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1. TÍTOL DEL PROJECTE 
 
APROPEM-NOS A LA SEXUALITAT. Diferents mirades. 
 
Projecte interdisciplinari per a 3r d’ESO. 
 
 
2. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 
a) CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROJECTE 
 
El centre on es desenvoluparà aquest projecte és un centre de secundària d’una sola línia, en 
el que s’imparteixen les etapes d’Infantil, Primària i Secundària amb un alumnat caracteritzat 
per la multiculturalitat  ja que compta amb un 60% d’alumnes de famílies immigrants, el que 
suposa la presència de 39 nacionalitats diferents. 
 
Aquesta gran multiculturalitat ha estat l’eix del PEC, que s’ha definit i desenvolupat tenint en 
compte tant les característiques socials i culturals del context, com les necessitats educatives 
de l’alumnat. Així, el centre es defineix com a inclusiu i respectuós amb la pluralitat, i s’ha 
caracteritzat sempre per desenvolupar una pedagogia innovadora, activa, creativa i oberta, 
que persegueix l’excel·lència i l’equitat. L’estil educatiu se centra en la formació integral dels 
alumnes que es fonamenta en el reconeixement del valor de cadascú, impulsant-lo a avançar, 
creient en la riquesa i la potencialitat de les pròpies possibilitats. 
 
Un dels objectius primordials és l’atenció a la diversitat i, a aquest efecte, s’estableixen 
mesures ordinàries –organitzatives i metodològiques- per a tot l’alumnat, i mesures 
específiques per a aquell que ho requereix. Val a dir, però, que el centre no disposa d’USEE i, 
en aquest sentit, es promouen i s’apliquen estratègies metodològiques que permetin la 
inclusió, reduint i eliminants possibles barreres per a l’aprenentatge, amb l’objectiu de fer als 
alumnes protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. 
 
L’atenció a la diversitat la promou l’equip directiu, però està dirigida per l’orientadora que 
coordina el Departament d’Orientació i Assessorament Psicopedagògic (que també compta 
amb els mestres d’educació especial de cada etapa). A assolir l’objectiu d’una eficaç atenció a 
la diversitat, ens ajuda la conformació de grups-classe heterogenis, i la progressiva 
incorporació de les TAC a les aules (pissarres digitals interactives, ordinadors d’aula, notebook 
personal, etc), així com la creixent implementació del treball competencial i cooperatiu, 
l’elaboració d’activitats multinivell, la presència de dos professors a l’aula, els desdoblaments, 
l’aula d’acollida, la flexibilització, el Programa de Diversificació Curricular i, sobretot, la 
incorporació del treball per projectes. 
 
És degut al bon resultat dels projectes interdisciplinaris engegats amb anterioritat, que el 
centre es va plantejar la creació d’un nou projecte per abordar la necessitat detectada a finals 
del curs passat, amb l’embaràs no desitjat d’una alumna de 4t d’ESO. Així, el projecte 
“Apropem-nos a la sexualitat. Una mirada diferent”, respon a la voluntat de presentar la 
sexualitat com a quelcom natural, que forma part del desenvolupament humà i suposa, a 
l’edat de 15 anys un mar de dubtes. Aquest projecte sorgeix arrel d’una necessitat del centre i 
dels interessos de l’alumnat donades les diferències socials, religioses i culturals que presenten 
com una forma de promoure la sexualitat responsable. 
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Tanmateix, considerem que aquest projecte pot ser generalitzable a altres centres sigui quin 
sigui el seu alumnat i les característiques de l’entorn, ja que la salut sexual és un element que 
forma part del desenvolupament integral de les persones. 
 
A l’apartat següent especifiquem amb més detall la justificació del projecte, tanmateix, val a 
dir que, de forma general, es presenta aquest abordatge com a mesura preventiva i reforç de 
la salut afectiva, relacional i sexual de l’alumnat de secundària. 
 
b) JUSTIFICACIÓ 
 
Tal i com declara l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la salut afectiva i sexual és un dret 
dels adolescents, i promoure una sexualitat responsable és un deure de les institucions 
públiques. El curs passat, la comunitat educativa del nostre centre va quedar trasbalsada amb 
l’embaràs no desitjat d’una alumna de 4t d’ESO. El tractament del cas va ser polèmic i va 
afectar a més de l’alumna, als companys, al professorat i a les famílies. En aquell moment, el 
centre va detectar una necessitat no coberta que calia gestionar en clau preventiva. Amb 
aquesta voluntat es va iniciar un procés de reflexió en el claustre, per determinar la millor 
manera d’abordar un tema com és la sexualitat. 
 
Sabem que els adolescents passen per una etapa en la qual l’afectivitat i la sexualitat es viuen 
amb molta intensitat, essent també una forma de relació i de desenvolupament de la identitat 
personal. La cultura, el context social, l’ambient familiar i l’escola, entre d’altres, incideixen en 
la manera d’entendre i percebre les relacions afectives i sexuals. Així, coincidim en els 
postulats de l’Associació Mundial de la Salut Sexual, que asseguren que, per aconseguir la salut 
sexual, totes les persones –i fonamentalment en l’adolescència- han d’accedir a la informació 
completa i a l’educació integral de la sexualitat. 
 
Actualment, es conceptualitza la sexualitat des de la integritat de l’ésser humà, més enllà del 
concepte tradicional que la considerava únicament des de l’àmbit biològic i reproductiu. La 
OMS (2006), determina que la sexualitat és “un aspecte central de l’ésser humà present durant 
tota la vida, que inclou el sexe, la identitat i el rol de gènere, l’orientació sexual, l’erotisme, el 
plaer, la intimitat i la reproducció”. A més, entenem que la sexualitat pot ser viscuda i 
expressada en forma de pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, 
pràctiques, rols i relacions interpersonals. I, també, sabem que està influïda per la interacció 
de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, ètics, històrics, religiosos i 
espirituals. La salut afectiva i sexual implica, en últim terme, una visió positiva envers les 
relacions afectives i, per tant, experiències satisfactòries, segures, sense coacció, discriminació 
ni violència, basades en l’exercici de l’autonomia i fonamentades en l’autoestima i un bon 
autoconcepte. 
 
Així, el projecte que presentem treballa tots els elements exposats integrant-los en les 
diferents competències de les matèries (tan conceptuals, com procedimentals i actitudinals) 
treballant, de forma transversal, fonamentalment les competències personals (autonomia i 
iniciativa personal) i de conviure i habitar el món (coneixement i interacció amb el món físic, i 
social i ciutadana), però també de les competències comunicatives (lingüística i audiovisual, i 
artística i cultural) i metodològiques (competència digital, matemàtica i d’aprendre a 
aprendre). 
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Des d’aquesta perspectiva integral, considerem que la sexualitat permet un abordatge 
pluridimensional, que pot esdevenir un bon eix de treball mitjançant el qual cercar que els 
alumnes aprenguin a: 
 
- Ser i actuar de manera autònoma 
- Pensar i comunicar 
- Descobrir i tenir iniciativa 
- Conviure i habitar el món 
 
Aquests aprenentatges es relacionen també amb les competències bàsiques que integren el 
currículum d’etapa, i que contribuiran al desenvolupament integral dels alumnes, fent-los 
protagonistes en la construcció del propi coneixement, incentivant processos d’investigació i 
activant la comunicació i el diàleg per tal de construir coneixement de forma compartida. 
 
Estadístiques publicades per INJUVE posen de manifest que l’edat mitjana de la primera relació 
sexual a Espanya se situa en els 15 anys, i és per això que hem considerat adequat enfocar el 
projecte per a un grup-classe heterogeni de 3r d’ESO. 
 
Per últim val a dir que, malgrat el projecte es fa extensiu a totes les àrees o matèries 
disciplinàries, la presentació que realitzem a continuació se centra únicament en les àrees més 
rellevants i representatives del treball en relació amb el centre d’interès treballat, que són: 
 
- Llengua Catalana i Literatura 
- Ciències de la naturalesa 
- Ciències socials, geografia i història 
- Ciutadania 
- Tutoria 
 
 
3. OBJECTIUS D’APRENENTATGE 
 
Si bé l’objectiu de tots els projectes que desenvolupem al centre es fonamenta en l’assoliment 
de les competències bàsiques definides a l’Annex 1 del Decret 143/2007, val a dir que 
cadascun d’ells té altres objectius generals d’aprenentatge propis (a més dels objectius 
específics de cada matèria que s’hi relaciona, que es detallen a les uudd).  
 
Pel que fa al projecte “APROPEM-NOS A LA SEXUALITAT. Diferents mirades”, els objectius 
generals que l’emmarquen són els que s’exposen a continuació: 
 
- Afavorir el desenvolupament de la identitat personal i l’augment de l’autoestima.  
- Promoure un bon autoconcepte, metacognició i autonomia en l’aprenentatge. 
- Desenvolupar habilitats socials, la reflexió crítica i l’empatia.  
- Promoure la convivència. 
- Promoure una sexualitat responsable 
- Fomentar relacions afectives saludables 
- Fomentar el respecte i la tolerància envers els altres sense distinció de raça, sexe, cultura o 
classe social. 
- Aprendre a moure’s a través de les TAC per obtenir informació fiable respecte a la sexualitat. 
 
Com es pot comprovar, el projecte té objectius generals relacionat amb el tema d’interès 
escollit i, d’altra banda, pretén també contribuir a l’assoliment d’altres objectius, transversals a 
tots els projectes del centre, com són els relacionats amb la identitat, l’autoestima i 
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l’autoconcepte, la metacognició, l’autonomia, la convivència, les habilitats socials, la reflexió 
crítica i l’empatia.  
 
 
 
4. RELACIÓ DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, són les 8 competències bàsiques que marca el decret 
143/2007 les que vertebren el projecte. Entenem per competència “la capacitat o habilitat 
d’efectuar tasques o fer front a situacions diverses de forma eficaç, en un context determinat, 
mobilitzant, al mateix temps i de forma interrelacionada, actituds, habilitats i coneixements” 
(Zabala i Arnau, 2007). Seguint aquest concepte, i per tal d’assolir els objectius proposats, val a 
dir que cadascuna de les matèries del currículum que presentem se centra en el 
desenvolupament de les esmentades competències bàsiques, amb la finalitat que els alumnes 
puguin utilitzar de manera efectiva en diferents contextos els coneixements, habilitats i 
actituds apresos. 
 
Concretament, hem dissenyat el projecte de forma que cada matèria contribuirà al 
desenvolupament de les diferents competències, de la mateixa manera que cada una de les 
competències bàsiques es consolidarà amb el treball realitzat mitjançant la relació de les 
diferents matèries. Pel que fa a la competència matemàtica, ens agradaria assenyalar que, 
malgrat és una competència que es nodreix fonamentalment de forma disciplinària, no hem 
escollit l’àrea de matemàtiques com a matèria base del projecte (i es treballarà 
transversalment), però hem pres consciència de la necessitat d’aplicar-la 
interdisciplinàriament. Pel que fa a llengua estrangera, apuntar que també s’inclourà de forma 
transversal en el treball de la resta d’unitats didàctiques, i que és per aquest motiu que no 
esdevé matèria base del projecte. Es posa de manifest, doncs, que per assolir les competències 
bàsiques en aquest projecte serà clau la bona coordinació entre les diferents matèries i 
l’organització de l’espai escolar.  
 
A la graella 1 es pot veure la definició de cada competència (hem volgut explicitar-la al 
projecte per a emfatitzar aquest caràcter vertebrador), els trets distintius de cadascuna que 
treballarem al projecte, i les habilitats que permetran desenvolupar. Per a la confecció de la 
graella que presentem, hem adaptat la informació que presenta el document “Del currículum a 

les programacions” publicat a xtec, i la taula de l’annex I que conté el document 
“Ensenyament-aprenentatge per competències”, de Guasch i Redondo (2015). 
 
A la graella 2 mostrem la contribució de cada matèria de les que presentem com a 
representatives del projecte, a cadascuna de les competències bàsiques.  
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TIPUS DE 
COMPETÈNCIES 

COMPETÈNCI
A BÀSICA 

DESCRIPCIÓ TRETS DISTINTIUS AL PROJECTE 
HABILITATS QUE 
DESENVOLUPA 

Comunicatives 

Comunicativa 
lingüística i 
audiovisual 

Capacitat de saber comunicar oralment 
(conversar, escoltar i expressar-se), per escrit i 
amb els llenguatges audiovisuals, fent servir 
les tecnologies de la comunicació, amb gestió 
de la diversitat de llengües, amb l'ús de 
diferents suports i tipus de text, adequació a 
les diferents funcions i contextos socials i 
culturals. 

Comprensió oral 
 
Comprensió escrita 
 
Expressió oral 
 
Expressió escrita 
 
Interacció en situacions comunicatives 
 
Plurilingüisme i Interculturalitat 

- Comunicar-se 
- Relacionar-se 
- Recerca, recopilació 
- Dialogar 
- Llegir 
- Escriure 
- Escoltar 
- Treball cooperatiu 
- Jocs en grup   
- Expressió corporal 
- Teatre 

Artística i 
cultural 

Coneixement, comprensió i valoració crítica de 
diferents manifestacions culturals i artístiques, 
tradicionals o no, utilitzant-les com a font 
d'enriquiment i amb les que es pot gaudir, 
considerant-les com a part del patrimoni de 
cada cultura. També inclou la capacitat per 
crear produccions artístiques pròpies o 
expressar continguts a través de diferents 
mitjans artístics. 

Coneixement i gaudir de la diversitat del 
fet artístic i cultural 
 
Actitud respectuosa i participativa en 
manifestacions culturals i artístiques 
 
Expressió i comunicació a través dels 
llenguatges i mitjans artístics 

- Imaginació 
- Creativitat 
- Cooperació 
- Iniciativa 
- Planificació 
- Fabricació de materials 
- “Aprendre fent” 
- Expressió artística 

Metodològiques 

Tractament de 
la informació i 
la 
competència 
digital 

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

Habilitats per a la cerca, tractament i 
comunicació de la informació i per a 
transformar-la en coneixement  
 
Ús de les TIC com a mitjà d’informació i 
comunicació i també de producció de 
coneixement 
 
Actitud crítica i reflexiva per regular l’ús 

- Buscar, obtenir i processar 
informació digital 
- Tractament i anàlisi de la 
informació 
- Organitzar, relacionar 
- Programar 
-Tutoritzar 
- Dibuixar i pintar 
- Simular moviments 
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Matemàtica 

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

Organització, comprensió, expressió i 
raonament matemàtic per descriure la 
realitat  
 
Plantejament i resolució de problemes 
quotidians 

- Inducció 
- Deducció 
- Calcular 
- Classificar preguntes 
- Resoldre problemes 
- Identificar respostes 
- Elecció d’una resposta efectiva 
- Convertir les decisions en 
accions 
- Crear alternatives 

Aprendre a 
aprendre 

Habilitats per conduir el propi aprenentatge i 
ésser capaç de continuar aprenent de manera 
cada vegada més eficaç i autònoma d'acord 
amb els propis objectius i necessitats. 

Coneixement de les pròpies capacitats 
d’aprenentatge i d’autoregulació 
 
Ús de les habilitats i tècniques 
d’aprenentatge 
 
Actitud positiva envers l’aprenentatge 

- Atenció 
- Concentració 
- Memòria 
- Comprensió 
- Expressió lingüística 
- Autoestima 
- Control emocional 
- Imaginació 
- Iniciativa 
- Planificació 
- Dialogar 
- Autonomia 
- Perseverança 

Personals 
Autonomia i 
iniciativa 
personal 

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

Pràctica de valors personals, socials i 
democràtics  
 
Control emocional  
 
Presa de decisions 
 
Realització de projectes individuals i de 
cooperació 

- Autoestima 
- Control emocional 
- Imaginació 
- Iniciativa 
- Planificació 
- Dialogar 
- Cooperar 
- Empatia 
- Assertivitat 
- Curiositat 
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- Responsabilitat 
- Memòria 
- Extreure conclusions 
- Perseverança 
- Esperit de superació 
- Expressar les pròpies idees 

De conviure i 
habitar el món 

Coneixement i 
interacció 
amb el món 
físic 

Mobilització de sabers que han de permetre a 
l’alumnat comprendre les relacions que 
s’estableixen entre les societats i el seu entorn 
i fer un ús responsable dels recursos naturals, 
tenir cura del medi ambient, realitzar un 
consum racional i responsable i protegir la 
salut individual i col·lectiva com elements clau 
de la qualitat de vida de les persones. Inclou 
també el desenvolupament i aplicació del 
pensament cientificotècnic per interpretar la 
informació, predir i prendre decisions. 

Comprensió i interpretació de la vida, el 
món físic i les seves interaccions 
 
Pràctica de valors per la cura del medi 
ambient i la salut 

- Autonomia 
- Iniciativa personal 
- Esperit crític 
- Investigar 
- Plantejar problemes 
- Observació directa 
- Localitzar, obtenir, analitzar 
- Predir i concloure 
- Vídeos 
- Habilitats motrius 
- Resistència 
- Coordinació 

Social i 
ciutadana 

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

Habilitats socials i de convivència i 
coeducació 
 
Participació i exercici de la ciutadania en 
una societat plural 
 
Comprensió de la realitat social actual 

- Participar 
- Prendre decisions 
- Habilitats socials: valorar-se, 
relacionar-se, expressar idees 
pròpies i tenir empatia 
- Diàleg 
- Reflexió crítica 
- Resoldre conflictes 
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TIPUS DE 
COMPETÈNCIES 

COMPETÈNCIA 
BÀSICA 

MATÈRIA QUE CONTRIBUEIX 

Comunicatives 

Comunicativa 
lingüística i 
audiovisual 

- Llengua catalana i literatura:  organitzar, aplicar i presentar la informació en diferents formats, per llegir i 
escriure de forma individual i col·lectiva, per comunicar-se i publicar la informació per a una audiència 
determinada. Participació, comprensió i expressió de missatges escrits, orals i audiovisuals. 
- Ciències de la naturalesa: coneixement del llenguatge científic i multimèdia; descriure, explicar, justificar i 
argumentar fets i fenòmens de la naturalesa. 
- Ciències socials, geografia i història: coneixement del medi social i cultural, desenvolupament de la 
consciència ciutadana i del pensament social i crític. Saber elaborar un discurs adequat i participar als 
debats amb una actitud empàtica i assertiva.  
- Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: Coneixement i l'ús de conceptes propis, de la 
pràctica sistemàtica del debat i tot el que implica (saber escoltar, exposar i argumentar) i de la gestió de 
les diverses fonts d'informació per a la construcció del coneixement.  
- Tutoria: Comprensió i expressió oral i escrita, aplicada a diferents situacions comunicatives relacionades 
amb les dimensions de la sexualitat, la metodologia cooperativa, el respecte, la tolerància...  

Artística i 
cultural 

- Llengua catalana i literatura:  lectura, comprensió i valoració d’obres literàries i culturals (cultura 
tradicional i obres de referència) d’aspecte religiós, ètic o moral relacionat amb la sexualitat. Obertura i 
sensibilitat envers la diversitat lingüística i cultural, present a l’aula o a l’entorn. Comunicar la informació i 
els coneixements adquirits, de forma creativa, incorporant diferents llenguatges o tècniques específiques. 
- Ciències de la naturalesa: accedir a formes d’explicar, de raonar, de valorar i d’actuar pròpies de la 
cultura científica; desenvolupament de la imaginació i la creativitat per apropiar-se d’aquesta cultura. 
- Ciències socials, geografia i història: Analitzar obres i escoltar i reconèixer sons i cançons d’altres cultures.  
- Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: Fomentar l'actitud d'estima pel fet cultural, 
l'empatia per apropar-se a les seves diferents manifestacions i la sensibilitat per comprendre-les i valorar-
les amb una actitud oberta i respectuosa. 
- Tutoria: Coneixement, comprensió i valoració crítica de diferents manifestacions culturals sobre el paper  
actual de la sexualitat. 

Metodològiques 

Tractament de 
la informació i 
la competència 
digital 

- Llengua catalana i literatura: utilitzar amb autonomia i esperit crític els mitjans de comunicació social i les 
TIC per obtenir, interpretar, elaborar i presentar en diferents formats informacions, opinions i sentiments 
diversos i per participar en la vida social. Això facilita la flexibilitat mental necessària per un aprenentatge 
crític. 
- Ciències de la naturalesa: aprendre a analitzar críticament la informació i reflexionar sobre aquesta; 
utilitzar les TAC per al tractament de les dades. 
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- Ciències socials, geografia i història: Valoració i reflexió de la informació recercada sobre la cultura que 
s’està estudiant mitjançant les TAC. 
- Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: Exposar les oportunitats que ofereixen les TIC, 
reflexionar sobre els problemes ètics, culturals i socials relacionats amb la seva utilització, i se'n promou un 
ús responsable. 
- Tutoria: Cerca, captació, selecció, registre i processament de la informació, amb l'ús de tècniques i 
estratègies diverses segons la font i els suports que s'utilitzin amb una actitud crítica i reflexiva, respecte 
les diferents dimensions de la sexualitat que es treballaran al projecte. 

Matemàtica 

- Llengua catalana i literatura: permet analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió 
informacions, dades i argumentacions. Permet produir i interpretar diferents tipus d’informacions.  
- Ciències de la naturalesa: mesura, tractament de dades; construcció i lectura de gràfics; deducció i 
interpretació de models matemàtics per a la recerca de respostes als fenòmens de la natura. 
- Ciències socials, geografia i història: creació i lectura de gràfics. 
- Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: Plantejar i resoldre qüestions i problemes, 
realitzant una planificació, recerca d’estratègies, validació de solucions i contrast amb les dels altres. 
- Tutoria: Utilitzar i relacionar els números, i les informacions que es presenten en forma numèrica i de la 
realitat. Representacions gràfiques i probabilitats relacionades amb  

Aprendre a 
aprendre 

- Llengua catalana i literatura: Utilitzar tècniques facilitadores d’escriptura a partir del treball  planificat per 
obtenir-ne un rendiment màxim i personalitzat, amb l'ajut de diferents estratègies i tècniques d'estudi. 
- Ciències de la naturalesa: Reconèixer les pròpies potencialitats i limitacions; contrast d’idees amb els 
altres; compartir i construir el coneixement conjuntament. 
- Ciències socials, geografia i història: Demostrar autonomia en el propi procés d’aprenentatge. 
- Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: Proposa l'estímul de les habilitats socials, 
impulsa el treball cooperatiu i capacita l'alumnat per a l'ús sistemàtic de l'argumentació en la confrontació 
i intercanvi de coneixements, afavorint el desenvolupament d'un pensament propi. 
- Tutoria: Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de 
disciplina, i fomentar la metacognició.  

Personals 
Autonomia i 
iniciativa 
personal 

- Llengua catalana i literatura: facilita, a través dels intercanvis amb els altres, adults o no, elaborar i 
expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la construcció del propi pensament. 
- Ciències de la naturalesa: Plantejament de problemes generals, donar respostes provisionals i sotmeses a 
l’autocrítica; assumir que durant l’aprenentatge poden haver errors i aconseguir mantenir l’autoestima 
davant les dificultats; tenir iniciativa, organitzar-se, negociar i prendre decisions. 
- Ciències socials, geografia i història: Mostrar empatia i assertivitat en el tractament d’altres formes de 
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vida i d’entendre la realitat. 
-Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: Contribuir a desenvolupar valors i elements 
d'identitat personal i de pertinença, promoure l'autocrítica, l'actitud oberta i flexible i el compromís per 
contribuir a la millora de la societat.  
- Tutoria: Promoció d’un prenentatge eficaç per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat. 

De conviure i 
habitar el món 

Coneixement i 
interacció amb 
el món físic 

- Llengua catalana i literatura: Saber crear amb paraules –independentment dels suports tecnològics-, les 
representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat. 
Comprendre i interpretar el món i la realitat que ens envolta. 
- Ciències de la naturalesa: Generar explicacions sobre els objectes i fenòmens del món a partir de 
coneixements científics; ús del llenguatge científic, comprendre i analitzar críticament les diferents fonts 
de coneixement científic; analitzar i donar resposta a problemes contextualitzats; pensar de manera 
autònoma i creativa; pràctica de valors per la cura del medi ambient i la salut. 
- Ciències socials, geografia i història: Assimilar els diferents continguts de cada cultura i establir relacions 
amb la pròpia. Veure punts forts i a millorar de cada cultura.  
- Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: Adquirir els coneixements sobre fets i 
processos interpretatius de la societat i el món en què l'alumnat viu i creix, per dirigir reflexivament 
accions per a la millora.  
- Tutoria: Protecció de la salut individual i col·lectiva, en tant que promoció de sexualitat responsable. 

Social i 
ciutadana 

- Llengua catalana i literatura: el component intercultural contribueix al desenvolupament d’habilitats i 
destreses per a la convivencia, el respecte i l’enteniment entre les persones. Consciència del perill que la 
llengua i els diferents llenguatges es puguin convertir en vehicles de transmissió de valors negatius 
d’etnofòbia, de sexisme o d’intolerància. 
- Ciències de la naturalesa: coneixements que possibiliten reconèixer i analitzar els problemes del nostre 
entorn; fonamenta les opinions i l’actuació responsable; desenvolupa estratègies i actituds relacionades 
amb l’objectivitat, el rigor i la racionalitat. 
- Ciències socials, geografia i història: Mostrar actituds respectuoses, tolerants i solidàries amb la resta de 
companys i cultures diferents. 
- Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania: Propiciar l'adquisició d'habilitats per viure en 
societat i exercir la ciutadania democràtica; afavorir la universalització de les pròpies aspiracions i drets 
per a totes les persones; ajudar a generar valors com cooperació, solidaritat, compromís i participació. 
- Tutoria: Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre 
el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per 
a una ciutadania democràtica. 
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5. MATÈRIES CURRICULARS IMPLICADES. CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL 
 
Sabem que els aprenentatges de les competències s’han de plantejar des d’una perspectiva 
funcional que posi èmfasi en l’aplicabilitat en diversos contextos i, a aquest efecte, hem 
plantejat una interrelació de conceptes, habilitats i actituds, abordats des de totes les matèries 
de manera transversal. De fet, els continguts de les diferents activitats proposades 
contribueixen a l’adquisició de les vuit competències bàsiques. Tanmateix, és important indicar 
que no totes les unitats didàctiques contribueixen de la mateixa manera en l’adquisició de 
totes les competències, però totes, en major o menor mesura, ho fan.  
 
Des de totes les matèries, per tant, cal que es tinguin en compte totes les competències. En 
aquest sentit hem configurat un currículum obert i flexible, prioritzant continguts que 
promoguin el desenvolupament integral de l’alumnat, fonamentat per un atractiu centre 
d’interès.    
 
Degut a aquesta transversalitat que serà important la planificació, la negociació del professorat 
i l’acord dels plans educatius que duran a terme durant el projecte, per tal d’ajudar als 
alumnes a donar significat, sentit i coherència a allò que estan aprenent. Si els alumnes veuen 
coordinació i l’abordatge d’una determinada temàtica des de diferents perspectives, és més 
fàcil que tinguin una visió global des de les diferents disciplines acadèmiques i puguin exercir la 
significació i transferència del coneixement. 
 
A continuació presentem els continguts prioritzats de cada matèria, en clau competencial, i un 
detall d’aquelles competències amb que es relacionen de forma més estreta, malgrat, com 
hem dit, les UD es plantejaran treballant per l’assoliment de la globalitat de les vuit 
competències bàsiques.  
 
 

LLENGUA CATALANA 

Competències Continguts en clau competencial 

Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

- La comprensió global del text: idees principals i idees 
secundàries. 
- Estratègies de comprensió: subratllat, esquema, resum... 
- Processos de la comprensió oral: reconeixement, selecció, 
interpretació, anticipació, inferència, retenció. 

Artística i cultural - Planificació i generació d’idees. Pluja d’idees. 

Tractament de la 
informació i la 
competència digital 

- Esquemes, guions i mapes conceptuals o d’idees 
- Fonts d’informació en paper i en suport digital i audiovisual 

Matemàtica - Representar un concepte o relació matemàtica de diverses 
maneres i usar el canvi de representació com a estratègia de 
treball matemàtic. 

Aprendre a aprendre - Selecció i jerarquització d’idees. Idees principals, idees 
secundàries. 
- Estratègies d’interacció oral 

Autonomia i iniciativa 
personal 

- Gestió de la informació: organització, síntesi i valoració 
- Emissor i receptor: parlar i escoltar. Participació activa i crítica. 

Coneixement i interacció 
amb el món físic 

- Cerca d’informació: localització, selecció.  
- La demostració d’una conducta assertiva de manteniment de 
les pròpies conviccions en la interacció amb altres parlants. 
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Social i ciutadana - El respecte crític davant les diferències d’opinió manifestades 
pels altres en les situacions de treball cooperatiu.  
- La defensa democràtica i argumentada de l’opinió personal 
sense acabar amb un atac a les persones. 

 
 

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

Competències Continguts en clau competencial 

Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

 Capacitat de saber comunicar-se oralment (conversar, escoltar i 
expressar-se) i per escrit, amb l’ús dels diferents suports i tipus 
de text, i en funció del tipus d’interlocutor, sobre diferents 
àmbits de la sexualitat.  

Artística i cultural  Fomentar l’estima per les diferents cultures i característiques 
dels companys de classe. Valorar i comprendre amb una actitud 
oberta i tolerable. entendre que cada cultura és diferent 
respecte al tema de la sexualitat, el gènere i el tracte a 
l’homosexualitat. 

Tractament de la 
informació i la 
competència digital 
 

 Utilitzar correctament els recursos i les tecnologies de 
l’aprenentatge i la comunicació per tal d’incrementar la 
informació en àmbits relacionats amb la sexualitat. 

Aprendre a aprendre  Habilitat per conduir el propi aprenentatge i ser capaç de 
continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i 
autònoma, d'acord amb els propis objectius sobre els diferents 
àmbits de la sexualitat. Actitud positiva envers l’aprenentatge. 

 

Autonomia i iniciativa 
personal 

 Prendre consciència de les pròpies capacitats per tal d’elaborar 
un projecte personal i grupal. 

 Aprendre de les errades i promoure l’autocrítica i reflexió 
personal sobre el paper de la dona a les diferents cultures, 
l’homosexualitat i la sexualitat. 

 

Coneixement i interacció 
amb el món físic 

   Comprendre les relacions que es produeixen entre les societats, 
protegir la salut individual i col·lectiva. 

Social i ciutadana  Mantenir una actitud constructiva, solidària i responsable 
davant el compliment dels drets i obligacions cívics, i 
respectuosa amb la diversitat. 

 Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, 
afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic 
basat en els valors i pràctiques democràtiques. 

 

 
 
 

CIÈNCIES NATURALS 

Competències Continguts en clau competencial 

Comunicativa lingüística i 

audiovisual 

- la comprensió del vocabulari relacionat amb la sexualitat 
- l’establiment de relacions conceptuals 
- l’expressió oral i escrita dels diferents coneixements 
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Artística i cultural -  la imaginació i la creativitat per apropiar-se de la cultura 
científica 

-  l’explicació, el raonament, la valoració de raonar i l’actuació 
pròpies de la cultura científica 

Tractament de la 

informació i la 

competència digital 

 

- l’anàlisi i la comparació de la informació 
- estratègies de raonament 
- la investigació i/o la resolució de problemes 
- la utilització de les tac per a la cerca d’informació i el 

tractament de les dades 

Matemàtica - la decodificació i traducció de la informació ja sigui llenguatge 
verbal, numèric o en gràfic 

- la utilització de models per interpretar les situacions 

Aprendre a aprendre - el reconeixement dels propis coneixements 
- la construcció conjunta del coneixement 

Autonomia i iniciativa 

personal 

- el plantejament de problemes quotidians i la resolució 
d’aquests 

- el posicionament davant de situacions que ens afecten de 
manera directe a l’autoestima 

Coneixement i interacció 

amb el món físic 

- la reflexió sobre mètodes anticonceptius 
- el coneixement de la salut sexual i la higiene personal 
- la investigació sobre les malalties de transmissió sexual 

Social i ciutadana - la investigació i reflexió entorn les malalties de transmissió 
sexual 

 
 

EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS 

Competències Continguts en clau competencial 

Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

- Expressar idees pròpies amb correcció i coherència. 
- Elaborar un text d’opinió. 
- Narrar, exposar, resumir organitzant les idees amb claredat, 

respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la 
importància de planificar i revisar un text. 

Artística i cultural - Fomentar l'actitud d'estima pel fet cultural, l'empatia per 
apropar-se a les seves diferents manifestacions i la sensibilitat 
per comprendre-les i valorar-les amb una actitud oberta i 
respectuosa. 

Tractament de la 
informació i la 
competència digital 
 

- Utilitzar correctament els recursos de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

Aprendre a aprendre - Conduir el seu propi aprenentatge de forma autònoma i eficaç 
d’acord amb els objectius plantejats. 

- Proposar l'estímul de les habilitats socials, impulsar el treball 
cooperatiu i capacitar l'alumnat per a l'ússistemàtic de 
l'argumentació en la confrontació i intercanvi de 
coneixements, afavorint eldesenvolupament d'un pensament 
propi. 

Autonomia i iniciativa 
personal 

- Prendre consciència de les pròpies capacitats per a elaborar 
un projecte personal i grupal. 

- Adquirir actituds personals interrelacionades, engegar accions 
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i aprendre de les errades. 
- Contribuir a desenvolupar valors i elements d'identitat 

personal i de pertinença, promoure l'autocrítica, 
- l'actitud oberta i flexible i el compromís per contribuir a la 

millora de la societat. 

Coneixement i interacció 
amb el món físic 

- Adquirir els coneixements sobre fets i processos interpretatius 
de la societat i el món en què l'alumnat viu i creix, per dirigir 
reflexivament accions per a la millora. 

Social i ciutadana - Rebutjar els prejudicis socials com a actituds discriminatòries 
- Desenvolupar les habilitats socials que permeten establir una 

relació d'harmonia amb els altres 
- Adquirir actituds de respecte, tolerància, cooperació, 

flexibilitat i habilitats socials pel treball en grup 

 
 

TUTORIA 

Competències Continguts en clau competencial 

Comunicativa lingüística i 
audiovisual 

- L’expressió de sentiments. 
 

Artística i cultural - La manifestació d’autoestima en relació amb la llengua pròpia 
mitjançant la poesia. 

Aprendre a aprendre - Factors i àmbits que influeixen en l’autoestima. 
- La valoració positiva del mateix acte d’interacció com a eina 
per prendre consciència de les idees, dels coneixements i dels 
sentiments propis i aliens i per a la regulació de la conducta. 

Autonomia i iniciativa 
personal 

- Participació voluntària i proactiva en debats sobre temes de la 
vida. 

Coneixement i interacció 
amb el món físic 

- Demostració d’una conducta reflexiva i crítica envers els 
missatges publicitaris i els mitjans de comunicació en general. 
- Coneixement d’un mateix i dels altres. 
- Demostració d’una conducta assertiva de manteniment de les 
pròpies conviccions en la interacció amb altres.  
- El respecte per un mateix i pels altres. 
- La presa de consciència dels diversos tipus de violència i la 
necessitat de prevenir-la. 

Social i ciutadana - Estereotips socials sobre el model de bellesa. 
- L’ús d’un llenguatge no discriminatori envers les diferències.  
- L’actitud crítica davant de missatges discriminatoris o que 
reflecteixin estereotips i prejudicis sexistes. 

 
 
 
 
 
 
A continuació presentem les connexions de les matèries escollides com a representatives del 
projecte, amb les altres matèries, per a posar de manifest el tractament interdisciplinari de 
continguts, objectius i competències.  
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LLENGUA CATALANA I 
LITERATURA 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES 

Ciències socials, geografia i 
història 

Desenvolupament de competències lingüístiques per 
descriure, explicar, justificar, interpretar i argumentar 
situacions i fenòmens. 

Ciències naturals 
Ús dels diferents tipus de textos lingüístics per comunicar i 
argumentar dades i idees oralment i per escrit: descripció, 
explicació, definició, exposició, justificació, argumentació. 

Ciutadania  
Debats per a la resolució de conflictes i promoció d’una 
convivència saludable. 

Tutoria 
Ús del llenguatge adient i no discriminatori, i capacitat 
d’exposar i argumentar postures crítiques amb la 
discriminació. 

TUTORIA CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES 

Llengua catalana i literatura 
Cura del llenguatge en les diferents activitats (orals i escrites) i 
mitjançant diferents suports. 

Ciències socials, geografia i 
història 

Actuacions per contribuir a la ciutadania activa i el respecte 
dels drets de les persones. 

Ciències naturals 
Coneixement i acceptació dels canvis físics i psíquics a 
l’adolescència, reflexionar sobre la diversitat de gènere. 

Ciutadania 
Identitat, benestar, gestió de les emocions i autogestió de les 
conductes. Diàleg i mediació.  

CIUTADANIA CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES 

Ciències socials, geografia i 
història 

Reconeixement de la diversitat cultural. 

Llengua catalana i literatura 
Participació en debats, expressant les opinions i judicis de 
forma assertiva.  

Tutoria 
Reconeixement els components individuals i col·lectius de la 
dimensió humana expressant les pròpies emocions.  

CIÈNCIES SOCIALS, 
GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES 

Llengua Catalana i literatura 
Desenvolupament de competències lingüístiques per: llegir, 
entendre, explicar, justificar, interpretar i argumentar 
situacions, fenòmens i opinions.  

Ciències naturals Anàlisi impacte tecnologia i societat en l’entorn natural. 

Matemàtiques Taules d’estadística: Interpretació i construcció ja sigui en 
format paper o digital utilitzant processadors de textos. 
Lectura i aplicació de nombres absoluts i relatius. Economia: 
conceptes bàsics. 

CIÈNCIES NATURALS CONNEXIONS AMB ALTRES MATÈRIES 

Llengua catalana i literatura 
Ús dels diferents tipus de textos lingüístics per comunicar i 
argumentar dades i idees oralment i per escrit: descripció, 
explicació, definició, exposició, justificació, argumentació. 

Ciències socials, geografia i 
història 

Identificació dels impactes d’alguns processos productius. 

Matemàtiques Lectura, interpretació i construcció de gràfics. 
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6. METODOLOGIA 
 
Per explicar la metodologia que utilitzarem al projecte, considerem necessari posar de 
manifest sota quina concepció de l’ensenyament-aprenentatge ens situem, ja que aquesta 
condicionarà el tipus de metodologia. 
 
Així doncs, val a dir que “APROPEM-NOS A LA SEXUALITAT. Diferents mirades” està dissenyat 
en base a la concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge que postula que el 
coneixement i l’aprenentatge són fruit de l’activitat mental constructiva que realitza l’alumne 
en la seva interacció amb els continguts d’aprenentatge i amb l’ajuda i el professor. És a dir, 
l’alumne entra en contacte amb els continguts escolars i gràcies a la influència educativa del 
professor, que guia i orienta la seva activitat, pot realitzat la construcció del coneixement (Coll, 
2001). 
 
Des d’aquesta concepció, per tant, l’alumne té un paper actiu dins el seu aprenentatge, 
participant, experimentant, prenen decisions en relació a les activitats plantejades. I el 
professor adopta un rol de guia, treballant en la zona de desenvolupament proper, adaptant la 
seva intervenció a cada situació i alumne, amb la finalitat de cedir-li, de manera progressiva, la 
responsabilitat i el control del seu propi procés d’aprenentatge (Coll, 2001). 
 
Per concretar la metodologia, tenim en compte la postura de Zabala i Arnau (2007) que 
consideren que l’ensenyament de les competències és més específic ja que aquestes tenen 
components factuals, conceptuals i actitudinals, que requereixen de metodologies diverses, 
tant per ser ensenyats com per ser apresos i disposen d’un caràcter prospectiu. Per tant, els 
autors consideren que l’ensenyament ha de contemplar tres aspectes: 
- La significativitat 
- La complexitat 
- La dimensió procedimental 
 
 Amb l’objectiu d’atendre tots tres criteris, hem dissenyat el nostre projecte en base a uns 
principis metodològics concrets, amb una estructura de seqüència didàctica determinada, i 
recolzat per una sèrie d’estratègies metodològiques que pretenen atendre a la diversitat d’una 
forma inclusiva.  
 
Proposem la instauració de metodologies cooperatives per a l'ensenyament, ja que responen a 
les demandes actuals de la societat del coneixement, exigint una sèrie de competències de 
treball en equip, així com habilitats interpersonals i intrapersonals, i afavoreixen mètodes 
d'aprenentatge basats en la indagació i activitats autèntiques. 
 
També tenim molt en compte que l'aprenentatge de competències se situa en l'acció, i l'acció 
va més enllà dels contextos tradicionals on es desenvolupava el procés d'aprenentatge. La 
ubiqüitat de les TIC i el seu impacte social incrementa les possibilitats d'aprenentatge 
(apareixen nous escenaris i agents educatius) i ofereixen possibilitats inèdites per a 
l'emmagatzematge, el processament, la representació, la transmissió, l'accés i l'ús de la 
informació, la qual cosa obre el camí a la innovació pedagògica.  
 
Així doncs, no perdem de vista que les TIC són eines que promouen i diversifiquen les 
possibilitats d'interacció, conformant-se així sistemes més flexibles i interrelacionats on 
els alumnes poden participar, adquirir, crear i compartir coneixement a partir de les seves 
necessitats o interessos. És per això que considerem la seva importància en el marc de 
la nostra intervenció. 
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� PRINCIPIS METODOLÒGICS:  
 

- Temes d’interès rellevants per l’alumnat i per a la seva identitat 
- Funcionalitat i significativitat dels aprenentatges 
- Aprenentatges pròxims a la ZDP 
- Potenciar diferents perspectives socials 
- Interdisciplinarietat i metadisciplinarietat 
- Mobilitzar emocions per potenciar l’aprenentatge 
- Activar la comunicació, el diàleg i la discussió per compartir la construcció de coneixement, 
mitjanant la introducció de conflicte cognitiu 
- El professorat exercirà modelatge per tal d’afavorir l’adquisició de components actitudinals 
- Potenciar la metacognició per a què l’alumnat sigui protagonista del seu propi procés d’e-a.  
- Constituir diferents nivells de participació entre els membres del centre o comunitat 
- Foment de les ajudes mútues i la interdependència positiva.  
- Treballar amb les qualificacions grupals basades en el progrés del grup on els alumnes tenen 
un important paper en la presa de decisions i el procés d’aprenentatge caracteritzat per 
l’autonomia i la motivació intrínseca.  
- Valorar les noves tecnologies com a nous agents, escenaris i, per tant, noves pràctiques 
educatives. 
- Afavorir la interacció entre alumnes i respectar un marge d'heterogeneïtat en la formació 
dels grups. 
- Mobilitzar la capacitat mediadora de l'alumne amb la finalitat que les classes es converteixin 
en comunitats d'aprenents. 
 
 

� SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA: 
 

- Exploració (activació coneixements previs, contextualització de la tasca) 
- Introducció (representació dels objectius i criteris d’avaluació. Presentació deproblemes o 
qüestions –nous coneixements-. Anàlisi sobre resolucions i planificació de la tasca) 
- Desenvolupament (elaboració de la tasca mitjançant la integració de nous coneixements) 
- Síntesi (extreure conclusions, fomentar la transferència i l’aplicabilitat. Consolidació) 
 

 
� ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES 

 
Són estratègies d’ensenyament que tindrem presents en qualsevol de les fases didàctiques: 
- Potenciar el treball cooperatiu 
- Aprenentatge per resolució de problemes 
- Diversificar tipologies i criteris d’avaluació (per tal d’avaluar l’alumnat en funció de les seves 
característiques personals i dificultats d’aprenentatge) 
- Diversificar els materials didàctics i les estratègies d’aprenentatge  
- Flexibilitzar els espais i temps d’aprenentatge 
- Aprenentatge entre iguals 
- Incorporació de les TAC 
- Treballar les intel·ligències múltiples 
 
L’àrea de tutoria serà considerada un àrea comuna per aprofundir en el treball de components 
i competències metadisciplinars, i en estratègies d’aprenentatge. 
 
D’altra banda, considerem que moltes de les estratègies metodològiques contemplades són, 
en si mateixes, mesures d’atenció a la diversitat. En qualsevol cas, es contempla la presència 



 

 

de dos professors a l’aula per aquelles matèries on es preveuen especials dificultats per a certs 
alumnes, amb l’objectiu d’atendre els diversos estils d’aprenentatge i poder dedicar més 
temps als alumnes que presenten majors dificultats.
 
Pel que fa al professorat, val a dir que, en la metodologia del projecte, aquest adopta un rol de 
guia, treballant en la zona de desenvolupament proper, adaptant la seva intervenció a cada 
situació i alumne, amb la finalitat de cedir
control del seu propi procés d’aprenentatge.
 
 
L’objectiu de l’aplicació de les següents estratègies consistirà en individualitzar l’ensenyament, 
flexibilitzar-lo, i incloure a tots els estudiants amb independència de les habilitats que tinguin. 
 
 

 
L’aplicació de les estratègies metodològiques, es concretarà de la següent manera:
 
Treball cooperatiu: Per a les hores destinades al projecte, cada grup classe es distribuirà a 
l’aula –o l’espai determinat per a la UD concreta
configuració dels grups quedarà a mans del professorat responsable de les matèries que 
participin al projecte, i es comunicarà a l’alumnat a la primera sessió de la matèria que inicia 
(català). El requisit per a conformar els grups serà l’het
 
Cada grups determinarà, inicialment, el rol dels seus participants. Aquest podrà veure’s 
modificat una única vegada (es permetrà el canvi a l’inici de la UD de Naturals). Amb aquesta 
mesura es pretén flexibilitzar el procés d’aprenentatge i 
 
Els rols atorgats s’escolliran entre els següents:
 

- Coordinació general: Coordinar, supervisar les tasques i la participació de cada 
membre i fa de portaveu de l’equip.

- Secretari/a: Omplir el pla de treball, les avalu
- Coordinació de la planificació: Supervisar pla treball, tenir en compte els objectius 

establerts pel grup i vetllar per la seva execució.

professors a l’aula per aquelles matèries on es preveuen especials dificultats per a certs 
alumnes, amb l’objectiu d’atendre els diversos estils d’aprenentatge i poder dedicar més 
temps als alumnes que presenten majors dificultats. 

rat, val a dir que, en la metodologia del projecte, aquest adopta un rol de 
guia, treballant en la zona de desenvolupament proper, adaptant la seva intervenció a cada 
situació i alumne, amb la finalitat de cedir-li, de manera progressiva, la responsabilita
control del seu propi procés d’aprenentatge. 

L’objectiu de l’aplicació de les següents estratègies consistirà en individualitzar l’ensenyament, 
lo, i incloure a tots els estudiants amb independència de les habilitats que tinguin. 

L’aplicació de les estratègies metodològiques, es concretarà de la següent manera:

Per a les hores destinades al projecte, cada grup classe es distribuirà a 
o l’espai determinat per a la UD concreta- en 6 grups (4 alumnes 

configuració dels grups quedarà a mans del professorat responsable de les matèries que 
participin al projecte, i es comunicarà a l’alumnat a la primera sessió de la matèria que inicia 

El requisit per a conformar els grups serà l’heterogeneïtat.  

Cada grups determinarà, inicialment, el rol dels seus participants. Aquest podrà veure’s 
modificat una única vegada (es permetrà el canvi a l’inici de la UD de Naturals). Amb aquesta 
mesura es pretén flexibilitzar el procés d’aprenentatge i permetre l’ampliació d’experiències. 

Els rols atorgats s’escolliran entre els següents: 

Coordinació general: Coordinar, supervisar les tasques i la participació de cada 
membre i fa de portaveu de l’equip. 
Secretari/a: Omplir el pla de treball, les avaluacions, anotar actes i acords establerts.
Coordinació de la planificació: Supervisar pla treball, tenir en compte els objectius 
establerts pel grup i vetllar per la seva execució. 
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professors a l’aula per aquelles matèries on es preveuen especials dificultats per a certs 
alumnes, amb l’objectiu d’atendre els diversos estils d’aprenentatge i poder dedicar més 

rat, val a dir que, en la metodologia del projecte, aquest adopta un rol de 
guia, treballant en la zona de desenvolupament proper, adaptant la seva intervenció a cada 

li, de manera progressiva, la responsabilitat i el 

L’objectiu de l’aplicació de les següents estratègies consistirà en individualitzar l’ensenyament, 
lo, i incloure a tots els estudiants amb independència de les habilitats que tinguin.  

 

L’aplicació de les estratègies metodològiques, es concretarà de la següent manera: 

Per a les hores destinades al projecte, cada grup classe es distribuirà a 
en 6 grups (4 alumnes per grup). La 

configuració dels grups quedarà a mans del professorat responsable de les matèries que 
participin al projecte, i es comunicarà a l’alumnat a la primera sessió de la matèria que inicia 

Cada grups determinarà, inicialment, el rol dels seus participants. Aquest podrà veure’s 
modificat una única vegada (es permetrà el canvi a l’inici de la UD de Naturals). Amb aquesta 

permetre l’ampliació d’experiències.  

Coordinació general: Coordinar, supervisar les tasques i la participació de cada 

acions, anotar actes i acords establerts. 
Coordinació de la planificació: Supervisar pla treball, tenir en compte els objectius 
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- Coordinador TAC: Gestionar l’ús de l’ordinador, revisa les tasques abans de penjar-les 
a la xarxa, té cura de l’ortografia i el disseny. 

 
Se’ls donarà una fitxa a omplir (clicar AQUÍ per accedir al document) per concretar els rols de 
cada membre del grup.  A més a més, se’ls proporciona un model d’acta on deixar constància 
dels acords, decisions i propostes recollides al llarg de cada sessió de treball cooperatiu (clicar 
AQUÍ per accedir al document). 
 
Diversificació de les estratègies d’aprenentatge: Les UD proposen activitats adaptades a tots 
els estils d’aprenentatge (treball amb intel·ligències múltiples).  
 
Flexibilitzar l’aula: 
- Espais: Cada UD concreta l’ús didàctic de l’espai, tanmateix, el projecte estableix que cal 
desenvolupar, com a mínim, una sessió fora de l’aula ordinària a cada UD. El treball a l’aula 
s’organitza de forma que els alumnes esdevinguin protagonistes, i contempla diferents i 
variades formes d’agrupar els alumnes i de distribuir els espais (treball en gran grup, individual, 
per parelles, en petit grup, etc.).  
- Temps d’aprenentatge: Es permet, en base a la participació parcial, que els alumnes que ho 
necessitin puguin desenvolupar tasques concretes en un temps diferent als seus companys.  
 
Diversificar: 
- Activitats i materials didàctics: Es diversificaran tant els mètodes de presentar la informació 
a l’alumnat (caldrà ajustar-se als diferents estils d’aprenentatge amb informació visual, 
auditiva o cinestèsica), com la manera en què es permet treballar i presentar les tasques.  
- Tipologies i criteris d’avaluació: L’avaluació final del projecte es concreta a l’apartat “Criteris 
d’avaluació”. Tanmateix, cada UD té criteris específics, que es compartiran amb l’alumnat a 
l’inici de cadascuna, i es basaran en els diversos nivells d’habilitat dels estudiants, per tal de 
poder avaluar a cadascun en funció de les seves característiques personals i dificultats 
d’aprenentatge. Cada UD, doncs, determina  els mètodes que utilitzarà l’estudiant per mostrar 
que ha entès i assolit l’aprenentatge, però es prioritzaran les activitats obertes, amb més d’una 
resposta vàlida, que ens permetin aplicar criteris d’avaluació individualitzats. Val a dir, que els 
continguts d’avaluació seran el reflex dels objectius didàctics en clau de competències.  
 
 
Aprenentatge per resolució de problemes: El disseny de les UD inclou el plantejament de 
qüestions en forma de problemes a partir d’interrogants o formulació d’hipòtesi que cald 
comprovar. Amb aquesta metodologia l’alumnat s’ensinistra, aprèn i desenvolupa, un conjunt 
d’habilitats que poden ser d’especial importància en l’autoformació necessària per a la vida.  
 
Incorporació de les TAC: Es treballa de forma transversal a tot el projecte, ja que ofereixen 
noves metodologies de treball que faciliten l’autoaprenentatge, la flexibilitat i la 
individualització del procés d’aprenentatge, així com l’adaptació d’aquest a la diversitat 
inherent a les aules. Ofereixen, en definitiva, més oportunitats al tractament de la diversitat i a 
la millora de l’aprenentatge, i és per això que es treballen des de totes les UD.  
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7. TEMPORITZACIÓ 
 
Tenint en compte les possibilitats de treballar amb una temàtica com és la sexualitat, el 
projecte farà un recorregut pel que considerem que són les dimensions que la composen. 
D’aquesta manera, l’eix vertebrador, treballat de manera transversal al llarg de la seqüència 
didàctica, tindrà en compte les dimensions: afectivo-relacional, social, biològica i cultural.  
 
En primer lloc, tal i com es mostra a la graella, es treballarà la UD de Llengua Catalana. Aquesta 
introduirà el projecte, farà explícit el futur recorregut a les 4 dimensions considerades i 
aprofundirà en la metodologia cooperativa, treballant els continguts en clau competencial que 
s’han descrit a l’apartat 5.  
 
Un cop introduït el fil conductor del projecte, ens centrarem en la dimensió cultural. Des de 
l’assignatura de Ciències socials, geografia i història es treballarà partint de la situació 
geogràfica i històrica de les nacionalitats existents al grup classe, un cop situades en el mapa i 
contextualitzades, es treballarà tenint en compte la realitat contextual i experimental de 
l’alumnat que forma part del projecte, entenent que som éssers culturals i centrant-nos en les 
característiques de les diferents cultures com a motor reflexiu del projecte.  
 
A continuació, per a contrastar, des de Ciències Naturals es donarà una visió biologista 
centrada en les característiques comuns que suposa la sexualitat per a totes i tots, tals com els 
canvis físics i psíquics a l’adolescència, l’aparell reproductor, el procés reproductiu, els 
mètodes anticonceptius, les malalties de transmissió sexual i la prevenció d’aquestes i la 
diversitat de gènere. 
 
Un cop treballades aquestes tres dimensions, ens centrarem en la dimensió afectivo-relacional 
des de les matèries de Ciutadania, mostrant les característiques relacionals, interpersonals i 
comunicatives de l’ésser, i finalitzant el projecte amb una reflexió a l’assignatura de Tutoria 
recollint les idees principals del projecte, reflexionant sobre la rellevància de les relacions 
afectivo-sexuals i recollint els aspectes a destacar de la metodologia emprada al llarg del 
projecte.  
 
A continuació, presentem una taula amb la seqüenciació de les unitats didàctiques, les 
dimensions principals que es treballaran i el nombre de sessions que destinarem per a la seva 
aplicació. 
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Més gràficament, la temporització de les unitats didàctiques: 
 

 
 
Amb l’objectiu de no fer un tractament intensiu de la sexualitat, hem plantejat el projecte per 
a 3r d’ESO en 5 assignatures entenent, però, que es podria continuar treballant la sexualitat a 
4t, afegint altres matèries, seguint aquesta línia interdisciplinar que proposem.  
 
Pel que fa al projecte actual, val a dir que el treball de les UD es planteja de forma seqüencial -
és a dir, no es començarà el treball d’una matèria fins que no s’hagi acabat l’anterior-, per a 
afavorir l’assimilació de continguts. Val a dir que la durada s’estén entre el 2n i 3r trimestre, 
per tal que al 1r es puguin començar a introduir estratègies cooperatives simples a les aules, 
amb l’objectiu de generar cultura envers el treball cooperatiu, que és el fonament i la base del 
projecte.  
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8. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 
Per comprendre l'avaluació com una pràctica multidimensional hem de situar-nos en un 
constructe teòric que concep el procés d'ensenyament i aprenentatge a través de la relació de 
tres elements: “l'alumne que aprèn, desenvolupant la seva activitat mental de caràcter 
constructiu; el contingut objecte d'ensenyament i aprenentatge, i el professor que ajuda a 
l'alumne en aquest procés de construcció, progressant en el grau de significat sobre el que 
aprèn i sent progressivament més capaç de dotar-li de sentit” (Mauri et al, 2005). Aquest 
“triangle interactiu” concep la construcció del coneixement com a procés sostingut per la 
interactivitat. Així doncs, concebem l'activitat conjunta - entesa en termes d'interacció entre 
professor, continguts i tasques escolars i alumne- com a engranatge per a la construcció de 
significats col·lectius – intervinguts pel llenguatge- i la seva apropiació individual. 
 
A més a més, autors com Coll, Mauri i Rochera (2012) argumenten que la potencialitat de la 
competència d'aprendre a aprendre resideix “en la possibilitat encadenar cicles successius de 
situacions d'avaluació amb suficient durada en el temps perquè sigui possible aprendre de 
forma progressiva a ser un aprenent competent” i d'altra banda, en la consideració de 
moments previs i posteriors de l'avaluació. Aquesta diversificació de moments – de preparació, 
avaluació, correcció i qualificació, comunicació i devolució i d'aprofitament- són els que ens 
permeten qualificar la pràctica de l'avaluació com una tasca multidimensional. 
 
Així doncs, en el nostre projecte donem especial rellevància a l’avaluació en totes les seves 
dimensions, i és que, d’acord amb els autors Zabala  i Arnau (2007) i els esmentats fins ara, 
considerem que aquesta ha de veure’s abordada tant des d’un punt de vista de control dels 
resultats d’aprenentatge assolits, com des d’una concepció global del procés d’ensenyament-
aprenentatge. Considerem la diversificació de criteris i instruments d’avaluació com una de les 
variables metodològiques més determinants i amb més incidència sobre els aprenentatges. Per 
aquest motiu, el nostre projecte disposarà tant de criteris específics d’avaluació per a 
cadascuna de les unitats didàctiques que el conformen, com d’activitats pròpies d’avaluació 
dins de les UUDD(tots dos elements quedaran reflectits a les UUDD corresponents). 
 
L’objectiu que establim envers l’avaluació no és únicament conèixer els resultats de 
l’aprenentatge sinó, com dèiem, també obtenir informació per a conèixer el procés de cada 
alumne, és a dir, per a conèixer com aprèn, com motivar-lo, quines dificultats té o com 
millorar, en definitiva, el procés d’ensenyament-aprenentatge. En altres paraules, diríem que 
cal avaluar l’aprenentatge, i per a l’aprenentatge. 
 
Seguint els documents normatius del currículum d’ESO, podem afirmar que l’avaluació serveix 
tant per conèixer els resultats de l’aprenentatge (avaluació sumativa), com per regular les 
dificultats i els errors de l’alumnat (avaluació formativa) i per afavorir que l’alumnat vagi 
aprenent a regular-se autònomament (avaluació formadora: autoavaluació i coavaluació). 
 
Per tot l’anteriorment exposat, considerem que l’avaluació ha de ser constant al llarg del 
projecte, i seguint aquesta línia ha està planificada en tres moments clau: 
 
Avaluació inicial o diagnòstica: 
Per explorar les idees prèvies i descobrir les estructures d’acolliment a partir de les quals es 
podran introduir nous coneixements. També permeten explicitar i negociar els objectius 
d’aprenentatge perquè l’alumnat se’ls representi i sàpiga què s’espera d’ell o ella, així com 
d’informar els criteris d’avaluació. 
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Avaluació contínua: 
Aquesta ha de proporcionar informació sobre l'abans, durant i després i ha de ser de caràcter 
dinàmic, ja que plasma situacions i activitats diverses al llarg del procés d'aprenentatge. Ens 
permetrà regular el procés d’ensenyament-aprenentatge en conèixer les dificultats i els errors 
de l’alumnat i, alhora, permetrà l’establimentde connexions entre els nous coneixements que 
s’incorporen, si és el cas, i elsja existents mitjançant explicacions i activitats estructurades. 
Amb l’avaluació continua els alumnes fan una reconstrucció dels seus aprenentatges, 
modifiquen els patrons existents per tal d’incorporar els nous aprenentatges a la memòria a 
llarg termini. Aquesta reconstrucció va més enllà de la memorització, els alumnes donen 
significat a allò que estan aprenent. 
 
Avaluació final: 
Per tal de valorar el grau d’assoliment dels objectius establerts. Ens permetrà conèixer si s’ha 
aconseguit la transferència dels coneixements apresos i la seva aplicació a laresolució de 
problemes o situacions pràctiques en diferents contextos, per talde consolidar els nous 
aprenentatges i reconèixer-ne la seva utilitat. Es tracta de valorar si l’alumne ha dotat de sentit 
a allò que està aprenent. Si ha traspassat el context en què la formació s’ha donat i utilitza els 
coneixements adquirits per situacions de la vida quotidiana mitjançant els problemes de la 
vida real plantejats pel professor en l’avaluació. És a dir, si sap aplicar a situacions externes allò 
après a l’aula. 
 
Amb tot, un element fonamental per a garantir l’efecte de detecció, seguiment, regulació i de 
retroalimentació del procés d’ensenyament-aprenentatge mitjançant l’avaluació, consisteix en 
la necessitat de compartir el procés avaluador amb l’alumnat, afavorint que esdevingui partícip 
i protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.  Considerem  que l'avaluació és reguladora 
tenint en compte que l'aprenentatge el realitza l'alumne amb la mediació de les ajudes 
educatives necessàries. Aprendre a regular els processos de planificació, control i avaluació 
suposa un progrés en l'autonomia de l'alumne (Rochera i Naranjo, 2007).Per aquesta raó, a 
l’inici de cada UD es compartiran els criteris d’avaluació específics d’aquella unitat amb 
l’alumnat. 
 
També contemplem l’autoavaluació com a instrument d’avaluació final. La rúbrica dissenyada 
a aquest efecte també serà presentada a l’alumnat en la presentació del projecte, i lliurada al 
final de cada UD i serà la que exposem a continuació: 
 
“Valora el teu treball marcant amb una creu l’opció correcte (poc, una mica, bastant o molt). 
Quan hagis respost les 10 preguntes, suma les puntuacions corresponents (fixa’t que cada 
opció té un valor específic) i escriu el total a la última casella”. 
 

 POC 

(0 p) 

UNA MICA 

(0,25 p) 

BASTANT 

(0,5 p) 

MOLT 

(1 p) 

1. He seguit els passos que han marcat les 

activitats? 
    

2. He treballat de forma ordenada i 

organitzada? 
    

3. He treballat constantment?     
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4. He treballat de manera col·laborativa 

amb els meus companys? 
    

5. He mostrat interès per les activitats 

plantejades? 
    

6. He complert amb els terminis fixats?     

7. He participat de forma activa, aportant 

idees? 
    

8. He tingut en compte el feedback rebut 

en els diferents segments de l’activitat? 
    

9. El feedback rebut ha suposat un 

augment de control del meu propi 

aprenentatge? 

    

10. Estic satisfet/a amb el treball que he 

realitzat? 
    

PUNTUACIÓ 

TOTAL 

  

 
 
 
 
 
 
 

9. UNITATS DIDÀCTIQUES 
 

9.1. Llengua catalana  

Aquesta unitat didàctica es portarà a terme mitjançant la següent WebQuest: 

WebQuest per a 3r d'ESO de Llengua Catalana
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9.2. Ciències socials, geografia i història 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSORA 

3r d’ ESO 6 hores 2n trimestre 2014-2015 Laura Cabanillas 
Fernández 

Matèria Títol de la Unitat 

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA La sexualitat en: Diferents èpoques i cultures. 
L’homosexualitat i el paper de la dona. 

OBJECTIUS 
L’alumnat ha de ser capaç de: 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I CONTINGUTS EN CLAU 
COMPETENCIAL 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Expressar-se i comunicar-se correctament amb els companys i els docents 
Mantenir un to de veu adequat en funció dels seus interlocutors 
Saber utilitzar les TAC 
Tenir un bon autoconcepte sobre la seva identitat personal i cultural 
Mostrar autonomia en l’aprenentatge. 
Conviure i treballar amb la resta de companys de forma respectuosa i 
valorant-los com a persones individuals 
Mostrar respecte i tolerància envers els altres sense distinció de raça, sexe, 
cultura o classe social 
Moure’s a través de les TAC per obtenir informació fiable 
Percebre, comprendre, interpretar i representar-se mentalment l’espai real i 
situar-se i orientar-se utilitzant mapes i plànols 
Analitzar i reflexionar sobre les diferents realitats i sistemes d’organització 
social existents en l’actualitat i en el passat, per tal de contribuir a la 
construcció d’una societat més solidaria, més justa i democràtica   
Produir textos orals i escrits per comunicar i compartir idees i coneixements 
relacionats amb les ciències socials  
Respectar i valorar la diversitat cultural com una font de riquesa personal 
col·lectiva que enriqueix la pròpia identitat i millora la convivència 
Desenvolupar un pensament crític i creatiu que analitzi els problemes socials i 
proposi solucions i alternatives a través del diàleg, la cooperació i l’empatia 
Exercir una ciutadania responsable i compromesa en les comunitats de 
pertinença 
Elaborar un discurs per donar sentit a la informació, construir i transmetre 
coneixement 
Utilitzar adequadament el vocabulari relacionat amb les ciències socials 
Adquirir habilitats comunicatives en treballs i exposicions orals 
Buscar, seleccionar, organitzar i interpretar la informació que cerquem a 
través de les TAC 

Comunicativa lingüística i audiovisual: 
Capacitat de saber comunicar-se oralment (conversar 
escoltar i expressar-se) i per escrit amb l’ús dels diferents 
suports i tipus de text i en funció del tipus d’interlocutor, 
sobre diferents àmbits de la sexualitat.  
Artística i cultural: 
Fomentar l’estima per les diferents cultures i 
característiques dels companys de classe. Valorar i 
comprendre amb una actitud oberta i tolerable. Entendre 
que cada cultura és diferent respecte al tema de la 
sexualitat, el gènere i el tracte a l’homosexualitat. 
Tractament de la informació i la competència digital: 
Utilitzar correctament els recursos i les tecnologies de 
l’aprenentatge i la comunicació per tal d’incrementar la 
informació en àmbits relacionats amb la sexualitat.  
Aprendre a aprendre: 
Habilitat per conduir el propi aprenentatge i ser capaç de 
continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i 
autònoma, d'acord amb els propis objectius sobre els 
diferents àmbits de la sexualitat. Actitud positiva envers 
l’aprenentatge. 
Autonomia i iniciativa personal 
Prendre consciència de les pròpies capacitats per tal 
d’elaborar un projecte personal i grupal. 
Aprendre de les errades i promoure l’autocrítica i reflexió 
personal sobre el paper de la dona a les diferents cultures, 
l’homosexualitat i la sexualitat. 
Coneixement i interacció amb el món físic: Comprendre les 
relacions que es produeixen entre les societats, protegir la 
salut individual i col·lectiva. 

 
Escolta activa 
Qüestionari d’autoavaluació al final 
del projecte 
Qualitat del producte escrit 
Avaluació d’un company de grup 
respecte als països treballats 
mitjançant el mètode del puzle 
Participar de forma activa a les 
activitats que es donen a l’aula 
Actitud i interès mostrat al llarg de les 
sessions 
Treball cooperatiu: els alumnes han 
de treballar cooperativament, 
ajudant-se i respectant-se els uns als 
altres. 
Compartir informació amb els 
companys de grup i amb la resta del 
grup classe 
Satisfacció de l’alumnat en les 
diferents activitats proposades i 
realitzades 
Utilització del google drive per la 
realització del projecte grupal 
Utilització responsable de les TAC 
Respecte pel material de la classe i el 
manual 
Comportament de l’alumne al llarg de 
les sessions 
Respecte als companys que 
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Utilitzar de forma responsable els instruments per organitzar la informació i 
sistematitzar-la. 
 
Fer co-construccions de la pròpia identitat personal, social i cultural amb les 
referències culturals i històriques disponibles de l’entorn. 
 
Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i compromís personal ja sigui treballant 
en grup o individualment.  
 
Prendre decisions gràcies a les reflexions que promoguin millores. 
 
Desenvolupar estratègies de millora en la planificació i execució de tasques. 
 
Ajudar als companys que presenten majors dificultats 
Participar de forma activa als projectes i activitats en grup 
 

Social i ciutadana: 
Mantenir una actitud constructiva, solidària i responsable 
davant el compliment dels drets i obligacions cívics, i 
respectuosa amb la diversitat. 
Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, 
afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic 
basat en els valors i pràctiques democràtiques. 
 
CONTINGUTS: 
 
Expressió oral i escrita de coneixements 
Presa de decisions 
Saber organitzar i elaborar un discurs explicatiu per a la resta 
de companys 
Saber anticipar les següents tasques que vindran 
Escolta activa 
Reflexió personal sobre les explicacions ateses 
Control i autogestió de les emocions, pensaments i 
conductes 
Reflexió personal sobre el procés seguit en la realització de 
les tasques 
Conèixer altres cultures i èpoques respecte al paper de la 
dona, l’homosexualitat i la sexualitat  
Ajudar als companys que mostren més dificultats 
Realitzar les tasques que se li encomanen: la síntesi rere 
cada sessió, el treball grupal final i els rols, en funció de les 
activitats que s’estiguin realitzant.  
 
 

presenten més dificultats 
Veure quins són els alumnes que més 
col·laboren per ajudar aquells que 
presenten major dificultats 
d’aprenentatge 
Utilització i creació de diferents 
recursos per tal que els alumnes que 
presentin més dificultats entenguin 
les idees rellevants 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

UNITAT DIDÀCTICA:  MATERIALS I RECURSOS ORGANIT
ZACIÓ  DE 

L’AULA 

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 1: Explicació de les tasques i funcions a realitzar en les 6 
sessions. 

  60’   

Inicial 
A l’ inici de l’activitat, la docent farà una introducció en veu alta i per tot el grup 
classe sobre les activitats que es realitzaran al llarg de les següents 6 sessions.  
 
Explicarà els diferents grups que formaran part els alumnes (2 grups diferents), 
dues formes de treball cooperatiu (puzle i aprenentatge recíproc) lliurarà el  
material a cada alumne i explicarà les diferents formes d’avaluació. 

*Manual que lliurarà la 
professora amb tota la 
documentació 
 
*Fulls 
 
*Bolígraf  
 
*Pissarra digital 
 
*Ordinador (nee) 
*Gravadora (nee) 

Grup 
classe 

30’ Discapacitat visual i auditiva i 
TDAH 
En cas que els alumnes amb 
discapacitat auditiva, visual i 
TDAH no estiguin asseguts molt a 
prop del professor i la pissarra, 
aquests alumnes es canviaran de 
lloc amb altres companys.  
 
Consideració de PI. 
 

Actitud i 
interès 
mostrat. 
Nivell 
d’atenció. 
Pren nota de 
les 
explicacions. 
Reparteix el 
material a la 
resta amb 
educació. 

Desenvolupament 
Els alumnes, una vegada la professora ha acabat les seves explicacions, redactaran 
un document de conclusió i calendari de les tasques que realitzaran i dels diferents 
rols que podran exercir. 
 
La professora, els últims cinc minuts d’aquest temps, els dedicarà a l’assignació de 
rols dintre del grup de forma aleatòria: Secretari/ia, Portaveu, Organitzador i 
Coordinador i, en cas de dubte de les funcions de cadascun del rols, podran 
consultar el manual entregat i fer preguntes al professor demanant permís per 
parlar.  
 
Ho farà de forma aleatòria per tal que tots els alumnes tinguin les mateixes 
possibilitats de desenvolupar un rol o altre.  
 
 

*Ordinador amb connexió 
a Internet 
 
*Auriculars i micròfon  
 
*Fulls 
 
*Bolígraf, llapis i goma 

Grup 
classe 

15’ Dislèxia: Els alumnes amb 
dificultats en la lectura (dislèxia) 
tindran el material esquematitzat 
i amb notes d’àudio de forma que 
el tinguin accessible. Visió:  Els 
alumnes amb dificultats en la 
visió, tindran accessible el 
material a Internet ja que el 
professor els hi enviarà al correu 
de l’escola. També hi ha la 
possibilitat de tenir el manual en 
braïlle. Problemes motors: 
Podran crear la seva síntesi amb 
l’ordinador i enviar-la al correu 
del professor o gravant la seva 
veu. 
Els que tenen problemes amb el 
llenguatge, podran realitzar 
esquemàticament o amb dibuixos 
les tasques que realitzaran.  

Implicació en 
la tasca. 
 
Nivell 
d’acceptació 
del rol que ha 
d’exercir. 
 
Respecte pel 
material. 
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Síntesi 
La professora demanarà als alumnes les seves síntesis individuals i donarà temps 
per tal de resoldre els dubtes que els alumnes presentin. 

 Grup 
classe 

15’ Alumnes amb dificultats de 
comprensió. 
Consideració de PI. 

Realització de 
la tasca que 
es demana. 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

UNITAT DIDÀCTICA MATERIALS I RECURSOS ORGANIT
ZACIÓ  DE 
L’AULA 

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 2: Aprenentatge recíproc. Sexualitat i història a Grècia i 
Roma. Països a l’aula.  

  60’   

Inicial:  
En arribar a l’aula, la professora s’haurà llegit el material entregat pels alumnes a la 
sessió anterior i, si cal, resoldrà les qüestions que hagi observat que alguns alumnes 
no han comprès. 
 
Demanarà que els alumnes se seguin pels grups formats en la sessió anterior i dirà 
als alumnes que comencin a treballar amb el mètode d’aprenentatge recíproc que 
va explicar a la primera sessió i poden consultar al material lliurat.  
Els últims 3 minuts, si cal, els alumnes podran realitzar el plantejament dels dubtes 
al professor. 

*Pissarra per recolzar-se i 
explicar de forma visual el 
mètode d’aprenentatge 
recíproc. 
*Fulls 
*Bolígraf 
*Ordinador (nee) 

Grup 
classe 
 
 
 
Grups de 
4 

15 Els alumnes, tinguin o no  
dificultats de comprensió, 
podran plantejar qüestions 
a la professora.  

Actitud i interès 
mostrat. 
Escolta activa 
Nivell d’atenció. 
 
Pren nota de les 
explicacions. 
 

Desenvolupament: 
 
1.- Els alumnes reparteixen les diapositives. 
2.- Els alumnes indiquen qui començarà a llegir i com giraran els rols una vegada 
acabi de llegir el primer que ha començat. 
3.- La professora observa els grups i intervé quan ho considera necessari.  
4.- La professora apunta a la pissarra les diferents nacionalitats que hi ha a la 
classe.  
4.- Els alumnes han d’escriure en els últims cinc minuts, en les seves paraules, les 
idees principals de cada pàgina.  

*Material de 
l’assignatura: dossier 
sobre la sexualitat a 
l’Antiga Grècia i Roma i 
una mica d’història 
antiga.  
 
*Llapis o bolígraf 
 
*Fulls en blanc 
 
*Pissarra 

Grups de 
4 

25 Treball cooperatiu com a 
mesura d’atenció a la 
diversitat.  
Visió: dossier a l’ordinador 
per augmentar el tamany. 
Atenció: la resta d’alumnes 
del grup ajudaran al que té 
dificultats en el 
manteniment de l’atenció.  
Auditiva: Els alumnes amb 
problemes d’audició 
estaran més a prop dels 
seus companys de treball. 
Consideració de PI. 

Respecta a la 
resta de 
companys del 
grup. 
 
Escolta a la resta 
de companys. 
 
Manté un to 
adequat per 
treballar en grup.  

Síntesi:  
Els alumnes hauran de votar quins països volen treballar a les següents sessions.  
Per últim, s’assignarà un país per cada membre del grup.  
 

*Fulls*Bolígraf 
*Manual *Pissarra 
*Ordinador amb connexió 
a Internet (nee) 

Grups de 
4 

20 Visió i audició: els alumnes 
podran tornar a seure al 
davant de l’aula per 
escoltar i observar la 
pissarra. Motors: les idees 
principals les podran enviar 
per e-mail a la mestra . 

Realització de la 
tasca que es 
demana.  
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

UNITAT DIDÀCTICA MATERIALS I 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ  
DE L’AULA 

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 3: El mètode puzle. La sexualitat, el paper de la dona i 
l’homosexualitat a diferents països. 

  60’   

Inicial: 
La professora, a l’arribar a l’aula, explicarà un altre cop el mètode de treball 
cooperatiu anomenat el puzle . I demanarà als alumnes que seguin en grups 
d’experts per tal de buscar informació sobre cadascun dels països que van sortir a 
l’anterior sessió. 
 
 

*Pissarra  Grup classe 10 Visió i audició: davant de la 
classe. 
 
Dificultats de comprensió: 
poder fer preguntes a la 
professora.  

Actitud i interès 
mostrat. 
Escolta activa. 
Nivell d’atenció. 
Pren nota de les 
explicacions. 

Desenvolupament:  
Els alumnes estaran asseguts i treballaran de forma cooperativa buscant els ítems 
que indica el manual sobre el país que els ha tocat preparar.  
 
 
 

*Ordinador amb 
connexió a Internet 
* Manual professor 
*Fulls 
*Llapis  
*bolígraf 
*mapes 

Grups de 4 35 Treball cooperatiu com a 
mesura d’atenció a la 
diversitat.  
 
Alliberament del professor 
per oferir suport als 
alumnes que presenten 
més dificultats.  
El professor tindrà més 
temps disponible per oferir 
suport als alumnes que 
presenten més dificultats.  

Participació 
 
Respecte per la 
resta de 
companys de grup 
i per la resta de 
grups 

Síntesi: 
El professor respondrà les qüestions que ha plantejat als alumnes i resoldrà les 
qüestions que els alumnes li plantegin.  
 

*Pissarra 
*Projector per 
assenyalar al mapa 
la localització dels 
països i la bandera 
*llapis 
*fulls 
*Ordinador (nee) 

Grups de 4 15 Visió i audició: davant de la 
classe. 
 
Dificultats de comprensió: 
poder fer preguntes a la 
professora.  

Actitud i interès 
mostrat. 
 
Nivell d’atenció. 
 
Pren apunts i està 
pendent de 
corregir i revisar 
les seves 
respostes. 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

UNITAT DIDÀCTICA MATERIALS I RECURSOS ORGANITZACIÓ  
DE L’AULA 

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 4: Exposició i atenció dels diferents 
països treballats. 

  60’   

Inicial:  
La professora explica com es desenvoluparà la classe. 
 

*Pissarra per explicar i 
marcar el temps i canvi 
d’activitat.  

Grupal 5’ Aclariment de dubtes per 
part del professor.  

Actitud i interès 
mostrat. 
 
Nivell d’atenció. 
 
 

Desenvolupament: 
 
Cada alumne tindrà deu minuts per explicar als seus companys les 
característiques que ha preparat en la sessió anterior del país que li 
va tocar.  
 
Mentrestant, el professor anirà passant pels grups per tal 
d’observar que es realitza la tasca que ha demanat.  
 
 

*Ordinadors amb connexió a 
internet 
 
*Fulls 
 
*Bolígraf i/o llapis  
 
*Google drive 
*Power Point (nee) 

Grups de 4. 40’ Els alumnes amb dificultats 
en la parla es poden ajudar 
de power point per realitzar 
la seva presentació.   
 
Alliberament del professor 
per oferir suport als 
alumnes que presenten 
més dificultats.  
 
Auditiva: Els alumnes amb 
problemes d’audició 
estaran més a prop dels 
seus companys de treball.  

No utilitza internet per 
tasques diferents de les 
encomanades. 
 
No visita xarxes socials. 
 
Escolta activa. 
 
Pren apunts. 
Manté diàleg amb 
companys. 

Síntesi:  
Els alumnes hauran d’elaborar un document de síntesi grupal 
mitjançant el recurs de google drive. Cada alumne farà les seves 
aportacions en un color diferent de la resta, que indicarà al principi 
del document.  
 
 

Ordinadors amb connexió a 
internet 

Grups de 4 15  Respecta el material 
informàtic  
Realitza la tasca 
encomanada. 

  



 

32 
 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

UNITAT DIDÀCTICA MATERIALS I RECURSOS ORGANITZACIÓ  
DE L’AULA 

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 5: Opinió sobre el tracte a la dona, les 
persones homosexuals i la violència de gènere als diferents països 
en aquest segle.  

  60’   

Inicial:  
La professora llegirà diverses noticies que han tingut ressò en els 
últims anys, per tal que els alumnes expressin el seu punt de vista i 
idees per evitar que aquests tipus de situacions es repeteixin.  
 
 
http://www.diariosur.es/v/20130924/malaga/hombre-mata-mujer-
hijo-20130924.html 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/10/09/solidaridad/116040
7768.html 
 
http://noticias.univision.com/article/1969018/2014-05-
28/mundo/noticias/una-mujer-muere-lapidada-por-casarse-sin-
permiso 
 
http://www.huffingtonpost.es/2014/10/02/ley-homofobia-
catalunya_n_5919968.html 
 
 

*Ordinador amb connexió 
a internet  
*Projector 
 

Grup classe 20’ Discapacitat visual i auditiva 
En cas que els alumnes amb 
discapacitat auditiva i TDAH no 
estiguin asseguts molt a prop 
del professor, aquests alumnes 
es canviaran de lloc amb altres 
companys.  
 
La professora intentarà que el 
grau de participació de tots els 
alumnes sigui similar. 

Escolta i participació 
activa.  

Desenvolupament:  
Activitat: debat. 
Els alumnes explicaran la seva opinió sobre les diferents noticies i 
respondran a les preguntes plantejades per la professora en funció 
de les respostes elaborades pels alumnes.  
 
 

Opcionals: 
Fulls 
Bolígraf i/o llapis  

Grup classe 35 Discapacitat visual i auditiva 
En cas que els alumnes amb 
discapacitat auditiva i TDAH no 
estiguin asseguts molt a prop 
del professor, aquests alumnes 
es canviaran de lloc amb altres 
companys. 

Aportacions sobre les 
diferents noticies. 
Respecte de les 
opinions i idees de la 
resta de companys. 
Escolta activa. 
Aixeca el braç i espera 
el seu torn per parlar. 
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Síntesi: 
La professora farà un breu resum sobre les conclusions que s’han 
arribat al llarg de la classe i explicarà el que es farà en la següent 
sessió presencial.  
 

Opcionals: 
Fulls 
Bolígraf i/o llapis 

Grup classe  5 Discapacitat visual i auditiva 
En cas que els alumnes amb 
discapacitat auditiva i TDAH no 
estiguin asseguts molt a prop 
del professor i la pissarra, 
aquests alumnes es canviaran 
de lloc amb altres 
companys.Consideració de PI. 

Escolta activa 
 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

UNITAT DIDÀCTICA MATERIALS I RECURSOS ORGANITZACIÓ  
DE L’AULA 

TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 6: Avaluació final del projecte.   60’   

Inicial: 
La professora demanarà als alumnes que la convidin per tal que pugui entrar 
als documents treballats en grup al drive* i veure quines són les aportacions 
que ha fet cada alumne per tal de valorar la seva participació i coneixement 
de les cultures i països que s’han treballat. 
 
* https://www.google.com/intl/es_es/drive/ 

*Ordinadors amb connexió a 
internet 
 
*googledrive 

Grup classe 20 Visió i audició: davant de la classe. 
 
Dificultats de comprensió: poder fer 
preguntes a la professora. 
 
Aclariment de dubtes per part del 
professor. 

Escolta activa 
 
Ha participat en 
l’elaboració del 
projecte grupal 

Desenvolupament: 
La professora cridarà a un membre de cada equip, escollit de forma 
aleatòria, per tal que li respongui unes preguntes plantejades sobre el país 
que ha treballat i la resta de països dels membres del grup. 
 

*Ordinador amb connexió a 
internet (professora) per 
treure el mapa mundial. 
 
*Ordinador sense connexió a 
internet (nee) 
 

Grup classe 30 Els alumnes amb problemes de llenguatge 
oral, podran escriure les respostes a les 
preguntes formulades per la professora i 
tindran més temps per respondre les 
preguntes. 
 
Als que tinguin problemes de visió, la 
professora els ensenyarà un mapa més 
gran per tal de poder indicar on es troba 
el país.   

 

Síntesi:  
La professora farà una valoració en veu alta de com ha anat l’exercici en 
general i entregarà als alumnes les avaluacions, per tal que valorin el seu 
treball personal, el de la resta del companys del grup i les tasques 
realitzades. 

 Grup classe 10 Consideració de PI.  
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9.3. Ciències naturals 
 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSORA 

3r d’ESO 8 h 2n i 3r trimestre 2014-2015 Míriam González 

MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT 

Ciències naturals DESCOBRIM EL NOSTRE FUNCIONAMENT SEXUAL 

COMPETÈNCIES 

L’alumne ha de ser competent per a: 

CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Generar explicacions sobre els objectes i fenòmens del món a 

partir de coneixements científics i utilitzant el llenguatge propi 

d’aquest context. 

• La comprensió del vocabulari relacionat amb la sexualitat. 

• L’establiment de relacions conceptuals. 

• L’expressió oral i escrita dels diferents coneixements. 

Comprèn la informació nova i estableix 

relacions entre aquesta i els seus coneixements 

previs. 

Expressa de manera oral i escrita els diferents 

coneixements apressos. 

Desenvolupar la imaginació i la creativitat per apropiar-se 

d’aquesta cultura científica 

• La imaginació i la creativitat per apropiar-se de la cultura 
científica. 

• L’explicació, el raonament, la valoració de raonar i l’actuació 
pròpies de la cultura científica. 

Aplica els coneixements apressos per 

l’elaboració de materials de manera creativa i 

original respectant els elements propis de la 

cultura científica. 

Analitzar críticament la informació i reflexionar sobre aquesta. • L’anàlisi i la comparació de la informació. 

• Estratègies de raonament. 

• La investigació i/o la resolució de problemes.  

• La utilització de les TAC per a la cerca d’informació i el 
tractament de les dades. 

Pren decisions respecte a la informació 

presentada, cercada, etc.  

Justifica les seves opinions en base als seus 

coneixements i la posada en pràctica d’aquests. 

Utilitza les TAC com un instrument per 

seleccionar informació i contrastar-la amb una 

altra, així com element per crear continguts i 

compartir-los. 

Interpretar la informació  • La decodificació i traducció de la informació ja sigui llenguatge 
verbal, numèric o en gràfic. 

• La utilització de models per interpretar les situacions. 

Interpreta els diferents formats en els que es 

presentada la informació. 

Reconèixer les pròpies potencialitats i limitacions, contrastar • El reconeixement dels propis coneixements. Participa en el grup de manera activa. 
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idees amb els altres i compartir i construir el coneixement 

conjuntament. 

• La construcció conjunta del coneixement. Comparteix el que sap i no sap amb els altres. 

Donar respostes provisionals, assumint que durant 

l’aprenentatge poden haver errors i aconseguir mantenir 

l’autoestima davant les dificultats. 

• El plantejament de problemes quotidians i la resolució 
d’aquests. 

• El posicionament davant de situacions que ens afecten de 
manera directe a l’autoestima. 

Té iniciativa i s’organitza. 

Pren decisions i es responsabilitza d’aquestes. 

Gestiona la seva manera de fer. 

Pensar de manera autònoma i creativa i, practicar valors per la 

cura de la salut sexual. 

• La reflexió sobre mètodes anticonceptius. 

• El coneixement de la salut sexual i la higiene personal. 

• La investigació sobre les malalties de transmissió sexual. 

Coneix els diferents mètodes anticonceptius. 

Coneix la importància de mantenir uns hàbits 

d’higiene sexual. 

S’ha conscienciat sobre les conseqüències de 

les malalties de transmissió sexual. 

Reconèixer i analitzar els problemes del nostre entorn; 

fonamentar les opinions i l’actuació responsable; desenvolupar 

estratègies i actituds relacionades amb l’objectivitat, el rigor i la 

racionalitat. 

•  La investigació i reflexió entorn les malalties de transmissió 
sexual. 

Reconeix l’existència de les malalties de 

transmissió sexual. 

Es conscient de les conseqüències per la 

societat. 

Coneix els mètodes per evitar-les. 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS 

RECURSOS 

ORG. AULA TEMPS ATENCIÓ DIVERSITAT ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ 

SESSIÓ 1. La nostra etapa de la vida humana: l’adolescència. 

Inicial 

1. Iniciem explicant els objectius de la UD i els criteris 
d’avaluació. 

- Orientacions per a 
l’alumne 
- Ordinador 
 

- Grup classe per a 
la introducció de 
la unitat. 

 

15’ - Ús de suport visual 
per a l’explicació. 

- El docent resoldrà els 
dubtes que plantegin 
els alumnes. 

 

-Es valorarà l’escolta 
activa.  

 

Desenvolupament 

1. A continuació per trencar el gel i detectar les idees 
prèvies, observarem un vídeo i seguidament el 
comentarem induint a la reflexió mitjançant les 
preguntes que farà el docent (material 1). Alhora els 
alumnes disposaran d’una graella on hauran d’anar 
anotant els canvis que es produeixen tant en els nois 
com en les noies (fitxa 1). 

2. Explicació teòrica per part del docent presentant un 
conjunt de conceptes relacionats amb l’adolescència 
(material 2). 

- Ordinador amb 
connexió a 
internet 

- Vídeo sobre 
desenvolupament 
adolescent 

- Material 1 
- Fitxa 1 
- Material 2 
- Ordinadors i accés 
a internet 
 
 

- Grup classe el 
visionat del 
curtmetratge. 

- Activitat 
individual: 
completar la fitxa 
1 

- Grup classe per a 
l’explicació del 
docent. 
 

35’ - Descripció oral del 
vídeo per alumne 
amb dificultats 
visuals. 

- Descripció escrita dels 
sons o utilitzant el 
llenguatge de signes 
per alumnes amb 
dificultats auditives. 

- Ús de suport visual 
per a l’explicació 
teòrica. 

- Es valorarà 
especialment l’escolta i la 
participació.  
- Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne: fitxa 1. 
 

Síntesi 

1. Aclariment de dubtes: els alumnes podran preguntar si 
tenen algun dubte i la resta de companys i el docent 
ajuden a resoldre’ls. 

2. El docent avança que per la propera sessió elaboraran un 
mapa conceptual en relació al tema tractat. 

- Ordinador. 
- Fitxa 1. 

 10’ El docent intervindrà 
ajustant les ajudes 
envers la construcció 
del coneixement i tenint 
en compte els PI. 

Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne: fitxa 1. 

SESSIÓ 2.       

Inicial 

1. El docent explica que en petits grups elaboraran un mapa 
conceptual sobre el tema tractat en la sessió anterior: 
pregunta i entre tots intenten resoldre què és un mapa 
conceptual. A més, els ensenya el programa que faran 
servir per portar-ho a terme i un material de suport per 
fer-ho. 

- Ordinador 
- Material de suport 

a l’elaboració de 
mapes 
conceptuals 

- Grup classe per a 
l’explicació del 
docent. 

 

10’ - Ús de suport visual 
per a l’explicació. 

- El docent intervindrà 
ajustant les ajudes 
envers la construcció 
del coneixement i 
tenint en compte els 
PI. 
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Desenvolupament 

1. Elaboració d’un mapa conceptual on hauran d’aparèixer 
els conceptes explicats i la seves relacions. 

- Material de suport 
a l’elaboració de 
mapes conceptuals 
- Programa 
CmapTools 
 

Petits grups per a la 
realització del mapa 
conceptual. 

30’ - El docent anirà passant 
pels diferents grups de 
treball ajustant les 
ajudes a aquests, tenint 
en compte els PI: 
suports i recursos 
específics. 

- Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne, concretament 
de la incorporació del 
mapa conceptual amb els 
nous conceptes 
presentats així com les 
relacions entre aquests. 

Sintesí  

1. Cada grup deixarà obert a l’ordinador o penjat a l’aula el 
mapa conceptual que han elaborat i els diferents grups 
podran anar observant de forma ordenada la resta de 
mapes dels seus companys, així com expressar idees, 
compartir dubtes... de manera que s’enriqueixin entre 
els grups i les idees dels altres puguin servir d’ajut per 
acabar de completar el mapa conceptual. 

 

-Mapa conceptual de 
cada grup. 

 15’ - El docent anirà 
voltant per la classe, 
incitant a resoldre 
dubtes i ajudant en la 
resolució d’aquests: 
tenint en compte els 
PI. 

Es valorarà el interès dels 
alumnes per la resta de 
mapes, compartir dubtes 
i plantejar idees. 

SESSIÓ 3. Coneixem l’aparell reproductor 

Inicial 

1. Els alumnes en petits grups hauran d’identificar els 
diferents òrgans interns i externs de l’aparell reproductor 
masculí i femení, així com quina consideren que és la 
seva funció (fitxa 2). 

- Fitxa 2 
- Ordinadors 

Petits grups per 
compartir els seus 
coneixements i 
arribar a acords. 

10’ El docent passa pels 
diferents grups per 
veure quines són les 
idees prèvies dels 
alumnes. Així com 
ajustant les ajudes a 
aquests, tenint en 
compte els PI: suports i 
recursos específics. 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa.  
 

Desenvolupament 

1. Compartir en gran grup els dubtes que hagin sortit i si 
algun altre grup els pot resoldre. 

2. Explicació del docent de les diferents parts dels aparells 
reproductors, així com les seves funcions (material 3), 
recollint les idees que ha pogut escoltar dels diferents 
grups i aclarint els dubtes que els alumnes puguin 
presentar. Cada alumne recollirà la informació a la fitxa 
2. 

3. També, el docent preguntarà què és el cicle menstrual i 
ajudarà en la construcció del coneixement sobre aquest 
concepte (material 3). Proposarà descarregar una 
aplicació per a mòbil per tenir un control del mateix. 

- Material 3 
- Fitxa 2 
- Material de suport 

per a l’aplicació 
mòbil del cicle 
menstrual. 

Grup classe. 40’ - Ús de suport visual per 
l’explicació. 

- Deixant espais perquè 
els alumnes puguin 
formular preguntes i 
expressar què han 
entès.  

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 
Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne afegint 
informació nova: parts i 
funcions dels aparells 
reproductors. 
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Síntesi 

1. Els alumnes començaran a afegir els nous conceptes més 
rellevants al mapa conceptual iniciat a la sessió 1, per així 
completar-ho. El docent explica que hauran d’acabar 
aquesta activitat fora d’hores de classe i recorda que és 
una activitat d’avaluació continuada, que hauran d’afegir 
al portafoli. 
 

- Fitxa 2 
- Mapa conceptual 

de la sessió 1 

Petits grups per a la 
realització del mapa 
conceptual. 

10’ El docent passa pels 
diferents grups per 
veure quines són les 
noves relacions. I 
realitza ajudes 
ajustades tenint en 
compte els PI: suports i 
recursos específics. 

Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne, concretament 
de la incorporació del 
mapa conceptual amb els 
nous conceptes 
presentats així com les 
relacions entre aquests. 

SESSIÓ 4. Fecundació, gestació i part... investiguem! 

Inicial 

1. Explicació del docent respecte a l’organització d’aquesta 
sessió: els tres temes que donen títol a la classe s’hauran 
de desenvolupar en petits grups que posteriorment, a la 
sessió 4 s’hauran d’exposar mitjançant un presentació 
powerpoint que serà avaluada amb els criteris de la 
Graella d’avaluació de la presentació oral. 

2. Cada grup triarà un tema i desenvoluparà l’apartat a o b 
que es citen a la fitxa 3, on també s’indiquen pàgines 
web on obtenir la informació. Els petits grups hauran de 
decidir el tema i comentar-ho al docent. Aquest 
gestionarà l’adjudicació dels temes en base als 
suggeriments dels alumnes. 

- Fitxa 3 - Grup classe per a 
l’explicació del 
docent. 

- Petits grups per a 
triar la temàtica a 
desenvolupar. 

15’ - Ús de suport visual per 
l’explicació. 

- Deixant espais perquè 
els alumnes puguin 
formular preguntes i 
expressar què han 
entès. 

Es valorarà l’escolta 
activa. 

Desenvolupament 

1. El docent comentarà quina és l’adjudicació dels temes i 
cada grup comença a treballar en la seva temàtica, 
cercant, analitzant i seleccionant la informació. 

2. Prendre la decisió sobre quins coneixements apresos es 
presentaran a la resta de grups en base a la proposta 
d’informació realitzada per el docent a la fitxa 3. 

3. Els  grups començaran a crear les diapositives de la seva 
temàtica per l’exposició que tindrà lloc a la propera 
sessió. Així com dues preguntes que considerin que 
poden fer pensar els seus companys per entendre els 
continguts explicats. El docent els facilitat recomanacions 
per fer el powerpoint. 

http://www.gencat.cat/piv/pdf/normativa_ppt.pdf 

- Fitxa 3 
- Ordinadors i accés 

a internet 
- Recomanacions 

powerpoint 

Petits grups per a 
treballar en la 
temàtica a 
desenvolupar. 

40’ - El docent passa pels 
diferents grups 
aclarint dubtes i 
guiant-los en els 
passos a seguir com a 
suport. 

- El docent realitza 
ajudes ajustades 
tenint en compte els 
PI: suports i recursos 
específics, com per 
ex. per una 
discapacitat visual. 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 
 

Síntesi 

1. El docent recorda, com s’especifica a la fitxa 3, que els 
powerpoint els hauran d’acabar fora d’hores de classe i 

- Graella 
d’avaluació de la 
presentació oral 

Grup classe. 5’ El docent recorda què 
és necessari per la 
propera sessió i els 

Es valorarà l’escolta. 
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portar-ho preparat per a la sessió 4. I que es mirin la 
graella d’avaluació de la presentació. Si tenen dubtes 
poden parlar-ho amb ell presencialment o bé per correu 
electrònic. 

ofereix la possibilitat 
d’atendre dubtes fora 
del horari de classe: 
presencialment o per 
correu. 

SESSIÓ 5. Fecundació, gestació i part... Què hem après? 

Inicial 

1. El docent explica com s’organitzarà la sessió. En primer 
lloc, cada grup, per l’ordre que assenyalava la fitxa 3, 
exposarà els continguts que ha treballat, tenen un màxim 
de 5 minuts i aquesta activitat serà avaluada. En segon 
lloc, passarem al torn de les preguntes i aclariment de 
dubtes. 

- Ordinador Grup classe per a 
l’explicació del 
docent. 
 

5’ - Ús de suport visual per 
l’explicació. 

- Deixant espais perquè 
els alumnes puguin 
expressar els seus 
dubtes del 
procediment. 

 
 

Desenvolupament 

1. Els grups per ordre d’exposició dels continguts presenten 
la feina realitzada. Mentrestant, el docent realitza 
l’avaluació. 

 

- Ordinador i accés 
a internet 

- Presentacions de 
cada grup 

- Graella 
d’avaluació de la 
presentació oral 
 

Grup classe 35’ Tenir presents tots els 
elements que facilitin la 
participació de tots els 
alumnes en l’activitat. 
Per ex. descripció d’un 
vídeo per alumne amb 
dificultats visuals. 

Es valorarà l’expressió 
oral; l’odre i estructura 
de la temàtica exposada; 
la creativitat i la 
presentació atractiva dels 
continguts; les habilitats 
lingüístiques i l’adequació 
al temps disponible. 
 

Síntesi 

1. Resolució de les preguntes plantejades entre tot el grup i 
aclariment de dubtes. 

- Ordinador i accés 
a internet per 
aclarir dubtes. 

Grup classe 20’ El docent intervindrà  
guiant l’activitat i 
ajustant les ajudes 
envers la construcció 
del coneixement i tenint 
en compte els PI. 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 
 

SESSIÓ 6. Sexe i sexualitat 

Inicial 

1. El docent repartirà per grups unes targetes on hi ha els 
conceptes principals d’aquesta sessió: sexe, sexualitat, 
resposta sexual humana, higiene sexual, etc. Per una 
banda, en una targeta hi haurà un concepte i en una 
altre targeta la definició d’aquell concepte. Els alumnes 
hauran de buscar la definició corresponent (material 4). 

- Material 4: 
Targetes per 
detectar els 
coneixements 
previs. 

Petits grups 10’ El docent intervindrà  
guiant l’activitat i 
ajustant les ajudes 
envers la construcció 
del coneixement i tenint 
en compte els PI 
facilitant els suports i 
recursos específics. 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa.  

Desenvolupament 

1. Guiats pel docent, cada grup haurà de dir un concepte i 

- Targetes. 
- Ordinador o tablet 

- Grup classe. 
- Petits grups. 

35’ - El docent intervindrà  
guiant l’activitat i 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 
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la definició que han associat. La resta de grups hauran de 
comentar si coincideixen o no en quan a aquell concepte 
i justificar la seva posició. 

2. En petits grups hauran de crear un llistat d’hàbits 
d’higiene sexual; poden fer servir internet per la recerca. 

i accés a internet. ajustant les ajudes 
resolent dubtes dels 
conceptes i les 
definicions. Farà 
servir suport visual 
per a l’explicació. 

- El docent passa pels 
diferents grups 
aclarint dubtes i 
ajusta les ajudes 
tenint en compte els 
PI: suports i recursos 
específics. 

Síntesi 

1. Guiats pel docent, els diferents grups aniran aportant els 
hàbits saludables que han comentat en petit grup. 

 

- Informació 
recollida pels 
grups. 

Grup classe 15’ El docent intervindrà  
guiant l’activitat i 
ajustant les ajudes 
resolent dubtes. 

Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne: hàbits d’higiene 
sexual. 
 
 

SESSIÓ 7. I tu, et protegeixes? Mètodes anticonceptius 

Inicial 
1. El docent els explicar que cada alumne haurà 

d’anomenar en un full els mètodes anticonceptius que 
conegui, què són i com s’utilitzen (fitxa 4). 

2. En petits grups posen en comú quins mètodes han 
identificat, comparteixen coneixements al respecte i ho 
fan constar a la fitxa 4. 
 

- Fitxa 4 - Activitat individual 
- Compartir 

coneixements en 
petit grup 

10’ Ús de suport visual per 
l’explicació. 
 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 
Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne (fitxa 4). 
 

Desenvolupament 
1. Docent reparteix un mètode anticonceptiu per grup i 

aquest haurà de cercar informació respecte aquest: 
mètode femení o masculí, reversible o irreversible, 
prevenció embaràs, prevenció MTS, com funciona, etc. 

- Ordinadors, 
tablets i accés a 
internet 

- Pàgines web on 
consultar la 
informació 

- Fitxa 5 

- Petits grups 30’ El docent passa pels 
diferents grups aclarint 
dubtes i ajusta les 
ajudes tenint en 
compte els PI: suports i 
recursos específics. 

Es valorarà la participació 
activa en la recerca. 
Avaluació continuada a 
través del portafoli de 
l’alumne (fitxa 5). 

Síntesi 
1. Per realitzar la posada en comú ho farem a través d’un 

joc anomenat el semàfor: el docent anirà dient situacions 
relacionades amb els mètodes i els alumnes hauran 
d’aixecar un color o un altre del semàfor en funció de si 

- Material 5 
- Cartolines en 

forma de targetes 
de colors (verd, 
groc i vermell) 

Grup classe 20’ Ús de suport visual per 
realitzar l’activitat. 
 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 
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consideren que aquesta situació és vertadera (verd), 
falsa (vermell) o tenen dubtes (taronja). La idea és que 
els grups que han cercat la informació sobre aquell 
mètode puguin justificar les diferents situacions i serveix 
a la resta d’alumnes per conèixer-la (material 5). 

 

SESSIÓ 8. Malalties de transmissió sexual I 

Inicial 
1. El docent introduirà el tema mitjançant un joc: repartirà 

un petit paper per cada alumne, allà cadascun haurà de 
aconseguir tres signatures de tres persones que li caiguin 
bé, amb qui s’entenguin, que li agradin, etc. Alguns dels 
papers estan marcats amb una X (seropositiu) o amb una 
P (preservatiu). 

2. Un cop i els alumnes tenen les tres signatures el docent 
explica que cadascuna representa una relació sexual i 
que el símbol X i P donen a entendre les característiques 
de la relació mantinguda, si ha estat protegida o no. Així 
s’inicia la reflexió sobre la importància de protegir-se en 
les relacions sexuals ja que les malalties passen 
desapercebudes a primera vista. 

Papers petits amb 
les marques X o P 

Grup classe 15’ Ús de suport visual per 
l’explicació. 
 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 

Desenvolupament 
1. Presentació d’un cas per part del docent i explicació de 

l’activitat: creació d’un tríptic informatiu sobre les 
malalties de transmissió sexual, que s’iniciarà a l’aula i 
l’hauran de portar a punt per imprimir a la sessió 9. 

2. Per tal de portar-ho a terme els alumnes hauran 
d’investigar sobre les malalties de transmissió sexual: 
presentació i informació a investigar a la fitxa 6. 

3. Començar la creació del tríptic informatiu sobre malalties 
de transmissió sexual. 

 

- Fitxa 6 
- Ordinador i accés 

a internet 
- Pàgines web on 

consultar la 
informació 

- Recurs: com crear 
un tríptic 

 

- Grup classe per la 
presentació del 
cas. 

- Treball en petit 
grup per realitzar 
l’investigació. 

40’ - Ús de suport visual 
per l’explicació. 

- El docent passa pels 
diferents grups 
aclarint dubtes i 
ajusta les ajudes 
ajustades tenint en 
compte els PI: 
suports i recursos 
específics. 

 

Es valorarà l’escolta i la 
participació activa. 

Síntesi 
1. El docent ofereix els criteris d’avaluació del tríptic i 

comenta que davant els dubtes poden parlar amb ell 
abans de la propera sessió o enviar-li un correu. 

2. El docent recorda que l’activitat s’haurà d’acabar fora de 
l’aula i portar finalitzada només per preparar els últims 
detalls. 

- Criteris 
d’avaluació del 
tríptic 
 

Petits grups 5’ El docent recorda què 
és necessari per la 
propera sessió i els 
ofereix la possibilitat 
d’atendre dubtes fora 
del horari de classe. 
 

Es valorarà l’escolta.  
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SESSIÓ 9. Malalties de transmissió sexual II i Autoavaluació 

Inicial 
1. Ultimar els detalls del tríptic informatiu i imprimir. 

Servei d’impressió o 
impressora 

Petits grups 15’ El docent fa suport als 
grups per tal d’enllestir 
el tríptic. 

Avaluació del tríptic. 

Desenvolupament 
1. Compartir els diferents tríptics amb el grup classe: els 

alumnes penjaran a diferents llocs de l’aula el seu tríptic, 
els grups aniran passant pels diferent i podran veure 
quina informació s’ha presentat i com s’ha presentat. 

Tríptics dels 
diferents grups 

Grup classe: els 
alumnes van passant 
pels diferents espais 
on hi ha els tríptics 

20’ El docent facilita l’accés 
a la informació a aquells 
alumnes amb dificultats 
visuals, motores. 
Els alumnes creadors 
dels diferents tríptics 
hauran de resoldre 
dubtes dels seus 
companys. 

Avaluació del tríptic. 

Síntesi 
1. Per finalitzar l’unitat didàctica els alumnes hauran de 

realitzar l’autoavaluació d’aquesta. 

Autoavaluació de 
l’alumne 

Individual 15’ El docent haurà d’estar 
atent per si hi ha cap 
dubte de comprensió 
de l’autoavaluació. 
Adaptació de 
l’autoavaluació a 
diferents formats, per 
ex. braile. 

Autoavaluació de 
l’alumne. 
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9.4. Educació per a la ciutadania i els drets humans 

GRUP CLASSE  DURADA  PERÍODE  CURS ESCOLAR  PROFESSOR/A  

3r d’ESO 6  hores 3r trimestre  2014-2015 Ainhoa Echebarria Manresa 

MATÈRIA  TÍTOL DE LA UNITAT  

CIUTADANIA COM EM RELACIONO? RELACIONS INTERPERSONALS 

OBJECTIUS 
L’alumnat ha de ser capaç de:  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  
I  

CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL  
CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 
Prendre decisions d’una manera responsable i 

democràtica pel que fa a l’elecció de la temàtica 

que han de triar per fer l’article d’opinió. 

 
-Valorar els avantatges i inconvenients de cada 
temàtica. 
 
-Aprendre a pensar i a comunicar els sentiments, 
emocions i les opinions tot exercitant les habilitats 
assertives, des del respecte per les diferències 
amb els altres.  
 
-Desenvolupar la capacitat d'escolta i d'exposició 
argumentada de les pròpies opinions i respecte 
per les dels altres 
 
Fer ús de les diferents habilitats i capacitats 

personals i interpersonals necessàries per al 

desenvolupament de les activitats:  

 
-Conèixer i acceptar críticament la pròpia identitat, 
les característiques i experiències personals, 
desenvolupar l'autogestió de les emocions i 
conductes i la presa de decisions, respectant les 
diferències amb els altres i desenvolupant la 
capacitat de diàleg i l'empatia. 
 
-Identificar i expressar les pròpies habilitats 
emocionals i sentiments a partir d’activitats i la 

1. COMPETÈNCIES  
 

SOCIAL I CIUTADANA: 
- Rebutjar els prejudicis socials com a actituds discriminatòries 
- Desenvolupar les habilitats socials que permeten establir una 
relació d'harmonia amb els altres 

- Adquirir actituds de respecte, tolerància, cooperació, flexibilitat 
i habilitats socials pel treball en grup. 

APRENDRE A APRENDRE:  

-Conduir el seu propi aprenentatge de forma autònoma i eficaç 
d’acord amb els objectius plantejats.  

- Proposar l'estímul de les habilitats socials, impulsar el treball 
cooperatiu i capacita l'alumnat per a l'ús sistemàtic de 
l'argumentació en la confrontació i intercanvi de coneixements, 
afavorint el desenvolupament d'un pensament propi. 

AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL: 
- Prendre consciència de les pròpies capacitats per a elaborar un 
projecte personal i grupal. 

- Adquirir actituds personals interrelacionades, engegar accions i 
aprendre de les errades. 

-Contribuir a desenvolupar valors i elements d'identitat personal 
i de pertinença, promoure l'autocrítica, l'actitud oberta i flexible 
i el compromís per contribuir a la millora de la societat. 

 
- Participar de forma activa i exposar les idees, 

interessos i motivacions personals 
 

- Qualitat del material realitzat en qualsevol 
suport (oral, escrit, audiovisual,...). 

 
- Actitud i interès mostrat en les diferents 

sessions i activitats 
 

- Utilització dels diferents recursos verbals i no 
verbals en la realització dels diferents 
roleplayings  

 
- Satisfacció de l’alumnat en les activitats 

proposades i realitzades 
 

- Capacitat d’expressió i gestió de les seves 
emocions en situacions de roleplaying i en les 
que existeix desacord amb els companys/es 

 
- Concebre, dissenyar i executar un producte 

literari de forma cooperativa.  
 

- Utilització de les TAC de manera funcional, 
creativa i innovadora i més concretament del 
document Google Drive creat i compartit per 
l’alumne.  
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realització de roleplayings 
 
-Reconèixer i aprendre a gestionar les emocions 
- Reflexionar sobre les habilitats socials i la seva 
repercussió a la vida quotidiana. 
 
Planificar i reflexionar, de forma individual i 

col·lectiva, sobre el procés de disseny i de 

realització d’un producte partint d’uns objectius 

prefixats i revisar i valorar en cada fase del 

projecte l’estat de consecució. 

 
- Desenvolupar la capacitat crítica i la iniciativa 
personal, assumint responsabilitats i actuant amb 
autonomia. 
 
- Respectar els rols acordats pels membres del 
grup de treball cooperatiu i executar les seves 
funcions incentivant la interdependència positiva.  
 

 

Utilitzar les TAC en les activitats del projecte 
 

-Cercar i seleccionar la informació més rellevant 
relacionada amb la producció i realització d’un 
article d’opinió. 
 
-Incorporar el material treballat en les diferents 
activitats  al Google Drive, aportant informació 
personalitzada i d’interès per l’alumne i el grup.  
 
-Utilitzar les estratègies per a la comprensió de 
textos utilitzant els recursos de cerca, selecció i 
tractament de la informació per a l’autonomia del 
procés d’aprenentatge.  

 
COMUNICACIÓ LINGÜÍSTICA: 
- Expressar idees pròpies amb correcció i coherència 

-Elaborar un text d’opinió. 

- Narrar, exposar, resumir organitzant les idees amb claredat, 
respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la 
importància de planificar i revisar un text.  

DIGITAL I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ: 
- Usar correctament els recursos de les tecnologies de la 
informació i la comunicació.  

CONEIXEMENT I INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC: 

-Adquirir els coneixements sobre fets i processos interpretatius 
de la societat i el món en què l'alumnat viu i creix, per dirigir 
reflexivament accions per a la millora. 

ARTISTICA I CULTURAL: 

-Fomentar l'actitud d'estima pel fet cultural, l'empatia per 
apropar-se a les seves diferents manifestacions i la sensibilitat 
per comprendre-les i valorar-les amb una actitud oberta i 
respectuosa. 

2. CONTINGUTS  
 

- Procés de presa de decisions. 
- Creació article opinió 
- L’ assertivitat 
- Aprendre a dir no 
- L’autoestima 
- L’expressió oral i escrita i l’escolta activa  
- L’expressió d’emocions i sentiments amb l’ús de diferents 

recursos verbals i no verbals. 
- Control i autogestió de les emocions i de les conductes 

- Ús del Google Drive com a eina de treball 
cooperatiu entre els alumnes i de comunicació i 
lliurament de treballs/pràctiques amb la 
professora.  
 

- Nivell d’execució de la rúbrica d’avaluació que 
servirà tant per l’autoavaluació de l’alumne com 
l’avaluació del professor. 
 

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

- Qualitat del producte escrit 
 

- Autoavaluació grupal final 
 

- Autoavaluació individual final 
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METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  

UNITAT DIDÀCTICA:  

 

MATERIALS RECURSOS (clicar 

AQUÍ per accedir als 

materials referits en la UD) 

ORG. AULA  

TEMPS  

ATENCIÓ DIVERSITAT  ACTIVITATS 

D’AVALUACIÓ  

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 1: Activem coneixements previs.  

Inicial.  
A l’inici de l’activitat, el docent farà una introducció indicant els 
objectius i els criteris d’avaluació que es seguiran i la presentació de 
la UD dins el projecte. A continuació, presentarà una graella amb el 
guió de les sessions(annex 1 i 2), enumerant les diferents parts de 
l’activitat i els temps aproximats per a executar-les amb grup. 
I s’explicarà que s’utilitzarà l’eina de Google Drive per al 
desenvolupament del treball en grup, el seu seguiment i avaluació. 
https://www.google.com/intl/es_es/drive/ 

Pissarra digital. 

Ordinadors portàtils amb 

connexió a la xarxa.  

Tot el grup per fer 

l’explicació. 

 

 

 15’  Aclariment de dubtes 

sobre les diferents 

sessions.  

- Actitud i interès 
mostrat. 

- Preguntes 
realitzades per 
l’alumne 

 

Desenvolupament. 

S’iniciarà l’explicació de que al llarg de les sessions es treballaran 

diferents dimensions de les relacions interpersonals i al llarg de les 

sessions els grups hauran d’elaborar un article d’opinió.  

1. Explicació de la primera tasca: Es presentaran els apartats 
importants a tenir en compte per elaborar un article 
d’opinió.  

2. Treball cooperatiu per elaborar-lo.  
3. Recerca d’articles articles d’opinió.  

Recursos:http://es.slideshare.net/vrmiyu/larticle-dopini 

Pissarra digital. 

Ordinadors portàtils amb 

connexió a la xarxa. 

Agrupació per grups 

de treball 

25’ El treball cooperatiu com 

a mesura d’atenció a la 

diversitat. 

- Conducta 
mostrada durant 
la recerca a 
internet. 

- Grau de 
participació dels 
membres 

Síntesi.  

Es plantejarà un “brainstorming” en gran grup per tal de conèixer 

l’estat de la qüestió sobre la temàtica que treballem; la dimensió 

afectivo-relacional de la sexualitat i la seva connexió amb les 

relacions interpersonals per tal per partir dels coneixements previs 

de l’alumnat.  

Tancament de la sessió recollint l’experiència dels alumnes. 

Pissarra per apuntar les idees.  Tot el grup per fer 

l’explicació i fer 

partícip  a tot el grup 

de la pluja d’idees.  

 

20’ Es fa una avaluació inicial 

sobre els coneixements 

previs dels alumnes sobre 

el interès que mostren els 

alumnes sobre els 

continguts que es 

treballaran. 

- Grau de 
participació dels 
membres 

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

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 2: Assertivitat i pauta per als articles d’opinió.  

Inicial.  
Recordatori de la pluja d’idees sobre les relacions interpersonals de 
la sessió anterior i presentació dels objectius de la sessió actual. 

Pissarra 

 

Grup classe 15’ Aclariment de dubtes - Grau d’atenció i 
participació 
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Introducció a les habilitats socials.  

Desenvolupament 

 

Explicació sobre l’assertivitat. Les respostes agressives, passives i 

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

 

En petit grup, fer els exercicis del segon link( activitat 1) amb la 

finalitat de poder practicar i reflexionar sobre el tipus de respostes.  

http://blocs.xtec.cat/experienciadevidapsico/files/2009/12/3er_eso

_desconeixte_unitat2_assertivitat2.pdf 

 

Tenint en compte els continguts de la web, 

http://es.slideshare.net/kondemasti/guia-per-a-la-realitzaci-dun-

article-dopini?related=1 creació d’una pauta per a l’elaboració 

d’articles d’opinió que caldrà pujar al Drive per a poder rebre un 

feebdack abans de la propera sessió per part de la professora.  

 

(*) Material sobre l’assertivitat per al professorat 

Güell, Manuel. Per què he dit blanc si volia dir negre?Tècniques 

assertives per al professorat i formadors. Editorial Graó. 2005. 

Pissarra digital. 

 

Material audiovisual. 

Grup classe 

i grups de treball 

cooperatiu. 

 

Es deixa un espai 

pels petits grups per 

a que puguin 

elaborar la pauta i 

la pujin al Google 

Drive. 

30’  - Avaluació 
continuada. 
Es valorarà 
especialment 
l’escolta i la 
participació 
activa.  

Síntesi.  

 

Autoavaluació de l’activitat per part de l’alumne (veure annex3: 

fitxa d’autoavaluació) 

Ordinadors portàtils 

 

Fitxa autoavaluació 

Individual per 

omplir 

l’autoavaluació.  

5’ Participació guiada als 

membres de cada grups, si 

és necessari es formulen 

preguntes als membres 

amb menys recursos per a 

la participació.  

 

Assegurar la comprensió 

dels diferents elements de 

la fitxa, exemplificant si cal. 

 

Consideració del Pla 

Educatiu Individualitzat (PI) 

 

- Aportacions de 
l’alumne.  

- Actitud i interès 
durant la posada 
en comú. 

- Autoavaluació de 
l’alumne. 
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DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ3: Posem en marxa l’assertivitat i el pla de treball per a l’article d’opinió. 

Inicial.  
Recordatori sobre la sessió anterior i feedback de les pautes per 

l’elaboració dels articles d’opinió pujats al Drive.  

Pissarra digital 

 

Grup classe 5’ Avaluació inicial dels 

coneixements previs 

dels alumnes sobre 

els diferents 

conceptes. 

- Aportacions que 
fa l’alumne sobre 
els diferents 
respostes. 

Desenvolupament.  

Posem en marxa el que hem après sobre les tècniques assertives i 

les posem en pràctica a través del role-playing. Es presenten tres 

situacions ( Fitxa 1).  Com hi ha 6 grups de treball i tres situacions a 

interpretar se’ls donarà una situació cada dos grups. Cada grup 

haurà 2 grups treballaran la respostes passives, uns altres les 

agressives i uns altres les assertives. Un cop s’hagi representat 

caldrà valorar entre tot el grup classe les diferències entre els grups. 

Reflexionar sobre què ha passat i valorar als companys posant en 

marxa la comunicació assertiva.  

 

Com ja s’ha comentat el feedback de les pautes per a la redacció 

d’un article d’opinió  es passa a la distribució de rols necessaris per 

a l’elaboració d’un article d’opinió(audiovisuals, altres articles, 

informació sobre les habilitats socials, etc.).   

Pissarra digital 

i ordinadors portàtils amb 

connexió a la xarxa.  

 

Fitxa 1.  

Grup classe l’explicació 

general i després grups 

cooperatius.  

30’ Acompanyar i guiar a 

cada alumne en 

funció de les seves 

dificultats a l’hora de 

dissenyar  i 

representar les 

diferents situacions.  

 

Assegurar la 

comprensió dels 

diferents elements de 

la fitxa, exemplificant 

si cal.  

 

Consideració del Pla 

Individualitzat (PI) 

-  Expressió 
corporal i 
d’apertura de 
l’alumnat. 

- Capacitat 
d’anàlisi de cada 
situació i de 
cohesió grupal.  

- Grau 
d’autonomia a 
l’hora de fer 
l’anàlisi i 
autogestió 
grupal.  

Síntesi.  
Es dona espai a final de la sessió per a penjar al pla de treball i la 
pauta i  decidir els rols de cada membre del grup ( annex 3) i penjar-
los al Google Drive.  La distribució de rols portarà a cada membre a 
ajustar la seva tasca pel bé del treball grupal i serà supervisada pel 
docent. 
 
Posada en comú d’aquesta activitat i autoavaluació per part de 
l’alumne (veure annex3) 

Pissarra digital.  

 

Ordinadors portàtils. 

 

Pauta per a l’elaboració 

d’articles d’opinió 

 

Fitxa per a la distribució de 

rols.  

 

Fitxa autoavaluació 

 

 

Grup classe i individual 

per omplir 

l’autoavaluació.  

20’  

 

Observar la 

distribució de rols.  

-  Observar la 

distribució de rols. 

- Participació dels 

membres del grup en 

la distribució de rols 

- Capacitat 

d’autoregulació 

- Informació penjada 

al Drive a temps 

- Autoavaluació de 

l’activitat per par de 

l’alumne. 
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DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 4:  Aprendre a dir ; -No! I redacció de l’article  

Inicial.  
 
Reflexió de l’activitat de role-playing de l’anterior sessió.  
 
 
 

Paper i bolígraf 

 

 

Grup classe 5’ Fer participar a tot 

l’alumnat.  

 

Adaptar material 

audiovisual en el 

cas que hi hagi 

algun alumne amb 

NEE o discapacitat 

visual. 

 Aportacions al llarg 
de la reflexió 

 Respecte al llarg de 
la visualització del 
video.  

 Actitud d’escolta i 
interès.  

Desenvolupament.  

 

 introducció de la temàtica – Aprendre a dir no a través de la visualització de 
l’audiovisual: següent seqüència temporal: 13’- 22’.  
http://www.tv3.cat/videos/3017610/Aprendre-a-dir-no  
 

Després de la visualització del video activitat individual. Debat en grups 

cooperatius sobre el video, hauran d’anotar les idees principals que sorgeixen.  

 

Un cop acabat el debat, hauran de decidir quina de les idees exposades volen 
desenvolupar per a la redacció d’article d’opinió que començaran a redactar entre 
els membres del grup tenint en compte la pauta per a l’elaboració d’un bon article 
d’opinió al Google Drive.  

 

Paper i bolígraf 

 

Pissarra digital 

 

Ordinadors 

 portàtils amb connexió a 

la xarxa. 

 

Pauta per a l’elaboració 

d’articles d’opinió 

 

Esborrany d’idees 

principals sorgides del 

debat.  

 

Grup Classe, per a la 

posada en comú i la 

visualització de 

l’audiovisual.  

 

Grups cooperatius 

 

45’ 

 

Dinamització grups 

en cas que sigui 

necessària 

 

Assegurar la 

comprensió dels 

diferents temes de 

debat, 

exemplificant si cal . 

 

Acompanyar i guiar 

a cada alumne en 

funció de les seves  

 

dificultats a l’hora 

d’aportar idees/ 

transcriure o 

redactar l’article.  

 

 

Consideració del Pla 

Educatiu 

Individualitzat (PI) 

 Aportacions, 
recursos i opinions  
 

 Actitud de l’alumne 
en el grup 
 

 Aportacions de 
l’alumne 
 

 Es valorarà 
especialment 
l’escolta i la 
participació activa. 
 

 Grau d’eloqüència 
al redactat 
 

 Respectar els 
temps previstos 
 

Síntesi.  

 

 

Autoavaluació de l’alumne (veure annex3). 

 

 

 

Fitxa autoavaluació 

 

Individual per omplir 

l’autoavaluació. 

5’ 
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DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 5: La comunicació no verbal i intercanvi d’articles.  

Inicial.  
A l’inici de l’activitat, el docent farà una introducciói feedback articles 
que s’han anat elaborant.  
Farà un recull de les idees que s’exposen i ho enllaçarà amb la 
importància de la comunicació no verbal.  

Pissarra digital. 

 

Ordinadors portàtils amb 

connexió a la xarxa.  

Tot el grup per fer 

l’explicació. 

 

 

 10’  Aclariment de 

dubtes sobre les 

diferents sessions.  

- Actitud i interès 
mostrat. 

- Preguntes 
realitzades per 
l’alumne 

 

Desenvolupament. 

Per grups, treballar omplir un requadre (Fitxa2) pensant quin 

vocabulari no verbal fem servir i quin significat  té.  La idea sobretot 

seria buscar gestos que tinguin a veure amb les relacions afectives i/o 

sexuals per poder fer un anàlisi.  

La fitxa haurà de ser lliurada al Google Drive on, si cal, es podran seguir 

les argumentacions de cada membre per acordar quins “ gestos” 

decideixen de manera democràtica i es farà una posada en comú en la 

propera sessió.  

 

Retornant als articles d’opinió, es donarà lloc a la correcció que es 

realitzarà a través de l’intercanvi dels articles entre els grups i haurà de 

ser fonamentada i justificada.  En aquest moment, el paper del docent 

és decisiu per ajudar a extreure el màxim feedback possible i remarcar 

les qüestions importants de la redacció d’un article d’opinió. 

Bolígraf i Fitxa 3 

 

Ordinadors portàtils amb 

connexió a la xarxa. 

 

Pauta per a l’elaboració 

d’articles d’opinió 

 

Agrupació per grups de 

treball cooperatiu 

40’ El treball cooperatiu 

com a mesura 

d’atenció a la 

diversitat. 

 

Consideració del Pla 

Educatiu 

Individualitzat (PI) 

- Actitud reflexiva i 
d’anàlisi 

- Grau de 
participació dels 
membres 

Síntesi.  

Recordatori que després d’aquesta correcció de cara a la següent 

sessió s’haurà d’entregar el producte final.  

 

 

Autoavaluació de l’alumne (veure annex 3). 

 

 

Ordinadors portàtils amb 

connexió a la xarxa. 

 

 

Fitxa autoavaluació 

 

Individual per omplir 

l’autoavaluació.  

5’  

 

Consideració del Pla 

Educatiu 

Individualitzat (PI) 

- Qualitat del 
producte 
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DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 6: Autoestima i tancament unitat.   

Inicial.  
Es recullen les idees exposades a la sessió anterior, cada grup posa en 
comú amb la resta de grup classe els exemples treballats.  

Pissarra per prendre nota.  

Ordinadors portàtils amb 

connexió a la xarxa. 

Tot el grup per la posada en 

comú.  

 

 

 15’  Aclariment de dubtes 

sobre les diferents 

sessions.  

- Actitud  de 
respecte i interès 
mostrat. 

-  
- Interacció entre 

els membres del 
grup classe 

Desenvolupament. 

Tancament de la temàtica de la dimensió afectivo-relacional, es farà 

un recull/ síntesi de les qüestions treballades al llarg de les sessions i 

es donarà pas a la conclusió final enllaçant les habilitats socials amb 

l’autoestima a través de l’audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=0veDyRVv9KE 

 

Un cop visualitzat es donarà pas a la reflexió grupal i torn de paraules 

als alumnes.  

 

 

Pissarra digital. 

 

Ordinadors portàtils amb 

connexió a la xarxa. 

Grup classe 25’ Adaptar material 

audiovisual en el cas que 

hi hagi algun alumne amb 

NEE o discapacitat visual. 

 

Participació guiada als 

membres de cada grups, si 

és necessari es formulen 

preguntes als membres 

amb menys recursos per a 

la participació.  

- Grau de 
participació dels 
membres 
 

- Actitud  de 
respecte i interès 
mostrat. 
 

- Interacció entre 
els membres del 
grup classe 
 

- Capacitat 
reflexiva 

Síntesi.  

Feedback final dels articles i reflexió per part de la professora del 

procés.  

Per acabar, la professora repartirà un qüestionari d’autoavaluació 

(Annex 5) del treball en grup que s’haurà de respondre de manera 

grupal. 

 

S’enviarà un qüestionari per la plataforma de l’escola a cada alumne 

per fer una autoavaluació individual de la unitat i la participació al 

treball en grup (Annex 6).  

 

Bolígraf i paper 

 

Qüestionari autoavaluació 

grupal  

 

Autoavaluació ndividual 

 

Grup cooperatiu 

 

Treball autònom individual 

20’ Assegurar la comprensió 

dels diferents elements de 

la fitxa, exemplificant si cal 

. 

 

- Grau de 
participació dels 
membres 

- Capacitat de 
metacognició i 
control del 
procés 
d’aprenentatge.  
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9.5. Tutoria 
 

GRUP CLASSE DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

3r d’ESO 4 sessions 3r trimestre 2015-2016 Cristina Melero 

MATÈRIA TÍTOL DE LA UNITAT 

Tutoria AFECTIVITAT I SEXUALITAT 

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

CONTINGUTS EN CLAU COMPETENCIAL CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Assumir, de manera positiva i responsable, el procés de 
canvi que estan vivint, prenent consciència i acceptant la 
nova figura corporal, proposant models alternatius als 
models dominants. 

- El respecte per un mateix i pels altres. 
- Demostració d’una conducta reflexiva i crítica envers els 
missatges publicitaris i els mitjans de comunicació en 
general. 
- Estereotips socials sobre el model de bellesa 

Manifesta presa de consciència sobre el canvi que suposa 
l’adolescència a nivell corporal. 

Valora de manera crítica i raonada les idees i la intencionalitat dels 
missatges publicitaris. 

Argumenta l’existència de models alternatius als dominants i en posa 
exemples. 

Conèixer i assumir positivament els canvis psicològics per 
millorar l’autoestima i identificar i valorar les qualitats 
positives que la resta veuen en ells. 

- La manifestació d’autoestima en relació amb la llengua 
pròpia mitjançant la poesia. 
- Coneixement d’un mateix i dels altres. 
- Factors i àmbits que influeixen en l’autoestima. 

Extreu d’una obra literària els valors que hi apareixen i els relaciona 
amb l’autoestima. 

Sintetitza els canvis psicològics de l’adolescència i és capaç de 
descriure’ls en clau positiva. 

Manifesta una bona i saludable capacitat de valoració i autocrítica 

Conèixer els elements bàsics de la resposta sexual 
humana i dels afectes i emocions que hi van associats: 
desig, atracció, enamorament. 

- Demostració d’una conducta assertiva de manteniment de 
les pròpies conviccions en la interacció amb altres. 
- La valoració positiva del mateix acte d’interacció com a 
eina per prendre consciència de les idees, dels coneixements 
i dels sentiments propis i aliens i per a la regulació de la 
conducta. 

Diferencia els sentiments nous que apareixen a l’adolescència i que 
poden tenir característiques similars. 

Argumenta mantenint-se en la seva opinió malgrat la pressió social. 

Utilitza la crítica de manera positiva no ofensiva. 

Promoure i fomentar l’ús d’habilitats socials com la 
comunicació, l’empatia, l’expressió emocional, que 
permetin potenciar l’autoestima i el desenvolupament 
d’unes relacions adequades. 

- Participació voluntària i proactiva en debats sobre temes 
de la vida. 
- L’ús d’un llenguatge no discriminatori envers les 
diferències.  
- L’expressió de sentiments. 

Manifesta una bona capacitat d’argumentació. 

Fa servir un llenguatge respectuós en la seva comunicació tant oral 
com escrita.  

Expressa sentiments i sentit de l’humor amb ironia sense ofendre. 

Detectar les situacions amb risc de violència física, 
psíquica y sexual, i prevenir i sensibilitzar davant la 
violència de gènere. 

- La presa de consciència dels diversos tipus de violència i la 
necessitat de prevenir-la. 
- L’actitud crítica davant de missatges discriminatoris o que 
reflecteixin estereotips i prejudicis sexistes. 

Detecta la presència de violència en les relacions personals i les 
històries presentades. 

Diferencia els tipus de violència present en les situacions exposades. 

Mostra sensibilitat envers els missatges discriminatoris i la violència 
de gènere. 
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS MATERIALS I 
RECURSOS 

ORGANITZACIÓ 
D’AULA 

TEMPS ACTIVITATS 
D’AVALUACIÓ 

Sessió 1. Imatge corporal  

Inicial 
1.Com sóc? Activem coneixements previs. Repartirem la fitxa Act1Tutoria. Demanarem als alumnes que pensin en 
una persona la que estimin molt, i que omplin el 1r quadre (3 coses positives o que els hi agradi d’aquesta persona, 
i 3 coses negatives o que no els hi agradi). Després, caldrà que omplin el 2n quadre, sobre ells mateixos, seguin les 
mateixes indicacions. Cal indicar que a la fitxa NO s’ha de posar el nom, és anònima. 

 
Fitxa Act1Tutoria. 
 
Fitxa Act2Tutoria. 

 
Activitat 
individual. 
 
 
 
 
 
Grup classe. 
 
 
 
 
 
Treball en 2 
grups grans. 
 
 
 

 
10 min. 

 
Rúbrica d’avaluació 
actitudinal (RAA Tut). 

Desenvolupament 
1. El tutor/a recollirà les fitxes i plasmarà a la pissarra algunes de les respostes dels alumnes. La majoria dels 
adolescents tendeixen a fer referència a qüestions físiques quan es pensa en un mateix, i a qüestions d’altre tipus 
(caràcter, comportament, emocionalitat, etc) quan es pensa en les persones que estimem. Serà a aquests aspectes 
que es farà èmfasi a l’hora de transcriure les respostes a la pissarra.  
2. Què busco? Què busquem? Obrirem un debat, respecte la importància que donem a la nostra pròpia imatge 
personal i a la dels altres. Hi ha diferències? En base a què escollim a les persones que estimem? Aleshores, en 
base a què ens escolliran a nosaltres.  
3. Després d’aquesta reflexió, els alumnes es distribuiran en dos grups (3 grups cooperatius formaran el grup A i els 
altres 3 formaran el grup B). A cada grup es donarà una de les imatges de la Fitxa Act2Tutoria, i es procedirà al 
debat intern en els grups (a la fitxa de l’activitat hi consten les instruccions). 
4. El tutor dividirà la pissarra en dos parts (una per la fotografia de la noia i una altra per la del noi –és a dir, una 
part per grup) i anotarà les conclusions a les que hagin arribat els grups, per a comentar-les de forma general, 
reflexionant sobre els aspectes tractats (la importància de la imatge corporal, realitat, estereotips, influència dels 
mitjans, models alternatius). 

 
45 min. 

Síntesi 
1. El tutor farà una recollida i devolució oral com a síntesi del tema. 

   
5 min. 

 

Sessió 2. Autoestima i autoconcepte 

Inicial 
1. Demanar al grup si sap què són Autoestima i autoconcepte. Si cal, el tutor podrà anar completant diversos 
aspectes a mesura que els alumnes hi van participant. 

 
Fitxa Act3Tutoria. 

Grup classe. 
 
 
 
 
Grups 
cooperatius.  
 
 
Grup classe. 

15 min.  
Rúbrica d’avaluació 
actitudinal (RAA Tut). 

Desenvolupament 
1. Intentar acordar entre tots una definició d’autoestima i autoconcepte. 
2. Llegir individualment, o bé un/a alumne/a en veu alta, el poema de la fitxa 1 “L’èxit comença amb la voluntat”, 
de RudyardKipling.  
3. Ens distribuïm en els grups cooperatius, i contestem les preguntes de la fitxa Act3Tutoria (es reparteix una per 
grup). S’explicita la importància de que cada membre del grup aporti idees, com a mínim, a 2 de les 4 preguntes, 
per fomentar la reflexió individual i la participació de tots els alumnes. 

30 min. 

Síntesi 
1. Posada en comú i conclusions. 

15 min. 
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Sessió 3. Comunicació afectiva  

Inicial 
1. Fer una pluja d’idees que inclogui totes les possibles formes d’intimitat i estimació que se’ls acudeixi. Ex.: ballar, 
coquetejar, besar-se, agafar-se de les mans, mirades, ... El tutor/a les anirà apuntant a la pissarra.  

Fitxa Act4Tutoria. 
 
Fitxa Act4Tutoria 
per tutor. 

Grup classe. 
 
 
 
 
Grups 
cooperatius.  

 
10 min. 

 
Rúbrica d’avaluació 
actitudinal (RAA Tut). 

Desenvolupament 
1. Es distribuiran els alumnes per grups cooperatius i es repartirà una fitxa Act4Tutoria per grup. Es demanarà als 
alumnes que classifiquin, totes les formes possibles d’intimitat i estimació que hi ha a la pissarra, en la columna 
que creguin corresponent, de la fitxa esmentada (ACTIVITAT A). 
2. Quan tots els grups hagin realitzat el seu debat intern, el tutor promourà una reflexió a nivell grupal, que no 
tractarà de categoritzar les respostes en correctes o incorrectes. L’objectiu serà reflexionar entorn als eixos 
següents: 
- Com us heu sentit en pensar i expressar les diferents mostres d’intimitat? Com es determina l’edat o l’etapa de la 
vida apropiada per a les diverses expressions d’intimitat i afecte? (Ex.: edat d’inici de les relacions sexuals).  
3. Diferenciar entre amistat i enamorament. El tutor haurà de comentar que són sentiments diferents però que a 
vegades es poden confondre. Es treballarà amb l’ACTIVITAT B de la fitxa Act4Tutoria (veure instruccions a la fitxa). 
4. Es van comentant en veu alta i discutint les diferents opinions que hi puguin sorgir, anotar altres característiques 
d’un sentiment i de l’altre, que els nois i les noies hi vulguin afegir. 

 
 40 min. 
 
 
 
 

Síntesi 
1. En general, considerem que les expressions d’intimitat comencen a la infantesa i continuen fins la vellesa? Com 
distingim sentiments? Conclusions. 

 
10 min. 

Sessió 4. Assetjament i Violència de gènere 

Inicial 
1. S’entrega a cada alumne la fitxa Act5Tutoria. Cada alumnes respondrà individualment al qüestionari de 
l’ACTIVITAT A, per afavorir la reflexió personal. 

 
Fitxa Act5Tutoria. 
 
Fitxa Act5Tutoria 
per Tutor. 

 
Individual. 
 
 
Grups 
cooperatius. 
 
 
 
Grup classe. 

 
10 min. 

L’avaluació correspondrà 
a l’activitat de síntesi 
escrita sobre les 
principals conclusions. Es 
valorarà que l’alumne 
demostri que coneix els 
diferents tipus de 
violència, i que ha 
adquirit una sensibilitat 
adequada envers el 
tema.  

Desenvolupament 
1. Es formen els grups cooperatius i s’intercanvien opinions, impressions, vivències... sobre cadascuna de les 
preguntes del qüestionari.  
2. A continuació es proposa l’ACTIVITAT B, de la mateixa fitxa. El professor introdueix els diversos tipus de violència 
i es demana que s’analitzin, per grups, les mini-historietes (a la fitxa, hi ha les instruccions).  
3. Es fa una posada en comú davant del grup classe. El tutor s’encarregarà d’afavorir la reestructuració de les idees 
de l’alumnat.  

 
45 min. 

Síntesi 
1. Donada la importància del tema, es demanarà a cada alumne que elabori una síntesi escrita de les 

principals conclusions a les que ha arribat. Serà una tasca a realitzar a casa, per a la que es donarà una 
setmana de marge. S’explicitarà que serà una reflexió d’una pàgina, en la que es valorarà el nivell 
d’aprofundiment. No es demana un document descriptiu, sinó una síntesi de conclusions amb opinió i 
reflexió personal. 

 
5 min.  
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

L'atenció a la diversitat es contempla en tot el projecte. D'entrada, la metodologia del treball cooperatiu permet el desenvolupament de competències relacionades amb la planificació, l'ús del 
llenguatge i el contrast de criteris, a més d'afavorir els valors de diàleg, convivència i solidaritat. Val a dir que, tal i com exposem a l'apartat de metodologia del projecte, els grups estaran formats 
pel professorat, amb l'objectiu de cercar la màxima heterogeneïtat possible. Es combina aquesta metodologia amb el treball individual per si calgués atendre necessitats individualitzades. D'altra 

banda, el caràcter pràctic de les activitats, juntament amb la funcionalitat i significativitat tant del tema escollit com de les mateixes, contribueixen de forma positiva a l'atenció a la diversitat.  
 

Precisament de cara a gestionar millor la diversitat, les activitats de tutoria s’han proposat de forma que el seu disseny i funcionament permet una fàcil adaptació a diferents nivells de 
complexitat, així com un important grau d'alliberament del professor d'aula, el que permetrà una major dedicació a necessitats puntuals, específiques i/o individualitzades.La diversificació dels 

instruments d'avaluació i una bona gestió d'aula, seran els elements definitius per a augmentar les garanties d'èxit de l'atenció a la diversitat en aquest projecte.  
 

En tot cas, es fa èmfasi en el treball d’assoliment de l’autonomia personal (adquisició de les eines per aprendre, prenent consciència del propi procés d’aprenentatge, tant individual com 
col·lectiu), promovent l’aparició de discursos a l’aula,  tant entre el professor i l’alumnat com entre el propi alumnat, facilitant als alumnes les eines del llenguatge i del pensament que permeten 

transformar la informació en coneixement. 
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10. MATERIALS 
 
Es troben linkats a les UD corresponents. 
 
11. AUTOAVALUACIÓ 
 

Per últim, considerem imprescindible, en la implementació d’un projecte com aquest, seguir el 

cercle de qualitat i millora contínua (basat en Planificar-Aplicar-Avaluar) que proposa Borràs 

(2009). Així doncs, després de dissenyar el programa i aplicar-lo en els termes acordats, 

considerem necessari realitzar: 

1. Una autoavaluació de cada unitat didàctica. 

2. Una valoració global del projecte. 

 

11.1. AUTOAVALUACIÓ DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES 
 
Perquè cada docent faci la valoració de la seva unitat didàctica hem fet servir el model 

proposat per el Departament d’Educació Del currículum a les programacions. Una oportunitat 

per a la reflexió pedagògica a l'educació bàsica (2009). A continuació es presenten les 

autoavaluacions de les unitats didàctiques del projecte. 
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Llengua catalana: Psicoeducació de la sexualitat.  

 

EN RELACIÓ AMB LES ACTIVITATS PLANTEJADES 

 Responen a una seqüència didàctica lògica? 
Sí. El projecte que hem plantejat s’ha estructurat entorn 4 de les dimensions bàsiques de la 
sexualitat, i la UD de la matèria de llengua catalana, que és la que inicia el projecte, introdueix 
el treball amb aquestes dimensions. Introdueix el concepte de sexualitat, el concepte 
d’identitat, que va íntimament relacionat i proposa també una activitat de “veritats i 
mentides” que ajuda a situar a l’alumne en el concepte, de manera àmplia i global.  
 
b) Les situacions d’aprenentatge es plantegen amb preguntes o com a problemes a 
resoldre?  
Sí. La UD s’ha plantejat des del treball d’una WebQuest i totes les activitats s’introdueixen 
amb una pregunta i l’activació de coneixements previs.  
 
c) Els continguts treballats es relacionen amb fets reals o problemes quotidians?  
Sí. El tema de la sexualitat (entesa des d’un abordatge integral de la persona) i la identitat 
(personal, social, de gènere, etc) són continguts amb forta significació per l’alumnat de 
secundària, per l’etapa vital en la que es troba.  
 
d) Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges?   
Sí. Des de l’UD es treballen les competències bàsiques i, com a exemples d’aplicabilitat de 
coneixements anteriors tenim l’elaboració de textos, la capacitat de síntesi o d’exposició, 
l’abstracció, el raonament, les habilitats socials per a participar en debats, etc. Alhora, totes 
aquestes activitat que requereixen la posada en marxa de coneixements o estratègies ja 
adquirides, requereixen també d’anar una mica més enllà per arribar a la tasca proposada, 
plantejant nous reptes per als alumnes.  
 
e) Es permet la relació de coneixements de diferents àrees o matèries?   
Sí. Els continguts es relacionaran totalment amb l’àrea de tutoria (afectivitat, autoestima,  

autoconcepte), de ciutadania (relacions, respecte, tolerància, prevenció de la violència de 
gènere, igualtat), de ciències socials (per l’aspecte cultural que es tractarà, i la seva incidència 
en la concepció de la sexualitat) i amb ciències naturals (en temes com la prevenció 
d’embarassos no desitjats, els preservatius, les relacions sexuals, etc, temes que han estat 
tractats en una de les activitats). Fins i tot he inclòs el llenguatge matemàtic en dues de les 
activitats, que és sovint la matèria amb què més costa relacionar les llengües (tal i com 
s’especifica al document de desplegament del currículum).  
 
f) Es preveuen tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada?  
Sí. S’han plantejat forces debats i col·loquis, tant a nivell de grup classe com de petit grup, i 
aquest tipus d’activitats, en què cal debatre, argumentar, contrargumentar, defensar 
postures, desmuntar unes altres... Impliquen l’ús d’habilitats cognitives de diferents nivells i 
complexitats. Les activitats ja s’han plantejat de manera que esdevingui senzill que cada 
alumne pugui adaptar-se i situar-se en un nivell de requeriment i execució.  
 
g) L’alumnat coneix l’objectiu de les tasques? 
Sí. La WQ explicita els objectius generals del projecte, i la presentació de cada activitat 
esmenta també què és el que volem aconseguir amb el treball que dóna inici.  

EN RELACIÓ AMB L’ÚS DE RECURSOS I MATERIALS 

a) S’utilitzen recursos i materials diversos?   
Sí. S’incorporen les TAC com a estratègia d’aprenentatge, es fan servir materials tradicionals 
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(paper), es fan servir programes per a mapes conceptuals, blogs, correu electrònic, etc. 
Alhora, es permet, en diverses sub-activitats, que l’alumnat pugui escollir la forma 
d’expressar-se (escrivint, dibuixant, esquematitzant...). 
 
b) Estimulen la curiositat i la creativitats en l’alumnat?   
Sí. En línia amb algunes de les respostes anteriors, val a dir que les activitats estan descrites 
amb un baix grau de formalitat, a través del qual m’he permès exercir un paper motivador i 
engrescador amb l’alumnat, proposant reptes, plantejant qüestions a resoldre, incitant a anar 
més enllà i voler conèixer... D’altra banda, com he comentat a la pregunta anterior, es 
permeten explícitament diferents tipus de manifestacions i, de fet, en dues de les activitats es 
demana a l’alumnat justament que posin en marxa aquesta creativitat per presentar les dades 
i la informació de forma gràfica i visual.  
 
c) Connecten amb els seus interessos? 
Sí. El tema en sí ja és un tema d’interès a l’adolescència, si a això li sumem el tracte de la 
informació de forma desenfadada, i rigorosa però propera, crec que permetrà a l’alumnat 
connectar amb les activitats proposades i involucrar-s’hi. 

EN RELACIÓ AMB L’ORGANITZACIÓ SOCIAL DE L’AULA 

a) Es fomenta l’autonomia?  
Sí. De fet, el foment de l’autonomia va estar un dels motius per a escollir la WebQuest com a 
forma de treball. Si bé crec que hi ha algunes activitats massa dirigides, he intentat explicitar, 
en d’altres, la no intervenció del docent a excepció de que esdevingui necessari. A més, 
moltes de les sub-activitats estan dissenyades de manera que permeten marge d’acció i 
d’elecció a l’alumnat, de fet, una d’elles es desenvolupa al pati, sense que s’expliciti un 
control del professorat.  
 
b) S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions?  
Sí. Si bé considero que el format de WebQuest ja requereix de moltes explicacions i, per tant,  

les hi ha, en l’execució a l’aula són explicacions que l’alumnat rebrà per si mateix, en llegir i 
interpretar la informació. A banda d’això, com ja he comentat anteriorment, totes les 
activitats plantegen preguntes de reflexió, la majoria d’elles tant a l’inici com al final.  
 
c) Es complementa el treball individual amb el col·lectiu? 
Sí. La UD, així com el projecte en general, està basat en la metodologia de treball cooperatiu, i 
és la base del treball. Tanmateix, també he inclòs activitats individuals, activitats en grup 
classe i activitats per parelles, amb l’objectiu de diversificar rols, a més d’activitats i tipus 
d’agrupacions. 

EN RELACIÓ AMB L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

a) Es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat?  
Sí. Com ja he vingut comentant, les activitats proposades són activitats obertes, que 
permeten marge tant de ritmes de treball com de nivell. Si bé és cert que algunes activitats 
estan plantejades amb poc marge de maniobra pel que fa al temps de dedicació, són activitats 
que es desenvolupen de forma cooperativa. Així, la pròpia idiosincràsia d’aquest tipus 
d’estratègia metodològica i organitzativa de l’alumnat, ja ofereix la possibilitat de que hi hagi 
alumnes amb un altre ritme de treball en moments puntuals, que puguin seguir en el “ritme 
proposat” per la seva pertinença al grup de referència.  
 
b) Es preveuen activitats multinivell? 
No. No es contemplen de forma explícita perquè, com ja he esmentat, la base metodològica 
del projecte i, per tant, de la unitat didàctica, és el treball cooperatiu. Tanmateix, i en línia 
amb el que exposava a la pregunta anterior, les activitats són activitats força obertes, i amb 
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marge d’actuació suficient per a què cada alumne participi en la mesura i en el grau que li 
sigui possible i millor encaixi.  

EN RELACIÓ AMB L’AVALUACIÓ 

a) Es preveu un temps per reflexionar sobre els aprenentatges?  
Sí. He intentat dissenyar una UD que promogués la metacognició i la reflexió en els alumnes, 
tant respecte els propis continguts d’aprenentatge, com del propi procés.  
 
b) Es té en compte l’avaluació del procés i no únicament dels resultats finals? 
Sí. He introduït molta diversitat d’intruments, tipus i criteris d’avaluació, per a què no només 
servissin com a mesura d’atenció a la diversitat, sinó per a què, a més, permetés a l’alumnat 
ésser conscient del seu procés d’aprenentatge. Autoavaluacions individuals, grupals i 
coavaluacions són alguns dels exemples.  
 
c) L’alumnat coneix com serà avaluat? 
Sí. De fet, a l’apartat “Procés”, s’explicita a l’alumnat que hi ha un variat sistema d’avaluació, i 
que s’aconsella que, abans d’iniciar el treball de les activitats, es faci un recorregut per 
l’apartat “Avaluació” per esdevenir conscients de què s’avaluarà, i com. Fins i tot durant el 
desenvolupament i les instruccions d’algunes activitats es torna a remetre a l’alumnat a la 
rúbrica d’avaluació corresponent.  

 
 

Ciències socials, geografia i historia: La sexualitat en: Diferents èpoques i cultures. 

L’homosexualitat i el paper de la dona.  

 

EN RELACIÓ A LES ACTIVITATS PLATEJADES 

a) Responen a una seqüència didàctica lògica? 
Si. En primer lloc, la professora els explica totes les tasques a realitzar, deixa espai pel 
treball individual i realitzar els dubtes. Després, treballen en grup per tal d’entendre el 
material exposat i desprès els grups que es formen són per la preparació d’un determinat 
país. Desprès tornen als grups inicials per explicar tota la informació recopilada i escolten 
les exposicions de la resta de membres del grup. En les darreres sessions, hi ha una 
activitat de reflexió d’unes notícies que han tingut lloc fa relativament pocs anys, per tal 
de veure el punt de vista dels alumnes i quines possibles solucions veuen que es poden 
implementar, per tal d’evitar que aquestes situacions es tornin a repetir. 

b) Les situacions d’aprenentatge es plantegen amb preguntes o com a preguntes a 
resoldre? Es plantegen amb preguntes a resoldre. Tant al debat com a les activitats en 
grup, els alumnes saben què se’ls demanarà.  

c) Els continguts treballats es relacionen amb fets reals o problemes quotidians? En major 
part, a l’activitat del debat. 

d) Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges? 
Si, se suposa que els alumnes a tercer d’ ESO tenen un bon nivell de lectura i saben 
utilitzar les TAC, la utilització d’aquestes eines els permetrà fer nous aprenentatges i 
conèixer notícies d’actualitat.  

e) Es permet la relació de coneixements de diferents àrees o matèries?  
Si, coneixement de la llengua catalana, coneixement en la utilització de les TAC... 

f) Es preveuen tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada? 
Si. Atenció, percepció, escolta activa, etc. 

g) L’alumnat coneix l’objectiu de les tasques? 
En cada activitat, l’alumne pot reflexionar sobre el sentit que té la tasca que se li està 
demanant.  
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EN RELACIÓ AMB L’ÚS DE RECURSOS I MATERIALS 

a) S’utilitzen recursos i materials diversos? Si. Utilitzen les TAC, fulls, manual del professor, 
Internet, el projector, power point, etc. 

b) Estimulen la curiositat i la creativitat en l’alumnat? Si, ja que els alumnes han de fer la 
recerca d’informació d’unes determinades qüestions. És possible que mentre estigui fent 
la recerca d’informació s’interessi per qüestions polítiques, religioses, culturals, sobre el 
país que està buscant informació. 

c) Connecten amb els seus interessos? Si, ja que es fa una votació per tal de que els països 
més votats siguin sobre els que han de buscar informació.  

EN RELACIÓ AMB L’ORGANITZACIÓ SOCIAL DE L’AULA 

a) Es fomenta l’autonomia? Si. Els alumnes treballen en petit grups i cadascú té els seus 
propis rols a exercir. El professor, en part de les sessions, són espectadors i estan per 
resoldre els dubtes que els alumnes presenten i oferir una atenció més personalitzada als 
alumnes que presenten necessitats educatives especials.  

b) S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions? 
Si, sobre tot a la tasca del debat. El professor ha de deixar que els alumnes donin la seva 
opinió però no pot imposar als seus alumnes la seva opinió. 

c) Es complementa el treball individual amb el col·lectiu? Si. Els alumnes tenen estones de 
treball individual i treball en grup.  

EN RELACIÓ AMB L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

a) Es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat? Si, mitjançant les preguntes al 
professor, els alumnes que tinguin problemes de comprensió poden rebre explicacions 
addicionals i personalitzades.  

b) Es preveuen activitats multinivell? No. Però els alumnes que acabin abans les seves 
tasques, es dedicaran a ajudar als que presenten majors dificultats. Es fomenta el treball 
cooperatiu. 

EN RELACIÓ AMB L’AVALUACIÓ 

a) Es preveu un temps per reflexionar sobre els aprenentatges?  
Si, sobretot a les síntesis. 

b) Es té en compte l’avaluació del procés i no únicament dels resultats finals?  
Si, en tot moment el professor ha d’avaluar, mitjançant l’observació, el procés de cada 
alumne. 

c) L’alumnat coneix com serà avaluat?  
Si, a l’apartat d’avaluació els alumnes coneixeran quins aspectes es tenen en compte en 
l’avaluació i al final de les sessions entreguen un document on el professor pot avaluar el 
seu nivell d’atenció i comprensió de la tasca.  
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Ciències naturals: Descobrim el nostre funcionament sexual. 

 

EN RELACIÓ AMB LES ACTIVITATS PLANTEJADES 

a) Responen a una seqüència didàctica lògica? 
Sí, ja que els continguts estan ordenats de manera cronològica des dels més bàsics com 
l’etapa educativa en la que es produeixen els canvis físics i psicològics fins els mètodes 
anticonceptius i les malalties de transmissió sexual.  
 
b) Les situacions d’aprenentatge es plantegen amb preguntes o com a problemes a 
resoldre?  
Algunes de les activitats es plantegen amb preguntes sobre les quals els alumnes han 
d’investigar per obtenir la informació i el coneixement. Mentre que d’altres es plantegen com 
a problemes a resoldre en petit grup.  
 
c) Els continguts treballats es relacionen amb fets reals o problemes quotidians?  
Els continguts treballats estan relacionats amb l’etapa per la que estan passant els alumnes. 
Els canvis que s’estan produint en la seva persona i en el contacte amb el seu entorn, així com 
les situacions en les que es poden trobar en el seu dia a dia.  
 
d) Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges?   
Sí,  perquè ells parteixen de la seva experiència personal, de les del seus amics i amigues o de 
la informació que han cercat. A partir dels seus coneixements previs treballem els nous 
aprenentatges: on obtenir informació fiable, com seleccionar-la, establir relacions entre la 
informació i construir conjuntament el coneixement nou. 
 
e) Es permet la relació de coneixements de diferents àrees o matèries?   
Sí, ja que el treball a realitzar no és únicament científic, sinó que també intervenen les 
competències pròpies d’altres matèries com la lectura, la comprensió, l’escriptura, la 
creativitat, la comprensió i creació de gràfics, l’ús de les TAC, el respecte envers els altres, etc. 
 
f) Es preveuen tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada?  
Sí, ja que s’organitzen diferents tipus d’activitats que requereixen diferents habilitats 
cognitives com per exemple cercar, seleccionar i analitzar informació, compartir els 
coneixements respecte una determinada temàtica, l’escolta del docent i dels companys, la 
redacció, la planificació de la feina, l’exposició  del treball... D’altra banda, s’adapten les 
activitats atenent la diversitat (dificultats visuals, auditives, etc.).  
 
g) L’alumnat coneix l’objectiu de les tasques? 
Sí. El docent els explica abans de realitzar l’activitat i també poden consultar-ho a nivell 
general al document Orientacions per a l’alumne, i a nivell específic a les fitxes que se’ls hi 
presenta amb les activitats, tot i que hi ha alguna que no consta de manera directe. 

EN RELACIÓ AMB L’ÚS DE RECURSOS I MATERIALS 

a) S’utilitzen recursos i materials diversos?   
Sí, entre els materials utilitzats n’hi ha l’ordinador, audiovisuals, fitxes proporcionades pel 
docent, fitxes que han d’elaborar els alumnes, el programa Cmap Tools per a la creació del 
mapa conceptual, pàgines web i material de suport recomanades pel docent, power point, 
correu electrònic, graelles d’avaluació, cartolines de diferents colors en forma de targetes i 
tossos de paper petits. 
 
b) Estimulen la curiositat i la creativitats en l’alumnat?   
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Sí,  són recursos digitals: cercar la informació a través de la web, vídeos, ús de programes 
específics per la creació de mapes conceptuals, presentacions i tríptics; considerem que 
aquest tipus de recursos poden despertar la curiositat dels alumnes ja que són propis de 
l’actualitat en la que s’estan desenvolupant. D’altra banda, les creacions de la presentació i el 
tríptic considerem que són elements que estimulen la creativitat dels alumnes. 
 
c) Connecten amb els seus interessos? 
L’ús de recursos TAC considerem que ens apropa més, tant al dia a dia dels alumnes com als 
seus interessos –fent ús de les noves tecnologies-.   

EN RELACIÓ AMB L’ORGANITZACIÓ SOCIAL DE L’AULA 

a) Es fomenta l’autonomia?  
L’autonomia es va adquirint de manera gradual al llarg de la unitat didàctica. Durant les 
primeres sessions les activitats són més dirigides pel docent i a mesura que avancem es van 
facilitant eines (recursos i pàgines web) per tal que siguin els propis alumnes els que 
seleccionen la informació i l’analitzen, sempre amb el suport i guia del docent i realitzant el 
treball en petits grups. 
 
b) S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions?  
Sí. Tot i que hi ha una classe més teòrica, a la resta s’utilitzen les preguntes com a mètode per 
reflexionar sobre el que s’ha vist en un vídeo, en una presentació oral o en un debat sobre 
què ha entès o què sap cadascú. També s’utilitzen les preguntes perquè els alumnes cerquin 
informació per donar resposta a aquesta. 
 
c) Es complementa el treball individual amb el col·lectiu? 
La interdependència positiva és present en les activitats que es porten a terme. El treball 
individual ajuda a veure als diferents components dels petits grups, des de quin punt parteix 
cadascun, per així poder oferir els ajuts necessaris als companys/es. I, la construcció conjunta 
del coneixement permet que cada alumne pugui créixer gràcies al treball del grup que 
segurament que aprendrà coses que per si sol no hagués pogut. 

EN RELACIÓ AMB L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

a) Es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat?  
Sí. La idea és treballar en petits grups per tal de facilitar les ajudes tant de part del docent 
com entre alumnes i adequar el suport pels alumnes amb PI. Amb aquests principis es pretén 
ajustar-se als diferents ritmes de treball. 
 
b) Es preveuen activitats multinivell? 
No, ja que l’activitat s’organitza mitjançant el treball cooperatiu.  

EN RELACIÓ AMB L’AVALUACIÓ 

a) Es preveu un temps per reflexionar sobre els aprenentatges?  
Sí, generalment al finalitzar cada activitat es destina un moment de síntesi en que els alumnes 
poden realitzar preguntes, aclarir dubtes i així acabar de consolidar els coneixements. 
 
b) Es té en compte l’avaluació del procés i no únicament dels resultats finals? 
Sí, s’avalua el procés tenint en compte actitud i el comportament de l’alumne, la seva 
participació i mitjançant el portafoli de l’alumne, on es veu el que s’ha anat treballant al llarg 
de les sessions. 
A les Orientacions per a l’alumne es pot veure la puntuació de l’avaluació destinada a cada 
una dels continguts d’ensenyament-aprenentatge.  
 
c) L’alumnat coneix com serà avaluat? 
Sí, el primer dia se’ls presenta les Orientacions per a l’alumne per tal que coneguin quins són 
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els objectius, els continguts, com es treballaran i quins aspectes s’avaluaran d’aquesta unitat 
didàctica. 

 

 

Autoavaluació de la unitat didàctica de Educació per la ciutadania i els drets humans: Com 

em relaciono? Relacions Interpersonals  
 
 

EN RELACIÓ AMB LES ACTIVITATS PLANTEJADES 

a) Responen a una seqüència didàctica lògica? 
Sí, ja que hi ha una successió cronològica dels continguts i la incorporació gradual de diversos 

procediments que han d’adquirir-se de manera progressiva 

b) Les situacions d’aprenentatge es plantegen amb preguntes o com a problemes a 
resoldre?  
La majoria d’activitats presenten conflictes cognitius ja que parteixen de situacions 
quotidianes on els joves en son protagonistes. A més a més, hi ha activitats que plantegen 
problemes a solucionar en grup a través d’exemplificacions o role-playing.  
 
c) Els continguts treballats es relacionen amb fets reals o problemes quotidians?  
Com es comenta a l’anterior resposta la majoria d’activitats estan pensades des de la realitat 
dels joves, per tant, són properes a les seves realitats. Tenint en compte que es tracta d’una 
seqüència sobre les relacions interpersonals es procura el treball des de situacions reals i 
problemes quotidians.  
 
d) Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges?   
Sí, ja que el producte és l’elaboració d’un tipus de text, per això cal que cerquin, reflexionin, 
planifiquin, configurin i revisin constantment els materials que van elaborant per al 
desenvolupament del producte final.  
 
e) Es permet la relació de coneixements de diferents àrees o matèries?   
Sí, ja que es tracta d’un projecte que es treballa a diferents àrees i, com a tal, suposa una 
transversalitat de competències. A més a més, la diversificació d’activitats i procediments fa 
que hi hagi una estreta relació amb matèries com llengua catalana.  
 
f) Es preveuen tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada?  
Sí, ja que la diversificació d’activitats i de rols fa que es posin en marxa habilitats cognitives de 
diferent complexitat, hi ha activitats de debat, de redacció, de planificació, de representació, 
d’expressió, de reflexió... A més a més, es tenen en compte mesures d’atenció a la diversitat 
tenint en compte la zona de desenvolupament proper de l’alumnat.  
 
g) L’alumnat coneix l’objectiu de les tasques? 
Abans de començar una activitat el professor posa en relleu els objectius.  

EN RELACIÓ AMB L’ÚS DE RECURSOS I MATERIALS 

a) S’utilitzen recursos i materials diversos?   
Sí, els materials trobem  l’ordinador individual, la pissarra digital, audiovisuals, fitxes 
proporcionades pel docent, fitxes que han d’elaborar ells, Google Drive, com a recursos 
s’utilitzen recursos online, en xarxa i també fitxes en paper.  
 
b) Estimulen la curiositat i la creativitats en l’alumnat?   
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Sí, a més són recursos que permeten la recerca oberta partint de la motivació del grup de 
treball, el seu interès i la seva creativitat.  
 
c) Connecten amb els seus interessos? 
La diversificació de recursos fa que es pugui connectar amb el ventall d’interessos de 
l’alumnat. A més, s’han tingut molt en compte les avantatges dels recursos TIC per a 
l’execució de les tasques ja que pensem que generen un atractiu per als alumnes.  

EN RELACIÓ AMB L’ORGANITZACIÓ SOCIAL DE L’AULA 

a) Es fomenta l’autonomia?  
L’autonomia és un objectiu que es té molt en compte al llarg de la UUDD ja que es dóna 
l’oportunitat de que sigui el propi grup qui gestioni i planifiqui les seves sessions de treball, 
decideixi la temàtica, triïn els rols que volen elaborar, etc i proposant un espai 
d’autoavaluació diari promovent l’autonomia de l’alumne.  
 
b) S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions?  
Sí, ja que les propostes inicials parteixen de recursos audiovisuals, exemples i debats grupals. 
Es prioritza l’organització horitzontal de l’aula.   
 
c) Es complementa el treball individual amb el col·lectiu? 
Les activitats estan dissenyades partint de l’interdependència positiva. És a dir, que la 
responsabilitat de cada membre interactuï i sigui necessària per a l’avenç de la proposta 
grupal. L’autoavaluació possibilita la reflexió d’aquesta complementarietat.  

EN RELACIÓ AMB L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

a) Es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat?  
Sí, es té previst i en compte a l’hora de distribuir els rols i les tasques grupals, a més a més es 
tenen en compte diferents suports per a poder ajustar les ajudes necessàries en cada cas.  
 
b) Es preveuen activitats multinivell? 
No, ja que es fonamenta en les bases del treball cooperatiu.  

EN RELACIÓ AMB L’AVALUACIÓ 

a) Es preveu un temps per reflexionar sobre els aprenentatges?  
Sí, generalment al finalitzar cada activitat i a l’inici de cada sessió es parteix delsconeixements 
adquirits a l’anterior sessió.  
 
b) Es té en compte l’avaluació del procés i no únicament dels resultats finals? 
Sí, cada activitat té en compte uns criteris d’avaluació basats en el procés d’ensenyança-
aprenentatge. El resultat final s’extreu de les autoavaluacions grupals i individuals que fan els 
membres al llarg del procés i de les observacions del docent extretes durant les sessions. 
 
c) L’alumnat coneix com serà avaluat? 
Sí, se’ls presenta una rúbrica el primer dia amb la planificació de les sessions i els criteris 
d’avaluació que es tindran en compte per avaluar-lo. 

 
Autoavaluació de la unitat didàctica de tutoria: Afectivitat i sexualitat.  

 

EN RELACIÓ AMB LES ACTIVITATS PLANTEJADES 

a) Responen a una seqüència didàctica lògica? 

Sí. El projecte que hem plantejat s’ha estructurat entorn 4 de les dimensions bàsiques de la 

sexualitat, i la UD de la matèria de tutoria és la que tanca el projecte. La UD consta de 4 

sessions que permeten a l’alumnat reflexionar entorn els conceptes d’imatge corporal, 
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autoestima i autoconcepte, comunicació afectiva i assetjament i violència de gènere, tot 

relacionant-los amb el treball fet a altres unitats didàctiques. 

 

b) Les situacions d’aprenentatge es plantegen amb preguntes o com problemes a resoldre?  

Sí. Les 4 sessionss’inicien amb una exploració de coneixements previs (preguntes) i s’han 

dissenyat activitats per a resoldre.  

 

c) Els continguts treballats es relacionen amb fets reals o problemes quotidians?  

Sí. Dins el tema de la sexualitat (que ja és un centre d’interès important per l’alumnat), la 

imatge corporal i l’autoestima, així com la comunicació en aquest àmbit, són continguts amb 

forta significació, donada l’etapa vital en la que es troba. Pel que fa a la violència de gènere, 

val a dir que és un tema d’actualitat.  

 

d) Suposen aplicar coneixements adquirits i fer nous aprenentatges?   

Sí. Des de l’UD es treballen les competències bàsiques i, com a exemples d’aplicabilitat de 

coneixements anteriors tenim l’elaboració de textos, la capacitat de síntesi o d’exposició, 

l’abstracció, el raonament, les habilitats socials per a participar en debats, etc. Alhora, totes 

aquestes activitat que requereixen la posada en marxa de coneixements o estratègies ja 

adquirides, requereixen també d’anar una mica més enllà per arribar a la tasca proposada, 

plantejant nous reptes per als alumnes.  

 

e) Es permet la relació de coneixements de diferents àrees o matèries?   

Sí. Els continguts es relacionaran totalment amb l’àrea de català (identitat), de ciutadania 

(relacions, respecte, tolerància, igualtat), de ciències socials (per l’aspecte cultural que es 

tractarà, i la seva incidència en la concepció de la sexualitat i del rol de la dona) i amb ciències 

naturals (en temes com la prevenció d’embarassos no desitjats, els preservatius o les 

relacions sexuals).  

 

f) Es preveuen tasques que comportin l’ús d’habilitats cognitives de complexitat variada?  

Sí. S’han plantejat forces debats i col·loquis, tant a nivell de grup classe com de petit grup, i 

aquest tipus d’activitats, en què cal debatre, argumentar, contrargumentar, defensar 

postures, desmuntar unes altres... Impliquen l’ús d’habilitats cognitives de diferents nivells i 

complexitats. Les activitats ja s’han plantejat de manera que esdevingui senzill que cada 

alumne pugui adaptar-se i situar-se en un nivell de requeriment i execució.  

 

g) L’alumnat coneix l’objectiu de les tasques? 

Si bé el tutor planteja, en l’exploració inicial de coneixements previs, què és el que es tractarà 

a cada sessió (és un tema per sessió), en el disseny de la UD no s’ha tingut en compte, de 

manera explícita, la comunicació  dels objectius. Tanmateix, sí es contempla la transmissió de 

la rúbrica d’avaluació i, com es pot veure, els criteris d’avaluació correlacionen amb els 

objectius a assolir.  

EN RELACIÓ AMB L’ÚS DE RECURSOS I MATERIALS 

a) S’utilitzen recursos i materials diversos?   
Sí, malgrat no és una UD en la que les TAC esdevinguin d’ús freqüent, es fan servir textos, 
imatges, debats, etc.  
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b) Estimulen la curiositat i la creativitats en l’alumnat?   
Sí. En línia amb algunes de les respostes anteriors, val a dir que les activitats estan descrites 
amb un baix grau de formalitat, a través del qual es permet un paper motivador i engrescador 
amb l’alumnat, proposant reptes, plantejant qüestions a resoldre, incitant a anar més enllà i 
voler conèixer...  
 
c) Connecten amb els seus interessos? 
Sí. El tema de la sexualitat, en si mateix, ja és un tema d’interès a l’adolescència, si a això li 
sumem el tracte de la informació de forma desenfadada, i rigorosa però propera, crec que 
permetrà a l’alumnat connectar amb les activitats proposades i involucrar-s’hi. 

EN RELACIÓ AMB L’ORGANITZACIÓ SOCIAL DE L’AULA 

a) Es fomenta l’autonomia?  
Sí. De fet, es flexibilitzen els temps d’aprenentatge per a donar marge al treball individual, al 
treball en grup classe i al treball cooperatiu, en el que ja s’explicita que cal la participació de 
tots els membres del grup.  
 
b) S’intervé amb preguntes adequades més que amb explicacions?  
Sí, totes les activitats plantegen preguntes de reflexió, la majoria d’elles tant a l’inici com al 
final.  
 
c) Es complementa el treball individual amb el col·lectiu? 
Sí. Com ja he esmentat, la UD, així com el projecte en general, està basat en la metodologia 
de treball cooperatiu, i és la base del treball. Tanmateix, també he inclòs activitats individuals, 
activitats en grup classe i activitats per parelles, amb l’objectiu de diversificar rols, a més 
d’activitats i tipus d’agrupacions. 

EN RELACIÓ AMB L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

a) Es respecten els diferents ritmes de treball de l’alumnat?  
Sí. Les activitats proposades són activitats obertes, que permeten marge tant de ritmes de 
treball com de nivell. A més, la metodologia del treball cooperatiu ofereix la possibilitat de 
que hi hagi alumnes amb un altre ritme de treball en moments puntuals, que puguin seguir en 
el “ritme proposat” per la seva pertinença al grup de referència.  
 
b) Es preveuen activitats multinivell? 
No. No es contemplen de forma explícita perquè, com ja he esmentat, la base metodològica 
del projecte i, per tant, de la unitat didàctica, és el treball cooperatiu. Tanmateix, i en línia 
amb el que exposava a la pregunta anterior, les activitats són activitats força obertes, i amb 
marge d’actuació suficient per a què cada alumne participi en la mesura i en el grau que li 
sigui possible i millor encaixi.  

EN RELACIÓ AMB L’AVALUACIÓ 

a) Es preveu un temps per reflexionar sobre els aprenentatges?  
Sí. S’ha dissenyat una UD que promogui la metacognició i la reflexió en els alumnes, tant 
respecte els propis continguts d’aprenentatge, com del propi procés. A aquest efecte, es 
destina l’espai de síntesi que preveuen totes les sessions.   
 
b) Es té en compte l’avaluació del procés i no únicament dels resultats finals? 
Sí. De fet, la UD de tutoria contempla dos tipus d’avaluació: Actitudinal –que pretén valorar el 
procés- i de Resultat –amb la redacció d’una activitat puntuable-.  
 
c) L’alumnat coneix com serà avaluat? 
Sí. Es comparteix la rúbrica d’avaluació, que és comuna per a totes les activitats, a excepció de 
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l’última, que avalua el document final. Aquest coneixement dels criteris d’avaluació, permet a 
l’alumnat ésser conscient del seu propi procés d’aprenentatge. 

 

 
Font del format de les autoavaluacions: Del currículum a les programacions. Una oportunitat 

per a la reflexió pedagògica a l'educació bàsica. Orientacions. Departament d’Educació. 

 

11.2. VALORACIÓ GLOBAL DEL PROJECTE 

Després de dissenyar el programa i aplicar-lo en els termes acordats, caldrà realitzar una 

avaluació del projecte global, a nivell de centre, amb l’objectiu de valorar les accions dutes a 

terme i el grau s’ha assolit per tal de fer les millores corresponents en el cas de tornar a 

implementar-ho. 

Per fer-ho, proposem una rúbrica en la que es contemplen les accions d’intervenció que s’han 

dut a terme per configurar el projecte, els indicadors que considerem que fan referència a si 

s’ha produït aquella intervenció específica i, a l’última columna, la valoració sobre el grau en 

què s’ha assolit aquella acció. Plantegem una gradació numèrica del 1 al 4, per la que els valors 

tenen la interpretació següent: 

1. L’acció s’ha aplicat en molt poca mesura, els indicadors de canvi són poc presents. 

2. L’acció s’aprecia una mica i els indicadors de canvi s’han donat de forma poc precisa. 

3. L’acció s’ha aplicat i gairebé tots els indicadors de canvi hi són presents. 

4. L’acció s’ha aplicat completament i tots els indicadors de canvi es compleixen. 

 

A continuació, s’exposa de manera gràfica, la rúbrica d’avaluació global del projecte 

interdisciplinarApropem-nos a la sexualitat. Diferents mirades: 

Accions d’intervenció Indicadors de canvi Valoració 

1 2 3 4 

Acció 1: Plantejament d’un 

tema d’interès per l’alumnat. 

Presentació atractiva del tema als alumnes, el 

tema ha estat adient pel al curs escollit, 

l’alumnat ha mostrat interès i ha participat 

activament en les activitats plantejades. 

 
   

Acció 2: Revisió, concreció i 

adaptació de la programació 

didàctica. 

Implicació, col·laboració, aportació d’idees i 

representació compartida del posicionament.  
   

Acció 3: Incorporació de les 

metodologies de treball 

cooperatiu en la 

pràcticadocent. 

Adopció d’acords, comprensió de lametodologia 

que s’utilitzarà...Introducció progressiva del que 

s’està tractant enla formació. 
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Acció 4: Promoció per 
establir relacions entre 
coneixements 

S’ha partit dels coneixements previs dels 
alumnes. S’ha establert relació entre aquests 
coneixements i els nous, arribant a un 
aprenentatge significatiu. 

 
   

Acció 5: Ús de 

l’autoavaluació i coavaluació 

entre alumnes. 

Implicació dels alumnes en el procés 
d’avaluació, utilització de l’avaluació per regular 
i aprendre sobre el propi aprenentatge. 

 
   

Acció 6: Adaptació i 
flexibilitat del professorat al 
llarg de les sessions 
presencials. 

Les planificacions realitzades, el calendari 
establert, abans de dur a terme les sessions 
presencials, davant imprevistos,... 

 
   

Acció 7: Grau assolit 
d’interdisciplinarietat del 
treball per competències 

Idoneïtat i funcionalitat de la seqüència 
didàctica. Desenvolupament integral de les 
competències treballades. 

 
   

Acció 8: Implicació del 

claustre en les activitats 

educatives del centre. 

Nivell d’acceptació dels acords en relació a la 
seqüència didàctica, les competències 
transversals, etc. 

 
   

Acció 9: Aproximació cap a 

una comunitat virtual 

d’aprenentatge 

Número de professors que utilitzen les TIC a les 

seves aules. Opinió dels alumnes sobre la 

qualitat del treball encomunitats virtuals 

d’aprenents. 

    

Acció 10: Compliment dels 
objectius d’aprenentatge 
generals del projecte 

Desenvolupament d’habilitats socials, de la 
identitat, l’autonomia i l’autoregulació en 
l’aprenentatge.  

    

 

L’avaluació, doncs, ajudarà a prendre decisions relatives a la continuïtat, el reajustament o la 

finalització del projecte.  
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