o 
socials 
de 
darrere 
de 
l’obra?  

1. Es passa un vídeo que dura vint minuts sobre Banksy i l’art 
urbà.  

2. Els mateixos grups que la sessió anterior intenten extreure el 
sentiment/emoció/sensació que porta a un artista urbà a fer el 
que fa. Ho fan a partir d’un debat en grup. Extreuen les idees 
principals que els sembla que han dut a l’artista a produir 
aquelles obres. Tot seguit la professora tria a un alumne de 
cada grup (de les mateixes característiques acadèmiques 
segons graella) i es realitza un concurs  en el que la professora 
fa preguntes segons el vídeo i els alumnes responen depenent 
del debat que han fet anteriorment. Els punts van per tot 
l’equip (equips de joc-concurs de devries). 

1 hora 

Que permeti que es reuneixin 
les 5 persones del grup i facin 
un debat. 

 
 

 

 

 

- Vídeo del youtube sobre 
Banksy: 
http://www.youtube.com/w
atch?v=mdVTosM8ncQ 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=mdVTosM8ncQ�
http://www.youtube.com/watch?v=mdVTosM8ncQ�
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SESSIÓ 7 DATA:.../..../..... AULA:...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 
Tipus 

activitat Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

5. Tinc 
criteris 
per 
establir 
què és 
art i què 
no és 
art? 

 

1. Treballant amb el grup (els  mateixos de les sessions anteriors) 
s’aniran responent les preguntes obertes que planteja el 
qüestionari. 

2. Es donarà la premissa que és important que cada membre del 
grup aporti la seva opinió de cada una de les qüestions. 

3. Es repartiran les tasques dins el grup segons els seus propis 
criteris; és a dir, la persona encarregada d’escriure serà sempre 
la mateixa o anirà canviant per torns. El torn de paraula anirà 
sempre en el mateix ordre o s’establirà, s’utilitzarà una 
dinàmica específica de torn de paraula...etc. 

4. Quan tots els grups hagin acabat d’omplir el qüestionari es farà 
una posada en comú de tota la classe. 

 1 hora 

En  grups de 5 persones 
organitzades de manera que 
puguin  parlar 
tranquil·lament.  

 
 

 

Qüestionari de preguntes 
obertes. 

Folis en blanc. 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actitud general que ha de tenir la professora durant aquesta 
Unitat Docent és força de supervisió. És una UD molt 
participativa on els alumnes són els encarregats de cercar els 
conceptes que estan més interessants en aprendre. La 
professora s’encarrega així de guiar als alumnes cap als 
aprenentatges que cregui més adients si veu en alguns 
moments que els alumnes s’estan desviant molt del contingut 
de l’assignatura.  

 

 

 

 

 

 

Si ens endinsem en cada sessió, 
algunes indicacions pel professor 
podrien ser: 

 

Per la sessió 1: 

1. Tenir una correcte organització del 
material sobre el que treballaran els 
alumnes, doncs cada grup ha de tenir 
molt definit els elements que 
permetran crear una bona explicació 
de cada Avantguarda. 

2. El docent haurà de planificar el 
temps per què cada grup exposi el seu 
resum i explicació de l’Avantguarda 
que els ha tocat per tal d’assegurar-
nos que els altres grups ho entenen. 

 

Per la sessió 2 i 3: 

1. És important que assegurar-se que 
al document 1 ha quedat ben reflexat 
el resum de les revolucions socials a 
les èpoques de les avantguardes. 

 

 

 

Pel correcte desenvolupament de les activitats 
col·laboratives s’ha creat els grups de forma 
heterogènia, seleccionant els alumnes segons la 
diversitat de característiques psicoeducatives. 
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També serà útil que doni exemples als 
alumnes de llocs on poden buscar la 
informació per conformar el document 
dos. És molt probable que al treballar 
amb Internet, la professora hagi de 
supervisar que no es perdi el tems en 
facebooks i altres. 

 2. És important que el professor 
sàpiga quins temes pretenen els grups 
exposar perquè s’aconsegueixi la 
màxima variabilitat de conceptes a 
tota la classe. 

També pensar la distribució dels 
alumnes perquè tots puguin veure bé 
les representacions. Mitja 
circumferència al voltant de l’espai on 
es farà la representació. 

3. La professora ha de motivar molt als 
alumnes a partir de l’explicació de 
l’article. Ha de fer molt expressiva i 
ressaltar els detalls més interessants 
de la història. 

4. En el debat, el paper de la 
professora podria estar encaminat en  
animar als alumnes que se sap que són 
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menys participatius a dir el que pensen 
dins el seu grup. 

Pel concurs, ha de triar dos alumnes 
amb les mateixes habilitats 
acadèmiques i ser conscient que un 
concurs esvalotarà la classe.  Intentar-
ho dur d’una manera ordenada però 
entretinguda i amena. 

Per la sessió 4: 

1. La professora haurà de ser clara i 
concisa a l’hora de fer el modelatge 
per tal que els alumnes pugui 
interioritzar adequadament la manera 
de fer l’anàlisi d’un quadre.  

2.  Quan es realitza la tècnica “Divisió 
de rendiments per equip”, el grup que 
obté millor nota se’l premiarà amb una 
petita recompensa. Aquesta 
recompensa la escull la professora, ja 
pot ser un punt extra a la nota final o 
un petit obsequi. S’ha de tenir en 
compte que si escull un petit obsequi 
ho haurà de tenir preparat en el 
moment que es doni el resultat del 
treball.  
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 ANNEX 
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Proposta  dels grups de treball: 

 

 

GRUPS 

 

 

 

 

 

ALUMNES 

 GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 GRUP6 

- 1. A. A.  

- 25. R. J.  

- 28. T. N.  

- 14. M. J.  

- 30. V. J.  

- 18. P. S.  

- 9. E.Y.M.  

- 5. C. J. 

- 17. M. E.  

- 8. D. A.  

- 26. S. S.  

- 11. G. B.  

- 29. U.L.  

- 22. R. J. C.  

- 27. S. C.  

- 24. R. N.  

- 21. R. E.  

- 7. D. L. N.  

- 20. I. P.  

- 2. A. M.  

- 3. A. S.  

- 16. M. A.  

- 10. F. J.  

- 13. M. C.  

- 6. C. C.  

- 23. R. H.  

- 19. P. A.  

- 15. M. M.  

- 12. L. L.  

- 4. B. C.  
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      AVANTGUARDES       PERIODE    ARTISTES MÉS DESTACATS                CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Futurisme 1909 amb el manifest del 
futurisme de Tommaso 
Marinetti a Itàlia. 

Boccioni, Giacomo Balla, 
Luigi Russolo, Gino 
Severini... 

Trencar absolutament amb l’art del passat. Per a expressar 
moviment repeteixen la mateixa imatge, com si fos una 
seqüència fílmica. 

Fauvisme Principis s.XX a París (1904-
1907) 

Herni Matisse, André 
Derain, Maurice Valmik... 

Colors purs, exageració del dibuix i perspectives forçades. “El 
quadre ha de ser expressió, no composició i ordre”. Llibertat 
d’expressió. 

Expressionisme Principis s.XX a Alemanya 
(sorgeix paral·lelament al 
fauvisme francès) 

Munch, Matthias 
Grünewald, El Greco, 
Goya, Pieter Brueghel... 

Deformació de la realitat per expressar subjectivament la 
natura i l’ésser humà. Visió pessimista de la vida, angoixes. 

Cubisme 1907-1914 Picasso, Braque, Juan 
Gris, Marcoussis 

Inici art abstracte. Els objectes es trenquen, s’analitzen i es 
reconstrueixen de manera abstracta. Utilitzen multitud de 
perspectives. Representació de l’essència de les coses. 
Qualsevol objecte podria ser objecte d’atenció estètica. 

Orfisme 1911 a França. Delaunay Tendència que surt del Cubisme. Supremacia del color. 

Dadaisme 1916-1925 Johannes  Theodor 
Baargeld, Hans Richter 

Postura nihilista, anàrquica, irracional i primitivista. Es posa en 
qüestió totes les convencions. Oposició violenta a les 
ideologies, art i política tradicionals. 

Neoplasticisme 1917 a Holanda. Mondrian, Theo Van 
Doesburg, Bart Van der 
Leck, Wilmos Huszár i 
Georges Vantongerlos... 

Procés d’abstracció progressiva fins que les formes es van 
reduint a línies rectes, horitzontals i verticals. Els colors 
principals són el negre, el blanc, el gris i els 3 primaris. Origen 
de l’abstracció geomètrica. 

Surrealisme 1924 (moviment 
d’avantguardia més important 
del període d’entreguerres) 

Dalí, Miró, Masson, 
Chagall... 

Alliberament de la ment, emfatitzant les facultats 
imaginatives i crítiques de l’inconscient. Anar més enllà de la 
realitat tangible. 

 

Esquema Avantguardes pels alumnes 
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Preguntes per a l’activitat 7 

 

- Que és per tú art? 

 

- Establiries uns criteris bàsics per consensuar-lo socialment? 

 

- On creus que pots trobar art? 

 

- Quines categories artístiques coneixes? 

 

Segons la definició de la RAE: 

“Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión 
personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos 
plásticos, lingüísticos o sonoros” 

- Esteu d’acord amb aquesta definició?  Hi afegirieu alguna cosa? 

 

- De les següents fotografies, quines d’elles diries que es tracten d’una obra 
d’art i quines no. Per què? 

 

 

 

 

 

 

 



28 
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