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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 caracte-
rístiques 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 realització de roleplayings 

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.  
 



 

  
-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 
 

 



 

METODOLOGIA I SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  

UNITAT DIDÀCTICA:  
 

MATERIALS RECURSOS  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 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/intl/es_es/drive/
http://es.slideshare.net/vrmiyu/larticle-dopini


 

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. Introducció a les habilitats socials.  
 

 Pissarra 
 

Grup classe 15’ Aclariment de 
dubtes 

- Grau d’atenció i 
participació 

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_a
ssertivitat2.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 
especialme
nt l’escolta i 
la 
participació 
activa.  

http://www.xtec.cat/~jcruz/recursos/c_assertivitat.htm
http://blocs.xtec.cat/experienciadevidapsico/files/2009/12/3er_eso_desconeixte_unitat2_assertivitat2.pdf
http://blocs.xtec.cat/experienciadevidapsico/files/2009/12/3er_eso_desconeixte_unitat2_assertivitat2.pdf
http://es.slideshare.net/kondemasti/guia-per-a-la-realitzaci-dun-article-dopini?related=1
http://es.slideshare.net/kondemasti/guia-per-a-la-realitzaci-dun-article-dopini?related=1


 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ 3: 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 Educatiu 
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 annex 3) 

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.  



 

 

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 annex 3). 
 

 
 
Fitxa autoavaluació 

 
Individual per omplir 
l’autoavaluació. 

5’ 
 

http://www.tv3.cat/videos/3017610/Aprendre-a-dir-no
http://www.tv3.cat/videos/3017610/Aprendre-a-dir-no


 

 

 

 

 

 

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

Inicial.  
A l’inici de l’activitat, el docent farà una introducció i 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 (Fitxa 2) 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 

 



 

 

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 
individual 

 
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.  

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


 

ANNEX 1. 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ARTICLE D’OPINIÓ 

ASPECTES Insuficient (I) Suficient (S) Notable (N) Excel·lent (E) VALORACIÓ 

Ús de recursos 
lingüístics 

Recursos lingüístics 
i llenguatge pobre. 

Llenguatge i 
recursos lingüístics 
poc treballats i 
revisats. 

Llenguatge adient 
en relació amb la 
temàtica.  

Recerca d’un llenguatge 
ajustat a la temàtica amb 
us de tecnicismes, 
sinònims, etc.  

 

Contingut El contingut no és 
adequat. 

El contingut és poc 
adequat. 

El contingut és 
adequat. 

El contingut és molt 
adequat. 

 

Creativitat No es tracta d’un 
treball creatiu. 

El nivell de 
creativitat és baix.  

El treball és creatiu. El treball requereix una 
gran creativitat. 

 

Resultat final Presentació de 
l’article a última 
hora, sense tenir en 
compte l’avaluació 
continuada.  

Presentació de 
l’article treballat 
superficialment. 

Presentació de 
l’article tenint en 
compte les revisions 
i aportacions al llarg 
del procés creatiu.  

Presentació de l’article 
tenint en compte les 
observacions i revisions 
incorporant noves 
aportacions al llarg del 
procés creatiu. 

 

Ús de les TAC 
(Google Drive) 

No s’utilitzen de 
manera adient. 
Mínima interacció 
entre els membres i 
recerca d’informació 
pobre. 

Les TAC s’utilitzen 
amb una finalitat 
comunicativa. 

Ús de les TAC com 
a mitjà de 
comunicació i fins 
d’informació. Com a 
eina reguladora del 
procés 
d’ensenyament-
aprenentatge. 

Ús de les TAC com a 
sistema interactiu que 
promou la metacognició, 
l’autoregulació i les 
interaccions dels 
membres.  

 

Treball cooperatiu Els membres es 
divideixen les 
tasques i no 
interactuen.  

La interacció ha 
estat ocasional 

Els membres han 
tingut en compte les 
decisions preses de 
manera conjunta. 

Els membres del grup 
s’han responsabilitzat del 
funcionament de la 
dinàmica grupal acordant 
objectius comuns i han 
tingut una participació 
equitativa.  

 

 



 

 

ANNEX 2. GUIÓ SESSIONS 
 
NOM SESSIÓ ACTIVITATS TEMPORALIT

AT 

1. Activem 
coneixe
ments 
previs 

- Recerca articles opinió 
- Creació Google Drive 
- Brainstorming Dimensió afectivo-

reacional.  

-   15’ 

 25’ 

 20’  

2. Assertivi
tat i 
pauta 
per als 
articles 
d’opinió 

- Què és l’assertivitat. Respostes 
passives, agressives i assertives 

- Recerca i execució d’activitats en 
xarxa.  

- Recerca i anàlisi de les pautes per als 
articles d’opinió.  

-  15’  

25’  

15’  

3. Posem 
en 
marxa 
l’assertiv
itat i el 
pla de 
treball 
per a 
l’article 
d’opinió. 

- Tècniques assertives i 
role-playing 

- Pla de treball, concreció dels rols dels 
membres de cada grup.  

- Finalització de la pauta per a la 
creació d’un article. 

-  10’ 

30’ 

20’ 

4. Aprendr
e a dir: -
No! I 
redacció 
de 
l’article 
 

- Visualització audiovisual 
- Debat en petit grup 
- Redacció de l’article d’opinió 

-  10’ 

15’ 

35’ 

5. La 
comunic
ació no 
verbal i 
intercan
vi 
d’articles 
 

- Introducció a la comunicació no verbal 
- Elaboració fitxa sobre la comunicació 

no verbal 
- Intercanvi d’articles d’opinió  

-  10’ 

30’ 

20’ 

6. L’autoes
tima i 
tancame
nt de la 
unitat.  

- Posada en comú de la fitxa de 
l’anterior sessió 

- Reflexió autoestima 
- Valoració i redacció d’autoavaluació 

del treball en grup. 

 15’ 

25’ 

20’ 

 
 
 



 

 

ANNEX 3 
AUTOAVALUACIÓ DE LA SESSIÓ 
 
Nom i cognoms de l’alumne:  

Grup: 

Nº sessió:  

 

PREGUNTES RESPOSTES 

Quins coneixements previs tenies 
sobre els diferents continguts tractats? 

 

Ús de les noves tecnologies al llarg de 
l’activitat?  

 

Noves incorporacions de material al 
Google Drive? 

 

Fidelitat als rols del treball en equip( 0-
4, entenent que 0 és gens i 4 molta). 

 

 

Grau de participació a les activitats ( 0-
4, entenent que 0 és gens i 4 molta).  
Justifica-ho. 

 

Dificultats que s’han presentat al llarg 
de la sessió.  

 

Han hagut conflictes amb els membres 
del grup? Si és així, com els heu 
solucionat? 
 

 

Grau general de motivació i interès per 
l’activitat? ( 0-4, entenent que 0 és 
gens i 4 molta). Justifica-ho. 

 

Grau de satisfacció de l’activitat i 
propostes de millora 

 

 

 



 

 

ANNEX 4. PLA DE TREBALL DE L’EQUIP   

 
Pla de treball del grup nº/nom:  

 
Components de l’equip: 

- 

- 

- 

- 

 
Rols dels diferents membres:  

 

ROLS  FUNCIONS ALUMNE 

Coordinador/a general -  Coordinar, 
supervisar les 
tasques de cada 
membre 

 

Secretari/a - Omplir pla de 
treball, les 
avaluacions, anotar 
actes i acords 
establerts. 

 

Coordinador/a de la 
planificació 

- Supervisar pla 
treball, tenir en 
compte els objectius 
establerts pel grup i 
vetllar per la seva 
execució.  

 

Coordinador/a TIC ( 
Google Drive) 

- Emmagatzemar 
informació al Google 
Drive 

- Gestionar l’ús de 
l’ordinador 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEX 5 
AUTOAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP 
 
Nom/ Número Grup: 

 

 
Objectiu:  

 
Analitzar i valorar el treball desenvolupat en grup i l’actitud i participació dels 
components en l’elaboració de l’article d’opinió.  
 

 

 Gens Poc Força Molt 

Hem pres decisions de forma 
consensuada 

    

Hem repartit les tasques 
equitativament 

    

Hem treballat ajuntant-nos als 
temps previstos 

    

Hem utilitzat l’eina de treball del 
Google Drive 

    

Hem sigut fidels als rols acordats      

Hem fet servir les TAC per obtenir 
informació 

    

Hem aprofitat bé el temps a les 
classes 

    

Hem seguit les instruccions de 
treball 

    

Hem dedicat el temps necessari 
per l’elaboració de l’article d’opinió 

    

Ens hem ajustat i hem complert el 
calendari establert 

    

Hem sabut adequar el nostre rol 
en funció de l’activitat 

    

Estem satisfets del resultat final      

 
 

 
Puntuació final:  

 
 

 
 

 
 



 

 

ANNEX 6. 
AUTOAVALUACIÓ INDIVIDUAL 
 
Nom i cognoms de l’alumne:  

Grup: 

Rol del treball en grup: 

Puntuació individual:  

 

 SÍ  NO  A VEGADES 

He assistit a totes les sessions    

He respectat els torns de paraula i 
les propostes dels companys 

   

He participat activament en el treball 
de grup 

   

He ampliat el treball amb recursos 
propopis 

   

He ajudat als meus companys quan 
ha sorgit algun conflicte 

   

He posat en marxa els coneixements 
apresos 

   

He gaudit de l’experiència de 
treballar cooperativament 

   

He acceptat les crítiques 
positivament 

   

En moments de desacord, he 
escoltat les opinions dels altres? 

   

 

Suggerències i propostes de canvi/ millora:  
 

 
 

 
Assenyala els punts forts del que han suposat per a tu les sessions de treball 
cooperatiu:  
 

 
 

 
 

 
 

Assenyala els punts febles del que han suposat per a tu les sessions de treball 
cooperatiu: 
 

 
 

 
 

 
Comentaris addicionals sobre els continguts de les sessions sobre la dimensió 
afectivo-relacional del Projecte Apropem-nos a la Sexualitat:  
 

 



 

 

FITXA 1  

 

A continuació, et presentem tres situacions que caldrà que llegiu, analitzeu i 
representeu per grups de 4 persones davant el grup classe. La professora us 
atorgarà de quina manera heu d’expressar la situació, a través d’una resposta 
assertiva, agressiva o passiva. Recordeu que hem de tenir en compte la 
comunicació verbal i no verbal. Disposeu d’aquesta 
taula:http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/susana/Estilos_Respuest
a.html, per recordar els estils de resposta. El temps per elaborar el role-playing és 
de 20 minuts. ENDAVANT!  
 

 
SITUACIÓ 1.  

 
Acabem de començar una relació de parella, ja fa un parell de mesos que un dels 
membres de la parella no acaba d’estar gaire satisfet amb com l’altre membre el / la 
tracta però no acaba de saber com dir-li perquè té por de les repercussions que 
puguin haver després de dir-li que no li agrada la manera en com el/ la parla i el/ la 
tracta davant la resta de grup d’amics.  
 

 
SITUACIÓ 2.  

 
Ja fa un temps que et crea certa incomoditat com la teva parella revisa el teu 
telèfon mòbil i et diu constantment com has de vestir. Li vols expressar aquest 
malestar. 

 
 
SITUACIÓ 3.  

 
La teva parella vol passar tot el temps lliure amb tu, de tal manera que no tens gaire 
temps per passar-lo amb les teves amigues, família i estudis. Ell constantment 
verbalitza que això passa perquè t’estima molt i vol passar tot el temps amb tu! Tot i 
que t’agrada estar amb ell, també vols tenir temps per a tu. Com li diries?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/susana/Estilos_Respuesta.html
http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/susana/Estilos_Respuesta.html


 

 

FITXA 2.  

 

Nom/Número Grup:  
 
 

A continuació,  haureu d’omplir aquesta taula amb exemples sobre la comunicació 
no verbal i el seu significat. Es tracta de fer un anàlisi grupal de quins missatges 
ens donem quan ens relacionem. Es valorarà positivament que els exemples 
estiguin relacionats amb la temàtica que estem treballant; la dimensió afectivo-
relacional de les relacions interpersonals.  
 
 

 
P. ex: Creuar els braços 

 
Actitud defensiva o d’inseguretat 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


