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3. Títol de la UD 
 

 

4. Justificació i Contextualització de la UD 
 
L’Aprenentatge autèntic consisteix en aportar coneixements que els alumnes poden 

aplicar quotidianament, el que es pretén és formar ciutadans capaços. Seguint aquesta 

línia, es dóna molta importància a les estratègies d’aprenentatge, per tal de que 

l’alumne sigui capaç d’extrapolar els coneixements proporcionats pel docent a 

qualsevol aspecte de la seva vida. Quan parlem d’estratègies d’aprenentatge ens 

referim a capacitats i habilitats cognitives, hàbits de treball intel·lectual, tècniques i 

mètodes d’estudi i resolució de problemes o procediments d’aprenentatge, entre 

d’altres, que permeten assolir un objectiu d’aprenentatge. 

Una de les competències del psicòleg eductiu és dissenyar unitats didàctiques per tal 

de que aquestes premisses s’acompleixin. En el nostre cas hem dissenyat la unitat 

didàctica “Llums, càmera, narració!”, per a un centre i una classe específiques, per tal 

d’assegurar que esta adaptada a les capacitats i necessitats educatives dels alumnes. 

L’IES pel qui fem la Unitat Didàctica és IES Pla del Bosc, situat a Canyelles (Vilanova i 

la Geltrú) un poble d’uns 4.000 habitants. Pla del Bosc és un institut obra de 

l’Ajuntament, porta 2 anys en actiu i conta d’un equip docent format per 11 mestres. De 

moment només acull 1r i 2n d’ESO repartits en dues línies -A i B-. Es va decidir 

promoure aquesta obra per tal de que els joves no es desplacessin llargues distàncies 

cada dia fins a altres ciutats. Com és una obra íntegra de l’Ajuntament de Canyelles ha 

de complir certs requisits per tenir el vist i plau de la Generalitat, com per exemple, 

aules ordinàries, amb pissarres digitals i projectors, sala de música i teatre, un 

laboratori, una aula d’informàtica i una altra de tecnologia, un pati exterior amb pista de 

futbol i bàsquet, biblioteca, Internet, portàtils de lloguer... 

El disseny de la nostra Unitat Didàctica va adreçat als alumnes de 2n d’ESO B i a la 

Sònia Reverter, la seva tutora i professora de Llengua i Literatura catalana. Correspon 

al tema: “Literatura i Cinema: els personatges dels comptes” . 

LLUMS, CÀMERA, 
NARRACIÓ! 



LLUMS, CÀMERA, NARRACIÓ! 2014-2015 
 

 
4 

Després d’una entrevista amb la Sònia, sabem que la majoria dels alumnes tenen un 

nivell socio-econòmic baix i presenten dificultats per l’estudi i l’aprenentatge ja que 

duen un nivell de base baix, a més tenen forces dificultats per parlar i escriure en 

català. 

La finalitat de la nostra unitat didàctica no és merament teòrica, és a dir, no ens 

interessa només que els nois i noies sàpiguen quines són les característiques d’un text 

narratiu o d’un conte. La nostra finalitat, allò que ens mou a dissenyar la UD és que, 

mitjançant la comparació entre els tòpics de la literatura i el cinema, els alumnes 

puguin adquirir valors ètics i morals per afrontar el seu dia a dia, valorar les seves 

pròpies opinions i la dels altres i augmentar la seva capacitat empàtica. A més volem 

oferir-los tota una sèrie de recursos cognitius i estratègics, extrapolables a altres 

assignatures, que els permetran assolir els seus objectius d’aprenentatge. 

Creiem que la millor manera d’aconseguir el nostre fi és fer sessions el més pràctiques 

possibles, explicant la teoria per mitjà del visionat de fragments de pel·lícules i 

relacionant-los amb la literatura. Ens valdrem de tot un seguit de mètodes 

d’aprenentatge que la tutora explicarà als alumnes per tal que siguin capaços de 

entendre com, perquè i quan utilitzar-los millorant així la seva qualitat educativa. 

El fil conductor de la Unitat didàctica serà el treball mitjançant grups cooperatius. Els 

alumnes hauran de presentar un projecte final en grup basat en tot el que han anat 

aprenent al llarg de les sessions. A més hem dissenyat l’activitat “estrella”, per tal de 

motivar, d’una forma divertida, als nois i noies per a que escriguin els seus propis 

relats. Per tal de donar valor a les seves creacions i per tant, motivar-los a fer-les, 

aquestes seran exposades a la biblioteca del centre. Creiem que aprendre a treballar 

en grup és molt important per tal de formar bons ciutadans, a més permet crear tot un 

entramat de valors morals cap a les altres persones. 

No hem previst cap examen per comprovar els coneixements dels alumnes, ja que 

com hem esmentat, el que és més prioritari és formar ciutadans capaços, amb valors i 

criteri propi, i això no és quelcom que es pugui avaluar mitjançant un examen. Això no 

vol dir que no seran avaluats de cap manera, sinó que s’avaluaran els seus progressos 

mitjançant activitats d’aprenentatge, debats, discussions, actituds a classe....d’aquesta 

manera volem aconseguir que realitzin un aprenentatge autèntic. 

  



LLUMS, CÀMERA, NARRACIÓ! 2014-2015 
 

 
5 

5. Objectius i problemes que podrà resoldre l’alumne després 

de la UD (competències) 

o Objectiu 1: Reconèixer les característiques d’un text narratiu. 

Problemes: 

 Podries classificar els llibres de la teva biblioteca en contes i novel·les? 

o Comprendre conceptes (grau de complexitat cognitiva 2) 

 Sabries dir si les teves pel·lícules preferides estan basades en contes o 

novel·les? 

o Aplicar conceptes (grau de complexitat cognitiva 3) 

 Podries trobar informació sobre les teves pel·lícules preferides mitjançant 

una recerca a Internet?  

o Aplicar Procediments (grau de complexitat cognitiva 9) 

o Objectiu 2: Identificar els elements narratius. 

Problemes: 

 Podries fer la fitxa tècnica d’un llibre o d’un conte per la biblioteca? 

o Organitzar Conceptes (grau de complexitat cognitiva 4) 

 Podries comparar el teu llibre preferit amb la seva pel·lícula basant-te en els 

elements narratius? 

o Avaluar Conceptes (grau de complexitat cognitiva 5) 

o Objectiu 3: Establir comparacions entre literatura i cinema. 

Problemes: 

 Podries classificar els teus personatges preferits del cinema i la literatura 

segons el tòpic que representen? 

o Organitzar Conceptes (grau de complexitat cognitiva 4) 

 Podries identificar el valor moral de cada tòpic per ser crític amb la societat? 

o Avaluar valors, normes i actituds (grau de complexitat cognitiva 

16) 

o Objectiu 4: Comunicar coneixements davant d’un públic 

Problema: 

 Sabries transmetre les teves idees i coneixements als teus amics? 

o Comprendre i Organitzar Conceptes. Aplicar Procediments. 

Avaluar valors, normes i actituds (grau de complexitat cognitiva 

2, 4, 9, 16) 

o Objectiu 5: Crear un text literari 

Problema: 

 Podries produir un conte  per la biblioteca de l’escola amb l’ajuda del teu 

grup de treball? 

o Crear Conceptes i Valors, Normes i Actituds (grau de 

complexitat cognitiva 6, 17) 
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6. Continguts 

PROBLEMA Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

Podries fer 
una recerca a 
Internet per 

saber dir si les 
teves 

pel·lícules 
preferides 

estan basades 
en contes o 
novel·les i 

ordenar-les 
segons aquest 

criteri? 

Saber dir quines 
són les 

característiques 
del gènere 

narratiu  (referint-
nos a conte i 
novel·la) i les 

diferències que hi 
ha amb el cinema. 
Saber els passos 
necessaris per fer 

una cerca a 
Internet. 

 

Saber fer una 
diferenciació 

correcta entre conte 
i novel·la que 

permeti fer una 
anàlisi posterior dels 

seus elements. 
.Saber fer una 

correcta recerca a 
Internet 

 

Valorar i millorar 
el meu criteri a 

l’hora d’analitzar. 

Aprendre a fer una 
recerca a Internet per 
trobar la informació 
que em demanin. 
Aprendre a fer un 

mapa de conceptes 
per aplicar-ho en las 
matèries on em sigui 

útil i organitzar els 
continguts de la 

mateixa. 

Has de fer una 
fitxa tècnica, 

sabràs 
identificar els 

elements 
narratius del 

text o la 
pel·lícula que 

hagis de 
treballar? 

Saber dir quins 
són els elements 
narratius del text. 
Saber dir què és 
una fitxa tècnica i 

com utilitzar-la 

Saber organitzar 
els conceptes 

necessaris en un 
mapa conceptual 

 

Donat un text i una 
pel·lícula trobar els 
elements narratius 

mitjançant taules de 
continguts 

 

Saber com aplicar 
fonaments teòrics 

en una activitat 
pràctica. 

 

Aprendre  la millor 
estratègia per 
organitzar la 

informació mitjançant 
l’anàlisi d’un cas de 
pensament i un cas 

pràctic. 
Aprendre a intervenir 

en una discussió 
sobre un tema 

concret. 

Podries 
classificar els 

teus 
personatges 
preferits del 
cinema i la 
literatura 
segons el 
tòpic que 

representen i 
fer una 

comparació 
critica amb la 

societat 
actual? 

Saber trobar les 
diferències 
respecte els 

tòpics. 
Saber dir quins 
tòpics són els 

més utilitzats en 
el cinema i la 

literatura i dir el 
que representen 

en la nostra 
societat 

Saber fer una 
comparativa dels 

tòpics amb la 
societat actual per 
mitjà d’una taula de 

continguts 

Valorar la ètica i 
la moral dels 

tòpics per  ser 
crític i actuar en 
conseqüència en 

els 
esdeveniments 
quotidians, per 

actuar, per 
exemple, amb 

una actitud més 
empàtica 

Aprendre a ser 
tolerant amb les 

idees dels altres i 
adoptar postures 

més assertives en un 
debat sobre el tema i 
trencar amb la idea 

dels estereotips 
creats per la societat. 

Sabries 
transmetre les 
teves idees i 

coneixements 
als teus 
amics? 

Saber exposar el 
treball realitzat 

durant les 
sessions 

mitjançant un 
suport gràfic 

Saber fer 
correctament una 

exposició amb 
PowerPoint i saber 

expressar-se 
oralment. 

Valorar les 
intervencions dels 

altres grups i 
respectar-les 

 

Treballar en grups 
cooperatius per tal 
de poder assolir els 
objectius proposats 
pel fer el treball i la 

seva exposició. 

 
Podries 

produir un 
conte  per la 
biblioteca de 

Saber produir una 
bona redacció a 

partir d’emprar tots 
els recursos que 

sabem 

Saber utilitzar tots 
els elements 

estudiats i adquirits 
per fer una 
composició 

Valorar la meva 
capacitat creativa i 

tenir tolerància i 
empatia cap a la 

dels altres. 

Realitzar la tasca en 
grup per poder dur a 

terme la tècnica 
puzzle que permet 

adjuntar la 
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l’escola amb 
l’ajuda del teu 

grup de 
treball? 

 narrativa. 
Saber aplicar la 

correcta ortografia i 
gramàtica a l’hora 
d’escriure un text. 

 informació (la creació 
en aquest cas) de 
cada membre del 
grup produint una 

informació (creació) 
nova més treballada 

 

7. Avaluació Global de la UD 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

Actitud participativa a classe: ens referim al fet de fer preguntes i contestar-

les, de ser actiu a l’hora de fer les activitats, de mostrar-se atent, de treballar 

adequadament i de portar la feina. A més s’avaluarà l’actitud i participació en la 

discussió i el debat. S’avaluarà la participació a classe mitjançant el qüestionari 

d’autoavaluació que es passarà a la sessió 8 a cada alumne i mitjançant el 

criteri de la mestra. 

10 

Avaluació continuada: ens referim a les activitats realitzades a classe (Cas de 

Pensament, Cas Pràctic, Taula de continguts)), la feina feta a casa, el treball en 

grup que es realitzi a cada sessió (mapa de conceptes)... S’avaluarà mitjançant 

la realització de les activitats proposades, que seran lliurades a la mestra. 

10 

Treball en grup: consistirà en analitzar els elements narratius d’una pel·lícula 

que estigui basada en un conte o novel·la, i en l’establiment dels tòpics 

pertinents al film amb l’adequada contextualització i comparació amb la societat 

actual. S’avaluarà mitjançant una rúbrica d’avaluació de treball en grup que es 

passarà a la sessió 8 a cada alumne i mitjançant el criteri de la mestra. 

15 

Exposició Oral (en grup): Consistirà en exposar davant de la classe l’anàlisi 

de la pel·lícula seleccionada de forma clara i entenedora. S’avaluarà mitjançant 

una rúbrica de correcció que omplirà cada grup i la mestra 

30 

Composició de “contes bojos” (en grup): s’avaluarà mitjançant el criteri de la 

mestra, tenint en compte l’originalitat, la correcta utilització dels elements 

narratius, l’ortografia i gramàtica i la realització de la fitxa tècnica. 

15 

Resolució final de problemes: es tindrà en compte el treball grupal i individual 

de cada alumne al llarg de cada sessió i la forma en que hagin anat resolent els 

problemes plantejats així com la qualitat de la resolució de cada problema. 

20 

TOTAL 100 
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8. Documentació sobre la UD 

Llibres i articles 

 Monereo, C. (Coord.). (2001). Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Unidades 

de enseñanza estratégica para la ESO. Barcelona: Graó. 

 Monereo, C. (Coord.). (2002). Estrategias de aprendizaje. Madrid: A. Machado 

Libros. 

 Vaello. J. (2013). Cómo dar clase a los que no quieren. Barcelona: Graó. 

 Llibre de text de l’assignatura: Carbó, M., Martí P. i altres. Llengua Catalana i 

Literatura 2 ESO . Editorial Casals. 

Documentació digital 

 https://www.youtube.com/watch?v=TGPbxYOx_1w 

  https://www.youtube.com/watch?v=u0vFiCWtv6I 

  https://www.youtube.com/watch?v=SRwVb5h1qJE 

 https://www.youtube.com/watch?v=TGPbxYOx_1w 

  https://www.youtube.com/watch?v=u0vFiCWtv6I 

  https://www.youtube.com/watch?v=SRwVb5h1qJE 

Altres  

 CD del llibre de text. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TGPbxYOx_1w
https://www.youtube.com/watch?v=u0vFiCWtv6I
https://www.youtube.com/watch?v=SRwVb5h1qJE
https://www.youtube.com/watch?v=TGPbxYOx_1w
https://www.youtube.com/watch?v=u0vFiCWtv6I
https://www.youtube.com/watch?v=SRwVb5h1qJE
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9. Característiques psicoeducatives del grup-classe.  

9.1. Instrument, Variables i Procediment

RESULTATS DEL QÜESTIONARI LIQ 

ALUMNE Gènere 

CONCEPCIONS ESTRATÈGIES  
SENTIMENTS 

Auto-
concepte 

Rendiment Expectatives 
Concepció 

ser estudiant 
Concepció 

aprenentatge 

Planifica, 
autoregula i 
autoavalua 

Autonomia Persistència Organització 

 
Interacció 

 
Rol 

Preferències 
d’aprenentatge Motivació Afectació Atribució 

Nivell estratègic   Input Output 

Nom M/F 1 al 4 1 al 4 1 al 4 R/C/P/A A/M/C/S 1 al 4 1 al 4 1 al 4 1 al 4 GG/GP/P/S D/P/C/I V/S/M O/E/T/P I/E/S +/- I/E 

Manel M 3 3 3 A R 2 2 3 2 GP C S P I + I 

Valeria F 2 2 3 A R 2 3 3 2 P C S T I - I 

Emma F 3 3 3 C G 3 3 4 4 S C V P I + I 

Carol F 3 3 3 A M 2 2 2 4 P P V T S + I 

Belén F 3 3 3 A G 3 4 3 2 P C V T E + I 

David M 3 3 3 A E 2 2 2 4 S I S O E - I 

Izan M 3 2 2 A M 3 3 2 4 P P S E I + I 

Cristian M 2 2 3 C M 2 4 2 3 GP D V O E + I 

Melanie F 2 2 3 A G 2 3 2 2 GG P V T E + I 

Álex M 3 2 3 R M 2 3 3 2 GP P V P I + I 

Túlia F 3 3 3 R R 2 2 2 2 S P V O E + I 

Claudia F 2 2 3 A R 3 3 3 2 S C V P E + E 

Nerea F 2 2 2 R R 2 1 1 3 P P V T I - I 

Júlia F 2 2 2 R E 3 3 2 4 GP P V T I + I 

Roger M 4 4 4 A M 3 4 2 3 S C V E S + I 

Álex M 3 3 3 C E 3 2 3 3 GP P S O S + I 

Iván M 2 3 3 A E 3 3 3 3 GP D V O I + I 
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Variables: 

o Auto-concepte: Visió i opinió que té l’alumne de si mateix en referència a si és 

bon estudiant i si té bons coneixements relatius a l’assignatura. Escala de 1(auto-

concepte molt negatiu) a 4 (auto-concepte molt positiu). 

o Rendiment: Resultats, qualificacions o notes que obté l’alumne en l’assignatura. 

Escala de 1 a 4. 

o Expectatives: Nivell d’esperança que té l’alumne en superar l’assignatura. Escala 

de 1 a 4. 

o Concepció de ser estudiant: Què significa per l’alumne ser un bon estudiant: R si 

el que més valora és el rendiment; C si el que més es valora és l’estima per part 

dels companys/es; P si el que més es valora és l’estima per part dels 

professors/es; A si el que més es valora és aprendre i adquirir competències útils 

per al futur. 

o Concepció aprenentatge: Què significa per al alumne aprendre. A si té una visió 

associanista = aprendre és memoritzar informació; M si considera que aprendre 

significa madurar; C si considera que aprendre és construir significats, saber 

explicar les coses amb les pròpies paraules; S si considera que aprendre és saber 

solucionar els problemes que puguin aparèixer en la vida extraescolar. 

o Alumne estratègic: Per valorar el nivell d’aprenentatge estratègic es contemplen 

tres aspectes: a) l’alumne sol planificar i traçar un pla d’acció abans de realitzar 

una tasca, b) l’alumne sol autoregular-se durant la realització d’una tasca realitzant 

els canvis o ajusts pertinents i c) l’alumne sol autoavaluar-se després de finalitzar 

una tasca per a poder millorar en futures ocasions. D’aquesta forma, en funció de 

quants aspectes compleixi l’alumne podem valorar el seu nivell estratègic en una 

escala del 1al 4. 

o Autonomia: Capacitat d’avançar i desenvolupar-se sense necessitar molta ajuda o 

guia del professor. Escala de 1 a 4. 

o Persistència: Capacitat de mantenir l’esforç durant molt de temps (un alumne poc 

persistent és aquell que té facilitat per cansar-se ràpidament o rendir-se abans 

d’haver finalitzat una tasca difícil). Escala del 1 al 4. 

o Organització: Nivell d’ordre i estructuració que manté l’alumne amb les seves 

tasques, materials, apunts… Escala de 1 a 4. 

o Interacció: Preferència de treball: GG si prefereix en gran grup; GP si prefereix 

petit grup; P si prefereix treballar en parella; S si prefereix treballar sol. 

o Rol: estil d’interacció que adopta a l’hora de treballar en equip: D si és dominant; P 

si és participatiu; C si és cooperatiu; I si és individual. 

o Input: Preferència de recepció de la informació. V si l’alumne prefereix la 

informació visual (en imatges, gràfics, pissarra...); S si l’alumne prefereix la 

informació sonora (explicació oral del professor/a…) i M si prefereix la manipulativa 

(tocar o experimentar). 

o Output: Preferència d’expressió. O si l’alumne prefereix expressar-se en veu alta 

(examen oral); E si prefereix redactar (examen escrit de desenvolupar); T si 

prefereix senyalar o indicar (examen test); P si prefereix respondre fent o construint 

(examen pràctic). 

o Motivació: Qualitat dels motius que empenyen a l’alumne a anar a classe: I si és 

intrínseca = s’esforça per voluntat i pel plaer d’aprendre; E si és extrínseca = allò 
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que el motiva és treure una bona nota per obtenir alguna recompensa; S si és 

social = la principal motivació és poder estar amb els amics a classe. 

o Afectació: Valencia que li dóna l’alumne a un resultat o una nota baixa. + si el 

resultat li motiva a esforçar-se més i millorar; - si el resultat li frustra i li desmotiva. 

o Atribució:  Causa a la que atribueix l’alumne els seus resultats negatius: E si és 

externa (la causa és el professor/a o l’assignatura); I si és interna (la causa és el 

meu esforç i dedicació). 

Procediment: 

És un curs format per 17 alumnes. Hi ha estudiants amb NEE, però no treballen a 

l’aula ordinària, sinó que es troben agrupats en una altra sala, per tant a l’hora 

dissenyar aquesta Unitat Didàctica, cal tenir en compte que no s’ha de realitzar cap 

tipus d’adaptació. 

Per tal de conèixer les característiques psicoeducatives del grup – classe vam fer una 

recollida de dades gràcies a que els estudiants van respondre el qüestionari LIQ. Cada 

alumne va contestar el qüestionari de forma individual. A més vam realitzar una 

entrevista amb la mestra per tal de conèixer el seu punt de vista sobre la classe. 

Tenint en compte que és una assignatura en la que predomina el treball en equip, els 

resultats que ens interessa analitzar amb més èmfasi són les que es presenten a 

continuació. 

9.2. Anàlisi dels resultats 

 
La majoria dels joves afirmen que solen autoregular-se durant la realització d’una 

tasca realitzant els canvis o ajusts pertinents o que acostumen a autoavaluar-se 

després de finalitzar una tasca per poder millorar en futures ocasions.  
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En general els estudiants es consideren autònoms, és a dir, persones que tenen 

capacitat per treballar per compte propi. Malgrat això, hi ha un nombre d’estudiants 

que poden tenir algunes dificultats, per això, en certs moments necessitarien la guia o 

ajuda del professor. 

 

Com es pot observar el rol que predomina en el grup classe és el participatiu, molt 

seguit del cooperatiu. Per tant, estem davant d’estudiants amb iniciativa a formar part 

de les activitats i que, en general, tenen interès per treballar amb altres persones amb 

el propòsit d’aconseguir un objectiu concret. 
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Com es pot veure, pràcticament la meitat del grup classe considera que no té una 

elevada capacitat de persistència. Per tant, són alumnes que generalment poden tenir 

problemes a l’hora de mantenir l’esforç durant molt de temps, degut a motius com el 

cansament o a rendir-se abans d’haver finalitzat una tasca difícil. 

 

Pel que fa a la motivació predomina la intrínseca, és a dir, molts alumnes s’esforcen 

per voluntat i pel plaer d’aprendre. Malgrat això, també hi ha resultats alts en la de 

tipus extrínsec, per tant, també hi ha estudiants que tenen una visió de l’aprenentatge 

focalitzada a la nota, allò que els motiva és treure una bona nota per obtenir alguna 

recompensa.   
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Molts alumnes consideren que tenen un bon nivell d’organització, però n’hi ha un 

nombre elevat que pensa que no. Poden haver-hi dificultats a l’hora de mantenir un 

bon ordre i correcta estructura quan es treballa. 

 

Veiem que la majoria dels 

alumnes, un 71%, prefereixen 

rebre la informació de forma 

visual, per això utilitzarem 

mapes de conceptes, taules de 

continguts... D’altra banda un 

29% prefereixen rebre la 

informació mitjançant estímuls 

sonors, com pot ser l’explicació 

de la mestra o per mitjà 

d’audiovisuals. 

 

Respecte a com expressen ells allò 

que han après hi ha més varietat, 

sobre tot prefereixen fer-ho 

mitjançant exàmens tipus test i de 

forma oral i pràctica. Tot i que hi ha 

un 12% que prefereixen el redactat 

d’informació. Com les preferències 

són força diverses, hem intentat 

avaluar als alumnes mitjançant les 

quatre formes de sortida de 

informació. 
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9.3. Formació dels grups cooperatius 

Tenint en compte les característiques psicoeducatives del grup-classe presentem aquí 

la nostra proposta de grups cooperatius amb els quals es farà el treball grupal, 

l’exposició oral i l’activitat estrella. Tot i així, cal tenir en compte que aquestes dades 

s’han obtingut mitjançant la pròpia opinió dels alumnes i pot no coincidir amb la realitat 

amb la que s’enfronta el docent, així doncs, només comentar que el docent pot refer 

els grups com cregui més convenient. Formariem 5 grups de 3 persones i 1 grup de 2 

persones tenint en compte les variables Nivell estratègic (1-4), Autonomia (1-4), 

Persistència (1-4), Organització (1-4), Rol (Dominant, Participatiu, Cooperatiu i 

Individual) i Motivació (Intrínseca, Extrínseca i Social): 

GRUP 1 

Nom Niv.Estr. Autono. Persist. Organitz. Rol Motivació 

Cristian 2 4 2 3 D E 

Valeria 2 3 3 2 C I 

Alex 3 2 3 3 P S 

 

GRUP 3 

Nom Niv.Estr. Autono. Persist. Organitz. Rol Motivació 

Emma 3 3 4 4 C I 

Carol 2 2 2 4 P S 

Alex 2 3 3 2 P I 

 

GRUP 4 

Nom Niv.Estr. Autono. Persist. Organitz. Rol Motivació 

Belén 3 4 3 2 C E 

Nerea 2 1 1 3 P I 

Alex 3 3 2 4 P I 

 

GRUP 5 

Nom Niv.Estr. Autono. Persist. Organitz. Rol Motivació 

Melanie 2 3 2 2 P E 

Túlia 2 2 2 2 P E 

Roger 3 4 2 3 C S 

GRUP 2 

Nom Niv.Estr. Autono. Persist. Organitz. Rol Motivació 

Iván 3 3 3 3 D I 

David 2 2 2 4 I E 

Manel 2 2 3 2 C I 

GRUP 6 

Nom Niv.Estr. Autono. Persist. Organitz. Rol Motivació 

Claudia 3 3 3 2 C E 

Júlia 3 3 2 4 P I 
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10. Seqüenciació d’activitats  

                                                           

1 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
 

SESSIÓ 1 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions: material necessari a annex 1 (sessió1) 

Tipus 
activitat

1 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

M 
1. Preparació del material 

2. Explicar en què consistirà la UD 
5’ Habitual 

 Projector i equip 
audiovisual 

 Fragments assignats a la 
sessió 

D(c) 
Visualització del fragment núm 1 (caputxeta) mentre s’expliquen les 
característiques del conte mitjançant el llibre de text 

20’ Habitual 

 Projector i equip 
audiovisual 

 Fragments assignats a la 
sessió 

 Llibre de text 

D(c) 
Visualització fragment núm. 2 (senyor dels anells) mentre s’expliquen 
les característiques de la novel·la  mitjançant el llibre de text 

20’ Habitual 

 Projector i equip 
audiovisual 

 Fragments assignats a la 
sessió 

 Llibre de text 

D(p) Explicar i donar exemples per fer una recerca a Internet 15’ Habitual 
 Projector i Internet 

 Full explicatiu 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Creiem important que la professora faci cinc cèntims sobre la 

unitat didàctica, posant èmfasi en la metodologia d’avaluació 

per tal de que els alumnes ajustin el seu comportament a allò 

que se’ls demanarà. 

Els fragments de vídeos són orientatius i es poden canviar en 

funció del que els alumnes coneguin. 

 

 

 

 

 

 

La docent farà les explicacions 

recolzant-se en els fragments de 

pel·lícules per tal de que, de manera 

secundària els alumnes puguin 

començar a veure les diferències 

entre literatura i cinema. 
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SESSIÓ 2 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions: material necessari a annex 2 (sessió 2) 

Tipus 
activitat 

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

S 
1. Breu síntesi de classe anterior 

2. Preparació del material 
5’ Habitual 

 Pissarra, 
retoladors/guixos de 
colors 

D(p) 
1. Explicar Com, Quan i Per què fer un mapa de conceptes 

2. Posar d’exemple les característiques del conte i la novel·la 
45’ Habitual 

 Pissarra, 
retoladors/guixos. 

 Pautes a seguir (annex 2 
UD) 

D(v) / 
Av(c) 

1. Fer Grups 

2. Buscar en grup exemples de contes i novel·les al cinema 
10’ Grups 

 Full de grups 

 Full pautes de recerca a 
Internet (donat a classe 
anterior) 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Cal que es dediqui el temps necessari a la comprensió de com, 

quan i per què fer un mapa conceptual i a posar els exemples 

necessaris que els alumnes hauran d’anar copiant. 

Si fos necessari, els alumnes podrien participar activament 

alhora de posar els exemples de mapes conceptuals. 

L’activitat grupal de buscar exemples de contes i novel·les al 

cinema es pot proposar com a una activitat per a casa en cas de 

que no hi hagués el suficient temps. 

 

 

 

 

 

 

 

En el moment de fer els grups i mentre 
estiguin treballant, cal que la mestra es 
mostri com una guia. 

Cal que observi la participació de cada 

alumne per tal de fer l’avaluació 

posterior. 
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SESSIÓ 3 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions: material necessari a annex 3 (sessió 3) 

Tipus 
activitat 

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

M 
1. Síntesi de classe anterior 

2. Preparar projector 
5’ Habitual 

 Equip Audiovisual 

 Fragments assignats a la 
sessió 

D(c) 
1. Explicar elements del text narratiu mitjançant fragments de pel·lícules 
(Bigfish, Senyor dels Anells) 

25' Habitual 

 Equip Audiovisual 

 Pissarra 

 Llibre text 

A(c) / 
D(p) 

1. Fer un mapa de conceptes amb els elements del text narratiu amb el 
grup assignat. 

30’ Grups 

 Pautes a seguir donades 
a sessió 2 

 Llibre de text 



LLUMS, CÀMERA, NARRACIÓ! 2014-2015 
 

 21 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Alhora d’explicar els elements narratius, es tindrà com a base el 

llibre text de l’assignatura. 

Al final es posaran en comú els mapes de conceptes afegint o 

descartant informació per tal de fer-los el més entenedors 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En l’activitat de grup, la mestra ha de 

servir com a guia, contestant dubtes i 

proporcionant exemples de com fer 

l’activitat si fos necessari. 

Cal que observi la participació de cada 

alumne per tal de fer l’avaluació 

posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LLUMS, CÀMERA, NARRACIÓ! 2014-2015 
 

 22 

   

SESSIÓ 4 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions: material necessari a Annex 4 (sessió 4) 

Tipus 
activitat 

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

S 
1. Síntesi classe anterior (molt breu) 

2. Preparar projector 
5’ Habitual 

 Projector 

Av(c) 

1. Explicar cas de Pensament 

2. Donar un text i identificar elements narratius (individualment) 

3. Corregir 

25’ Habitual 

 Projector 

 Pissarra 

 Cas de pensament 
(annex 4) 

 Text (annex 4) 

Av(c) 
1. Identificar estructura i desenvolupament d’acció narrativa en un text 
(Cas Pràctic) 

10’ Habitual 

 Projector 

 Text desordenat (annex 
4) 

 Instruccions cas pràctic 
(Annex 4) 

A(c) / 
D(p) / 
D(v) 

1. Identificar elements narratius a una de les pel·lícules seleccionades 20’ Grups 
 Conjunt de pel·lícules 

 Material de les classes 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Per fer la primera activitat (trobar els elements narratius en un 

text) caldrà que es faci l’enunciat de la mateixa mitjançant un 

Cas de Pensament, un cop els alumnes han escoltat i reflexionat 

sobre el Cas de Pensament es passa el text i es comença 

l’exercici. 

Caldrà plantejar la segona activitat (ordenar un text) a mode de 

Cas Pràctic per tal de realitzar l’activitat i corregir-la al mateix 

temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la primera activitat l’actitud de la 

docent serà de guia, contestant 

preguntes si cal. 

Per la segona activitat, la docent haurà 

de mostrar un paper més actiu, fent de 

fil conductor de l’activitat. 

Cal que observi la participació de cada 

alumne i valori el seu treball en cada 

una de les activitats per tal de fer 

l’avaluació posterior. 
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SESSIÓ 5 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions: material necessari a Annex 5 (sessió 5) 

Tipus 
activitat 

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

S 
1. Breu síntesi de conceptes (oral) 

2. Preparar classe / Pissarra 
10’ En forma de U 

 

D(p) 1. Explicar com fer una taula de continguts 20’ En forma de U 
 Material proporcionat 

Annex 5 

D(c) / 
D(p) / 
D(v) / 
Av(c) 

1. Discussió/ debat diferències del narrador en la literatura i el cinema 
(emplenant la taula) 

30’ En forma de U  Taula 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Caldrà fer una síntesi dels conceptes treballats per tal de 

refrescar-li als alumnes alhora de fer el debat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant el debat es mantindrà el rol de 

guia i moderadora. 

Cal que observi la participació de cada 

alumne per tal de fer l’avaluació 

posterior. 
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SESSIÓ 6 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions: material necessari a Annex 6 (sessió 6) 

Tipus 
activitat 

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

D(c) 1. Breu explicació què és un tòpic? 5’-10’ En forma de U  

D(c) / 
D(p) / 
D(v) / 
Av(c) 

1. Discussió tòpics positius i negatius. Què representen? Quins valors o 
aspectes ètics representen en la societat actual? Són realistes? 

50’-55’ En forma de U 

 Guia proporcionada a 
annex 6 

 Taula 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Ajudar-se dels fragments de pel·lícules proposats per endinsar-

se en el tema dels valors i els tòpics i de com afecten a la 

societat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docent ha de ser una guia i 

moderadora en tot moments per tal 

d’amenitzar el debat i dirigir-lo cap 

aquells temes d’especial importància. 

Cal que observi la participació de cada 

alumne per tal de fer l’avaluació 

posterior. 
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SESSIÓ 7 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions: material necessari a Annex 7 (sessió 7) 

Tipus 
activitat 

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

 
1. Recordatori sessió anterior 

2. Preguntes? 
10’ Grups 

 

D(c) / 
D(p) / 
D(v) / 
Av(c) 

1. Treball en grup: establir tòpics en la pel·lícula seleccionada 40’ Grups 

 Material de cada grup 

D(c) / 
D(p) / 
D(v) / 

1. Donar pautes per presentació oral 10’ Grups 
 Material proporcionat: 

Com comunicar-se? Com 
fer un ppt? (annex 7) 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Establir un torn de dubtes sobre el temari. 

Passar per cada grup per comprovar el treball fet fins ara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha de guiar a cada grup per preparar 

la presentació del treball. 

Cal que observi la participació de cada 

alumne per tal de fer l’avaluació 

posterior. 
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SESSIÓ 8 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions: material necessari a Annex 8 (sessió 8) 

Tipus 
activitat 

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

D(c) / 
D(p) / 
D(v) / 
Av(c) / 
Av(f) 

 

1. Exposició oral dels grups 60’ Habitual 
 Projector 

 Rúbriques (annex 8) 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Caldrà fer un sorteig per establir l’ordre de presentació dels 

grups. 

Demanar als alumnes que siguin el més objectius possibles a 

l’hora d’omplir les rúbriques de correcció i d’autoavaluació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haurà de tenir en compte les rúbriques 

de correcció de cada grup i el seu propi 

criteri per tal de fer l’avaluació 

posterior. 

Haurà de contrastar les diferents 

avaluacions de cada grup per detectar 

respostes contradictòries. 

 

 

 

 

 

Caldrà mostrar comprensió per les necessitats de 

cada alumne alhora de parlar en públic. 
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SESSIÓ 9 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions: Explicació de l’activitat a l’Annex 9 (sessió 9) 

Tipus 
activitat 

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

M 1. Feedback de presentacions 15’-20’ Habitual  

D(c) / 
D(p) / 
D(v) / 
Av(c) / 
Av(f) 

 

1. Activitat “Contes Bojos” 45’ Grups 

 Pauta d’activitat a annex 
9. 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Primer es farà un feedback de les presentacions destacant els 

punts forts i dèbils generals. 

Després es procedirà a realitzar l’activitat estrella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docent serà la moderadora de 

l’activitat, establint el temps per cada 

part i el moment de canvi. 
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SESSIÓ 10 DATA: .../..../..... AULA: ...... 
Observacions: la tutora portarà preparada una pauta de fitxa tècnica per posar-la com a exemple en cas de 

que els alumnes no la trobessin a Internet. 

Tipus 
activitat 

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

M / D(v) 1. Llegir els contes (1 representant de cada grup) 10’ Grups  Contes Bojos 

D(c) / 
D(p) / 

D(v) / 

Av(f) 

1. Recerca a Internet sobre com fer una fitxa tècnica d’un conte. 

2. Fer fitxa tècnica dels contes  
50’ Grups 

 Pauta per fer la fitxa  
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Es destacaran els punts forts de cada conte. 

Al final de la sessió es prepararà el recull de contes que es 

portarà a la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La docent serà la guia de l’activitat, 

contestarà dubtes si s’escau i animarà 

als grups a fer un bon treball. 

Cal que observi la participació de cada 

alumne per tal de fer l’avaluació 

posterior a més haurà de tenir en 

compte l’originalitat de les 

composicions, l’ortografia i la 

gramàtica, l’ús dels elements narratius, 

l’ús de tòpics... 
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11. Pauta per l’anàlisi d’incidents crítics (PANIC) 

11.1 Descripció i anàlisi de l’Incident Crític 

11.1.1 Antecedents 

N és professora d’extraescolars (educació no formal) en una escola concertada i 

religiosa. Fa classes de gimnàstica aeròbica i prepara a les alumnes (totes són nenes) 

de entre 7 i 13 anys pels campionats escolars. Com s’han de preparar les coreografies 

i els aspectes físics i tècnics la classe requereix de molta concentració. N procura fer 

jocs més lúdics alhora de canviar d’activitat per tal de fer la classe més amena i 

treballar valors com la companyonia l’acceptació d’un mateix i els altres, la superació i 

l’esforç. En general, ens els 4 anys que porta fent l’activitat, no ha tingut gaires 

problemes i fins el moment cap que l’hagi trasbalsat fins al punt de no saber com 

actuar. 

Actualment i des de fa uns mesos té a classe a una nena amb un TDAH força greu, 

que esvalota la classe i contesta si la renyen. N ha intentat tenir paciència i aplicar les 

tècniques que ha après per gestionar aquestes situacions. Tot i així aquesta nena, la 

Susana, se li escapa de les mans. 

N ha parlat amb el seu coordinador, Ignasi, que li ha dit que les nenes com la Susana 

el que necessiten és mà ferma i menys tonteries per part dels pares.  

N es sent sola i incompresa davant aquest problema, i sobre tot, sent que no està fent 

suficient per la Susana, això fa que comenci a perdre la confiança en si mateixa. 

11.1.2 Descripció de l’Incident Crític 

 

L’incident es dóna uns mesos després de començar les classes. La Susana es nega a 

fer uns exercicis i per aconseguir els seu propòsit es posa a cridar i a molestar a les 

companyes (els hi tira del cabell, les pessiga, les trepitja...) N la renya, intenta fer-la 

pensar preguntant-li si a ella li agradaria que la molestessin, N intenta parlar amb 

paciència i reflexionar-li la situació, a més li recorda les normes que van establir a 

començaments de curs, “qui no fa els exercicis no juga”. Tot i així la Susana segueix 

emprenyant i no fa els exercicis. La resta de nenes pregunten que perquè la Susana 

no fa els exercicis, N respon que ja la coneixen, i ja saben com és. Aquesta resposta 

no es el que N voldria explicar, a ella li agradaria explicar el problema de la Susana de 

forma que la resta de companyes l’entenguessin poguessin ajudar-la, però l’Ignasi li ha 

dit que no és necessari i que no ho ha de fer. 

Quan arriba l’hora de jugar, N es manté ferma, li diu a la Susana que no pot fer el joc, 

ja que no ha fet els exercicis, arribats a aquest punt, la Susana esclata, comença a 

cridar, a tirar-se per terra picant de peus, tirar-se dels cabells... N comença a posar-se 

molt nerviosa, la classe se li envà de les mans, la resta de companyes de la Susana es 

posen al seu voltant i l’hi increpen el seu comportament, cosa que provoca que la 

Susana encara cridi més i es posi a “plorar” tot dient que aquella extraescolar no 

serveix per a res, que no li agrada i que farà que tothom es desapunti.  
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N no pot més, intenta controlar la situació cridant, tot se li ha anat de les mans, i és en 

aquest moment, que per tal de fer que la Susana pari li diu que parlarà amb la seva 

mare en quan vingui a buscar-la. Sembla que això és un detonant per la Susana, 

perquè s’aixeca del terra i comença a picar-se el cap, amb força, contra la paret. N 

l’agafa fort del braç i l’aparta de la paret.  

Finalment arriba l’Ignasi i s’emporta a la Susana castigada que somriu sota el nas, s’ha 

lliurat de fer els exercicis i la classe. L’Ignasi ha resolt la situació i N sent que no ha 

pogut fer res, que li hagués agradat portar les coses d’una altra manera. 

En acabar la classe N i Ignasi parlen amb la mare de la Susana, que els hi explica que 

Susana ja està anant a un psicòleg i que s’estan plantejant medicar-la. La mare 

assegura a N que no passa res, que sap que no és culpa seva i que molts cops la 

seva filla la sobrepassa fins i tot a ella. 

Tot i així N es sent culpable, creu que si hagués portat la situació d’una altre manera, 

si hagués controlat els seus nervis, la Susana no hauria acabat d’aquella manera.  

A partir d’aquest incident N perd autoconfiança i fins i tot té por d’enfrontar-se a la 

classe o millor dit a la Susana un altre cop per si es torna a donar una situació similar. 

  

11.1.3 Actors que intervenen en l’Incident Crític 

  

 Actor 1: N, professora 

Concepcions 

sobre 

l’Incident 

Crític 

Interpreta l’incident com una conseqüència de la seva incapacitat per 

portar la situació. Sembla que la Susana sap exactament que ha de 

fer per treure-la de polleguera i mostrar la seva ineptitud. Atribueix l’IC 

a causes internes (falta d’autocontrol, de coneixements...) cosa que 

no afavoreix una recerca activa de solucions objectives i eficaces. 

Sentiments 

associats a 

l’incident 

Crític 

Els sentiments predominants són els de incompetència i culpabilitat 

fent-la vulnerable davant la Susana. A més sent impotència per no 

poder ajudar a la nena a gestionar els seus sentiments i necessitats i 

a més sent soledat que ve provocada pel fet de que el seu 

coordinador no entengui el problema de la Susana i no la deixi actuar 

com a ella li agradaria. 

Estratègies 

davant 

l’Incident 

Crític 

Es repeteix la situació mentalment i veu que no ha aplicat cap 

estratègia efectiva, tampoc veu quins podria haver aplicat. Comença 

a creure que per molt que s’esforci no canviarà aquesta situació. 

Malgrat que busca ajuda en el seu coordinador, no la troba. Cada cop 

transforma més la situació, deformant la seva actuació i la reacció de 

la Susana.  
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 Actor 2: Susana, alumna 

Concepcions 

sobre 

l’Incident 

Crític 

Per la Susana l’incident és conseqüència de no haver pogut jugar i 

considera que ha fet bé queixant-se. No creu que hagi estat 

desproporcionat donat que N la privat de jugar amb les companyes, 

considera que N  l’ha deixat apartada de la classe i per tant la seva 

acció és justificada. A més com les seves companyes l’han increpat 

creu que també és justificat que ella les molestés. 

Sentiments 

associats a 

l’incident 

Crític 

S’ha sentit rebutjada per les companyes i apartada per N. Sent que 

l’han tractat diferent de la resta i això fa que senti ràbia, la qual 

demostra per a que tothom vegi que no l’han tractat com ella mereix. 

Al final s’ha sortit amb la seva, ja que l’Ignasi l’ha tret de la classe i 

s’ha lliurat de fer exercicis i aguantar a les companyes i a N. Malgrat 

això, no sembla que s’hagi plantejat que comportar-se així l’aïlla de 

les companyes i no li permet créixer com a persona a més de que 

s’està creant una reputació entre els mestres i companys que pot 

perjudicar-la en un futur. 

Estratègies 

davant 

l’Incident 

Crític  

Malgrat tot, el seu comportament no és premeditat, no actua en 

contra de N i de les companyes amb l’objectiu d’assetjar-les i fer que 

ho passin malament. És simplement que no té estratègies per 

gestionar les seves emocions ni per expressar allò que necessita i ho 

fa d’aquesta manera. Segurament oblidi el que ha passat en uns dies. 

 

 Actor 3: Ignasi, coordinador 

Concepcions 

sobre 

l’Incident 

Crític 

Considera que l’incident no és greu, que el que passa és què la 

Susana està malcriada pels pares i per això demanda tanta atenció i 

s’enfada si no l’aconsegueix. Creu que N fa un gra massa intentant 

buscar solucions més de caire pedagògic, creu que si N hagués estat 

ferma des del començament la Susana no li hagués pujat a les 

barbes. 

Sentiments 

associats a 

l’incident 

Crític 

Està preocupat per la repercussió que l’incident pugui tenir en la 

mare, per si desapunta a la Susana i aquesta es surt amb la seva. 

Més enllà d’això, no és capaç de veure la situació des del punt de 

vista de N, de ser empàtic amb ella. 

Estratègies 

davant 

l’Incident 

Crític 

L’Ignasi treu crèdit i autoritat a N davant la classe quan s’emporta a la 

Susana, resolent ell el problema. A més no dóna cap consell o 

estratègia a N, Amb la qual cosa provoca més inseguretat a N davant 

la classe que ha de gestionar i sobre tot davant la Susana. 
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11.2. Intervenció i seguiment 

 
Sobre què 

intervenir 
Cóm intervenir 

Indicadors de 

canvi 

Actor 1: N 

 

Atribució de l’IC a 

causes internes 

Cal que torni a analitzar la 

situació i entengui que la 

causa principal no és ella 

(interna) sinó sobre tot 

externa (la Susana no sap 

gestionar el que sent i 

demanar el que necessita 

de forma adequada). 

Reconeix i 

compren els 

factors externs 

implicats en l’IC 

(TDAH de la 

Susana, falta 

d’estratègies del 

centre per 

gestionar-lo...) 

Sentiment de 

culpa i impotència 

 

 

Substituir el sentiment de 

culpa per una millor 

comprensió de les raons 

del comportament de la 

Susana. Cal que revisi la 

seva reacció i pensi en 

com hauria d’haver actuat 

per autoregular els seus 

sentiments, per exemple: 

-No posar més llenya al 

foc: intentar tallar la 

situació “calmem-nos i ho 

parlem tranquil·lament” 

-Contar fins a 10: demorar 

la resposta i no deixar-se 

endur per la provocació i 

els nervis, pensar 

“tranquil·la, té un 

problema, TDAH, li costa 

calmar-se i parar atenció” 

-Donar una sortida a 

l’alumna: “Estic segura que 

no has pensat bé això que 

dius/fas, perquè sinó no ho 

diries/faries! 

Interessar-se per 

l’autoregulació 

emocional i per l’ús 

de les tècniques 

proposades. 

Millorar les seves 

estratègies alhora 

Aprendre tècniques de 

gestió del handicap 

Evidencies de que 

es segueixen 
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de tractar amb el 

TDAH i el que 

implica. 

mencionat, per exemple: 

-Tornar a revisar les 

normes amb la classe 

posant especial atenció a 

les normes de 

comportament amb la 

Susana, fer que es 

comprometin a complir-les 

(signatura p, ex) i donar 

una còpia a cada alumna 

per a que les tinguin 

presents. 

-Establir paraules clau per 

gestionar la hiperactivitat 

de la Susana, per 

exemple: que la nena digui 

necessito “desconnectar” i 

que N li mani una tasca 

diferent, com anar a portar 

uns papers al coordinador, 

anar a buscar material...) 

noves estratègies i 

de que les 

alumnes coneixen 

bé les normes. 

Actor 2: 

Susana 

Manca 

d’estratègies 

d’autocontrol i de 

gestió emocional 

 

Ensenyar-li com ha de 

gestionar el que sent i com 

ha de demanar el que 

necessita de forma 

correcta. 

També cal donar-li 

estratègies per tolerar la 

frustració. 

Valoració positiva 

del seu esforç pel 

canvi i de 

l’assoliment de les 

estratègies 

proporcionades. 

Danys físics a les 

companyes 

 

 

Seria útil que es veies com 

a possible assetjadora 

escolar, és a dir, ensenyar-

li noticies sobre el Bullying 

i fer-la reflexionar. 

Reconeixement de 

la conducta 

inacceptable i dels 

sentiments que li 

genera el fet de 

veure’s o quela 

vegin com una 

possible 

assetjadora. 

Sensació 

d’impunitat 

Establir unes normes i uns 

càstigs adients a cada una. 

Complir els càstigs que 

s’han establert en cas 

Verificar el 

compliment de les 

normes i la seva 

repercussió en cas 
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d’incomplir les normes 

Establir aquestes normes 

amb la resta de professors 

per a que es compleixin en 

tots els àmbits. 

de que no es 

compleixin amb la 

resta de docents 

de la Susana. 

Actor 3: 

Ignasi 

(coordinador) 

Considera que el 

problema és que 

els pares la 

malcrien 

 

 

Explicar detalladament que 

és el TDAH i que implica 

en el comportament de la 

Susana. Posar altres 

casos que s’han sapigut 

tractar com a exemple, per 

tal de que s’adoni de la 

importància de saber 

portar el problema. 

Verificar que ha 

entès el que 

implica el TDAH i 

que canvia la seva 

actitud envers el 

mateix. 

Falta d’estratègies 

adequades per 

tractar la conducta 

de la Susana 

 

 

Donar, un cop ha entès el 

que implica el TDAH, 

pautes i estratègies a 

seguir per gestionar-lo i 

per a que recolzi a N en 

cas de ser necessari. 

Verificar que 

segueix les pautes 

i estratègies 

donades i que ha 

esdevingut un 

suport per a N. 
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Annex 1 - Sessió 1 

Fragments de Pel·lícules i explicació 

1. Fragment número 1 (La Caputxeta): 

https://www.youtube.com/watch?v=q9p4pL3S2UA 

Exemple de explicació: el conte es caracteritza per ser breu, com veiem aquesta 

pel·lícula només té una part, té pocs personatges (pocs i tipificats), com veiem a la 

pel·lícula hi ha pocs personatges principals… 

2. Fragment número 2 (El Senyor dels Anells) : 

https://www.youtube.com/watch?v=q9p4pL3S2UA 

Exemple de explicació: com veiem la novel·la és densa (aquesta pel·lícula forma part 

d’una trilogia), té varies línies argumentals (veiem la història d’en Frodo, però també la 

dels elfs i la d’en Aragon), els personatges tenen profunditat psicològica (podem veure 

el canvi que va fent en Frodo al llarg de la saga) 

Com fer una recerca a Internet? 

- Cal un ordinador que estigui connectat a la xarxa. 

- Fes doble click en qualsevol dels cercadors que habitualment fas servir. 

- Introdueix en la barra cercadora, la informació que necessites per accedir al 

contingut del teu interès i prem la tecla enter. Una bona manera de poder realitzar 

una cerca restringida, és emprant paraules clau d’aquella informació que es busca.  

- Fes una exploració dels resultats que t’ha retornat la teva cerca, això et permetrà 

poder  veure  quines alternatives són les més adequades per a la teva tasca. 

- Un cop feta aquesta exploració pots entrar-hi en el vincle d’interès i accedir a la 

informació que conté l’adreça. 

- En el cas que no sigui rellevant cal retornar enrere i continuar buscant entre les 

cerques. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=q9p4pL3S2UA
https://www.youtube.com/watch?v=q9p4pL3S2UA
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Annex 2 – Sessió 2 

Com fer un Mapa Conceptual  

El mapa conceptual és una tècnica que s’utilitza per representar gràficament un 
coneixement. És, per tant, una xarxa de conceptes, en la que cada cercle representa 
un concepte i cada enllaç una relació entre ells. 

S’utilitza per a aconseguir un aprenentatge significatiu, ja que s’adquireixen nous 
coneixements per descobriment, i actiu, ja que l’estudiant serà qui relacioni conceptes. 

Exemple: 
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Annex 3 – Sessió 3 

Fragments de Pel·lícules i explicació: 

A continuació es presenten una sèrie de fragments de pel·lícules que tracten d’il·lustrar 

els tipus de narradors. També poden usar-se per explicar altres elements narratius 

com l’espai, el temps, els personatges... 

 Narrador protagonista: Personatge principal de l’acció 

o Ex: Big Fish: https://www.youtube.com/watch?v=TGPbxYOx_1w 

 Narrador testimoni: La seva participació en l’acció és escassa o nul·la. 

o Ex: Titanic (min 4:10): https://www.youtube.com/watch?v=u0vFiCWtv6I 

 Narrador omniscient: Explica tot el que succeeix en l’acció i dóna la seva opinió. Coneix i 

explica també els pensaments i sentiments dels personatges. 

o Ex: El Senyor dels Anells: https://www.youtube.com/watch?v=SRwVb5h1qJE 

Recomanem un visionat previ per part de la docent, ja que cal seguir la mateixa metodologia 

explicativa que a la sessió 1 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TGPbxYOx_1w
https://www.youtube.com/watch?v=u0vFiCWtv6I
https://www.youtube.com/watch?v=SRwVb5h1qJE
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Annex 4 – Sessió 4 

Activitat 1: CAS DE PENSAMENT (cal presentar-lo juntament amb el text 1 a 

mode d’explicació de l’activitat) 

Es tracta de presentar als alumnes una activitat (Bafarada de la professora) i diferents 

formes de fer-la. En aquestes formes trobem que només una és l’adequada (verda), 

d’aquesta manera l’alumne pot visualitzar diferents lògiques de pensament i decidir 

quina és la més correcte segons la situació 

 

1 
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2 

3 
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Text 1: Identificar elements narratius 

No hi havia res que l’Eliseu desitgés amb més intensitat que aquell ninot de fusta de 

braços lleugers; semblava tenir l’habilitat de volar, els seus braços acariciaven l’aire 

amb una elegància que el nen sentia que en qualsevol moment podria trobar-lo flotant 

a l’aire com un ocell. Cada tarda passava per la botiga de joguines, el mirava des de 

l’aparador i observava el seu preu. Mai havia vist tants diners junts. Sabia que mai el 

podria tenir. Tot i així, arrepenjava el nas contra el vidre, mirava amb admiració aquells 

braços i volava per una estona. 

Una tarda, el propietari de la botiga de joguines se li va acostar i li va preguntar per 

què sempre es quedava allà, quiet. El nen va sentir tanta vergonya que va marxar 

corrent. Durant setmanes, malgrat tenir un profund desig de fer-ho, no va aparèixer per 

aquell carrer. 

Quan finalment ja no va poder més amb el seu desig de veure el ninot, va anar a la 

vidriera cautelosament, intentant que ningú el veiés. El ninot de fusta ja no hi era. Es 

va quedar una estona, observant cada racó de l’aparador, anhelant trobar-lo en una 

cantonada sense poder calmar aquella tristesa. Durant tota la setmana anava a la 

botiga de joguines. L’anada des de casa seva era groga, il·luminada per l’esperança 

de trobar-se amb el seu amiguet; però la tornada era d’un gris fosc intens, ja no volava 

la seva imaginació, només sentia tristesa i desànim. 

Va passar el temps i lentament l’Eliseu s’oblidà d’aquella estranya fascinació. Molts 

anys després, passava per casualitat per la botiga de joguines, i el seus ulls ja no es 

fixaven en l’aparador. Al rodejar la cantonada va descobrir que arrepenjat en el vidre hi 

havia un nen que observava intensament un ninot de fusta idèntic al que va estimar en 

la seva infància. Va entrar, saludà a l’amo de la botiga i tot seguit va comprar la 

joguina. Al sortir el nen havia desaparegut. El va buscar durant dies, desitjant donar-li 

aquella joguina, fins que finalment es va rendir. 

Una tarda, tornant de la feina, els seus ulls es van topar amb els punts negres del ninot 

de fusta; aquest el mirava profundament i la seva mirada arribava a un lloc del seu ser 

al que ni tan sols ell s’atrevia a mirar: un lloc on volar era possible i on només aquelles 

mans de fusta podien portar-lo. 

Tes Nehuén  “Cuentos con moraleja” 
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Activitat 2: CAS PRÀCTIC (Cal donar un breu enunciat als alumnes i presentar el 

text 2. La mestre ha de guiar la correcció de l’activitat) 

Exemple d’enunciat: Tal i com hem vist a classe un text narratiu consta de diverses 

parts. A continuació se’t presenten tres fragments. Ordena’ls, de manera que tinguin 

sentit i coherència amb el que has après. 

Text 2: Identificar l’estructura i acció narrativa  

“El dia del meu aniversari, la meva neboda em va regalar un bonsai i un llibre 

d’instruccions per cuidar-lo. Vaig col·locar el bonsai a la galeria, amb la resta dels 

testos i finalment va florir. A la tardor havien sortit de dins la terra uns petits insectes 

blancs, però no semblava que perjudiquessin al bonsai. A la primavera, un matí, a 

l’hora de regar-lo, vaig veure algo que voleiava entre les fulletes. Amb paciència i amb 

una lupa, vaig descobrir que es tractava d’un ocell minúscul. En poc temps el bonsai 

es va omplir d’ocells, que s’alimentaven dels insectes. A finals d’estiu, amagada entre 

les arrels del bonsai, vaig trobar una doneta despullada. Espiant-la amb cura, vaig 

saber que es menjava els ous dels nius. Ara visc amb ella, i hem ideat la manera de 

caçar als ocells. Sembla ser que, ningú de casa sap on estic. La meva neboda, molt 

trista per la meva absència, cuida les meves plantes com un homenatge al 

desaparegut. En un dels altres testos, lluny, avui m’ha semblat veure la figura d’un 

mamut.” 

Jose María Merino: Por favor, sea breve.  Páginas de Espuma. 
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Annex 5 – Sessió 5 

Com fer una taula de continguts 

És una tècnica que per mitjà de la divisió d’una taula en diverses columnes (dues o 

més) i files ens permet fer una comparació entre les similituds o diferències de 

diversos conceptes. 

Acostuma a organitzar-se com una taula de doble entrada. A la fila superior apareixen 

els elements a comparar i a partir de la primera columna han de situar-se aquells 

elements a partir del quals es vol fer la comparació. 

Exemple: (aquest serviria per conèixer quines són les diferències i semblances pel que 

fa al narrador entre la literatura i el cinema). 

  

NARRADOR 

LITERATURA CINEMA 

 

DIFERÈNCIES 

  

 

SEMBLANCES 
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Annex 6 – Sessió 6 

Fragments de pel·lícules per explicar els tòpics i debatre (es poden ampliar i 

modificar segons el que convingui pels alumnes) 

o Fragment 1: Per  treballar alguns valors com amistat i superació de les dificultats. 

(El Senyor dels Anells, les grans històries) 

https://www.youtube.com/watch?v=fFQbAMRfGkc 
 
o Fragment 2: Per treballar estereotips de gènere (Billy Elliot) 
https://brizas.wordpress.com/2009/12/14/billy-elliot-ejemplo-de-estereotipos-de-
genero-2/ 
 

o Fragment 3: Per treballar estereotips d’avui en dia: Immigració. (El viatge de Said 

(Curt d’animació)) 

https://www.youtube.com/watch?v=mF_ZSCxlAIU 
 
o Fragment 4: Per treballar estereotips físics dels contes: El tràiler de la Caputxeta 

Vermella. (Noia protagonista, bona nena amb ull blaus i cabells rosos, maca, 
etc…). 

 
https://www.youtube.com/watch?v=q9p4pL3S2UA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=fFQbAMRfGkc
https://brizas.wordpress.com/2009/12/14/billy-elliot-ejemplo-de-estereotipos-de-genero-2/
https://brizas.wordpress.com/2009/12/14/billy-elliot-ejemplo-de-estereotipos-de-genero-2/
https://www.youtube.com/watch?v=mF_ZSCxlAIU
https://www.youtube.com/watch?v=q9p4pL3S2UA
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Annex 7 – Sessió 7 

Com fer un bon Power Point 

- Planificar l’exposició en funció del públic al que va dirigit. 

- Ha de tenir una seqüència lògica, clara i coherent. 

- Ha de ser fàcil de veure i de llegir (això implica si el fons és fosc doncs el color de 

la lletra ha de ser clar, no fer servir colors fluorescents doncs cansen la vista, la 

lletra d’una grandària adequada…) 

- Ser concret, si hi ha molta informació poc rellevant i poc dinamisme la gent 

s’avorrirà. 

- No usar molt text ni moltes vinyetes, s’ha d’intentar oferir al públic el que aquest 

vol. 

- No hi ha d’haver excés d’animacions o transicions molts vistoses, ja que captaran 

l’atenció, però desviarà al públic del tema. Es fixaran més en lo maco que és el 

PowerPoint que en el que es vol expressar. 

- La font per a la lletra de la presentació és molt important, no abusis de les fonts 

“boniques”, millor fer servir una que es llegeixi amb claredat. Millor fer servir un sol 

tipus de font per a tot el PowerPoint.  

- No hi ha d’haver molt text, es seleccionen les idees principals a modo de guia, s’ha 

de jerarquitzar les idees. La informació ha de ser rellevant, veraç, pertinent i ètica 

(bibliografia). 

- Regla dels 6: no més de 6 colors a una mateixa diapositiva, no més de 6 frases o 

punts per diapositiva, no més de 6-8 paraules per frase o punt. 

- Òbviament s’ha de cuidar l’ortografia i la sintàctica. 

- Es recomana sempre que sigui possible recolzar el text amb algun tipus de 

contingut visual. Les imatges usades han de ser de qualitat, no s’ha d’escatimar en 

temps a l’hora de buscar imatges adequades o gràfiques adequades per a dades 

més concretes. 

- L’estructura més clàssica és la de: 

 Portada (Títol i que cridi 

l’atenció) 

 Índex (Parts en que s’ha 

dividit la presentació, que el 

públic s’imagini com serà o 

que sàpiga què s’espera.) 

 Cos (Contingut de la 

presentació). 

 Conclusió/Final (No es 

tracta de resumir, si es pot, 

s’ha d’aportar algo nou que 

no s’hagi mencionat 

anteriorment). 
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Com fer una bona exposició oral 

 Prepara l’exposició: Cal saber de què s’ha de parlar i buscar el contingut  que es 

necessita. 

 Elabora un guió: permetrà estructurar bé la presentació que realitzaràs i no deixar 

aspectes importants que s’han de comentar. És important que la informació sigui 

rellevant.  

 No cal allargar-se massa en la exposició oral, fes servir un llenguatge que 

s’entengui fàcilment. Cal parlar amb tranquil·litat i amb un to alegre, dinàmic que 

permeti captar l’atenció del públic. 

 Fes servir material de suport per ajudar a que l’exposició s’entengui millor, 

potenciant la comprensió. 

 Cal moure les mans i mirar al públic, ja que els gestos corporals donen èmfasi al 

missatge. 

 Una bona pràctica prèvia abans de l’exposició pot ajudar a obtenir més seguretat i 

de ben segur que aportarà més tranquil·litat. 

 Al finalitzar l’exposició dóna les gràcies i obre un espai de preguntes. 
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Annex 8 – Sessió 8 

Rúbrica de correcció de l’exposició oral (cal donar-la a cada alumne al 

començament de la classe per tal de que avaluïn als seus companys durant les 

exposicions) 

Descripció de la rubrica i el seu us: 

Aquesta rúbrica té com a objectiu avaluar una exposició oral. Els estudiants en 

disposen mentre preparen l’exposició i l’utilitzen per co-avaluar als seus companys. 

L’avaluació d’una presentació mesura deu categories bàsiques que conformen el 

parlar adequadament en públic. La tasca que s’ha de dur a terme és escoltar 

atentament la conferència i avaluar cada una d’aquestes categories. Mentre s’escolta, 

també fa falta apuntar al peu de pàgina un esquema dels principals punts que el 

locutor menciona. A continuació us expliquem els criteris d’avaluació de les deu 

categories: 

 Criteris d’avaluació per les deu categories 

1. Introducció: l’orador ha d’identificar clarament el tema de l’exposició i el seu 

objectiu (persuadir, informar, etc). La introducció ha de tenir dues parts 

diferenciades: una formula introductòria per tal de submergir l’espectador en la 

temàtica i l’índex de presentació. 

2. Llenguatge clar: la tria de les paraules i l’estructura de les frases ha de ser 

apropiada al tema exposat. Lo ideal és parlar amb frases curtes. Cal utilitzar l’argot 

tècnic tenint en compte el nivell de coneixement de l’audiència. 

3. Anècdotes i analogies: l’orador ha d’utilitzar els exemples, l’anècdota o les 

analogies per reiterar idees principals i ajudar a que s’entenguin. D’aquesta 

manera el públic comprèn allò que diu i es manté atent. L’humor, fer somriure al 

públic en determinats moments de l’exposició és positiu. Qualsevol tema és factible 

de ser tractat amb humor. L’orador ha d’estudiar l’audiència que té davant i utilitzar 

aquest recurs per fer-se més pròxim i facilitar un ambient relaxat i agradable al llarg 

del discurs. Cada orador haurà d’adaptar aquest recurs al seu caràcter i la seva 

forma de ser. Fa falta que sigui natural, no forçat. Es pot utilitzar una frase feta, 

una dita popular, una cita, una imatge o fins i tot un acudit. 

4. Posició del cos i gesticulació: l’orador està dret, es mou amb naturalitat i no dóna 

l’esquena al públic. Evitarà gestos que desviïn l’atenció (tics). Els moviments han 

de ser suaus i integrats amb el que es diu. 

5. Contacte visual: el contacte visual amb l’audiència ha de ser quasi permanent i 

s’ha de distribuir per tots els segments d’aquesta. No mirar contínuament les notes, 

la pissarra, la pantalla o una part concreta de l’audiència. Quant més es mira les 

notes, la pantalla, etc menys es mira a l’audiència, i això vol dir menys puntuació. 

Per altre banda, no passa res si l’orador/a consulta les notes en un moment 

determinat. Mentre ho faci, estarà en silenci. 

6. Veu: la veu ha de remarcar els punts i les pauses. L’entonació, el volum, el ritme, 

l’èmfasi, reforcen el missatge i ajuden a l’audiència a captar les idees importants, 

així com a mantenir l’atenció. El contrari comporta a la monotonia i a l’avorriment. 

Cal fer pauses per separar les idees i amb més raó per separar els diferents 

apartats. Si l’orador utilitza en excés moletes com per exemple “vale?” segur que 
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farà poques pauses i se’l haurà de penalitzar. Utilitzar preguntes retòriques o 

exclamacions facilita una entonació variada. 

7. Entusiasme, interès: l’orador ha de mostrar interès pel tema a través dels 

moviments, la posició, la veu i les paraules escollides. El públic ha de poder 

percebre una actitud activa per part de l’orador. Si aquest parla com si la 

presentació fos un tràmit o se’l nota insegur, fa falta penalitzar aquest criteri. 

8. Organització i estructura: l’orador ha d’utilitzar una introducció ben desenvolupada, 

un cos i unes conclusions sòlides. Les ajudes visuals han d’integrar-se sense 

estridències a la presentació. El públic hauria de ser capaç de reconstruir 

l’estructura del discurs tant sols seguint les paraules de relació o connectors que 

marquen les diferents parts. Al finalitzar cada apartat, l’orador ha de resumir les 

idees principals i anunciar el següent apartat. Si el públic no és capaç de recordar 

quins són els apartats principals de l’exposició, la nota serà baixa. 

9. Conclusió: s’ha de fer un resum clar de la presentació. Cal tocar tots els punts que 

s’han indicat al començar, per recordar al públic les idees principals. La 

conferència ha de tenir un final suau, sense que doni la sensació que l’orador 

escapa. Fa falta deixar una bona impressió entre el públic. 

10. Temps: L’orador atendrà al temps atorgat. Part de la preparació consisteix en 

cenyir-se a aquest temps. 

 

 Escala de valoració 

 

Excel·lent: els criteris per cada element es desenvolupen durant tota la 

presentació. Domina els diferents elements i mostra seguretat i interès per 

comunicar. 

Acceptable: alguns dels criteris no estan presents o no apareixen amb la suficient 

claredat. Denota certa carència de preparació. 

Insuficient: la major part dels criteris no apareixen al llarg de la presentació. Els 

pocs que apareixen són fluixos. Mostra poca o gens preparació de l’exposició. 
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 Rúbrica d’avaluació per una presentació oral 

Avaluador: 

Exposant (grup___): 

 

Escala 
Excel·lent 

1 punt 
Acceptable 
0,5 punts 

Insuficient 
0 punts 

1. Introducció 
 

   

2. Llenguatge precís 
 

   

3. Anècdotes i analogies. Humor 
 

   

4. Domini del tema 
 

   

5. Contacte visual 
 

   

6. Veu 
 

   

7. Entusiasme i interès 
 

   

8. Organització i estructura 
 

   

9. Conclusions 
 

   

10. Temps 
 

   

 

Total de punts__________ 

Rúbrica d’avaluació del treball en grup i d’autoavaluació  
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Annex 9 – Sessió 9 

Activitat 1 : CONTES BOJOS 

Consisteix en escriure un relat breu, és a dir, un petit conte, en grups cooperatius. 

Aquests grups seran els mateixos que ja estaven formats. 

Cada membre del grup escollirà una fase del discurs narratiu (Introducció, nus, 

desenllaç). Els membres del grup s’asseuran en línia i segons l’ordre de la fase del 

discurs que hagin escollit.  

Cada alumne tindrà un temps controlat 

per la mestra per escriure la seva part 

del relat, un cop passat aquest temps, la 

mestra avisarà del canvi, i hauran de 

passar al següent membre del grup la 

part que hagin fet. Els relats poden o no 

tenir sentit, el que compta es que els 

elements narratius estiguin ben 

empleats, que siguin originals, que 

s’utilitzin tòpics (tant per trencar 

estereotips com per reflexionar-hi) i que 

l’ortografia i la gramàtica siguin 

correctes. 

 

 

 

 

Plantejament 

10 min 

Nus 

20 min 

Desenllaç 

15 min 


