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TREBALL INTERDISCIPLINARI PRECEDENT 
 
 
En els cursos 00-01 i 01-02 a l’IES Matadepera vaig organitzar i coordinar el crèdit de 
síntesi Pitàgores, més que un teorema. L’equip docent va decidir que el nivell més 
adequat per aplicar-lo era 4t d’ESO. El crèdit estava pensat per treballar-lo 
individualment i en grup durant cinc dies més un sisè d’exposició oral. 
 
 
 

TREBALL INDIVIDUAL DE LES SEGÜENTS MATÈRIES 
C. Naturalesa. Vídeo: “El espinazo de la noche”  de Carl Sagan. Es treballa a través 
d’un qüestionari.  
 
Socials. Contextualització històrica de Pitàgores i la seva època. 
 
Català. Vocabulari de les matemàtiques. Exercicis sobre les arrels lèxiques dels 
vocables de les matemàtiques. 
 
Castellà. Vídeo: “Contatc”,  pel·lícula de ciència ficció . L’alumnat contestarà un 
qüestionari sobre la pel·lícula. 
 
      Anglès. Introducció del concepte de CdS i presentació del crèdit sobre Pitàgores 
 

 
 
 

TRIA DE PROJECTE I TREBALL EN GRUP 
 
Matemàtiques.  Nombres poligonals (nombres i formes).  Representació i estudi dels 
nombres (triangulars, oblongs, piramidals, amics, perfectes etc.). Recopilació de 
demostracions del teorema de Pitàgores. Utilització de càmera digital i P. Point per 
fer les presentacions. 
 
Música. Construcció d’un monocordi i altres instruments. Proporció àuria a la música. 
 
EVP. La secció àuria en l’art: procediments  gràfics per obtenir la divisió àuria, 
l’estrella de cinc puntes i la secció àuria, la proporció en la figura humana, etc. 
 
Cultura clàssica. Hauríem de poder respondre: Qui era Pitàgores? On i quan va 
viure? Què era l’escola pitagòrica? etc. 
 
TIC I. Elaboració d’un reportatge sobre el crèdit i la seva concreció utilitzant P. Point 
o similar, PSP o similar, càmera digital, vídeo, etc.  
 
TIC II. Construcció d’una pàgina Web. Aquesta hauria de tenir una presentació del 
crèdit i desprès una entrada per cadascun dels apartats que es treballaran, tant dels 
individuals com els de grup. 
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La pàgina web que podeu consultar va ser triada d’entre les tres que varen construir 
els alumnes que van realitzar el crèdit. Els mateixos alumnes que l’havien construïda 
la van revisar uns dies després de finalitzar el crèdit perquè  malgrat que era operativa 
tenia algun problemes en els enllaços. L’he tornada a revisar perquè el seu 
funcionament sigui més àgil, però tot i això no està encara en condicions de ser 
posada a la xarxa, però he preferit que es veiés el producte final “real” del treball. 
Els projectes inclosos a la pàgina web estan sense revisar ni corregir. Els diferents 
grups van donar els seus material als grups que construïen les pàgines web i aquests 
van posar aquesta informació. N’hi ha alguns que són  excel·lents i val la pena mirar-
se’ls. Per consultar-la: http://www.xtec.es/~rriera/ 
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PROJECTE  LLICÈNCIA 
 
“ Modelització d’un treball interdisciplinari amb la utilització de les TIC  tenint com un 
dels elements de referència competències transversalss i amb una gestió d’aula basada 
en el treball cooperatiu ”   
 
AUTORIA: Roldan Riera i Serra 
 
ENTITAT I SUPERVISOR DEL PROJECTE  : Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona amb la supervisió i direcció del professor Josep 
Masalles i Román de l’equip de formació del professorat de secundària. 
 
MODALITAT: B2 
 
CLASSIFICACIÓ: Transversal. Noves tecnologies 
 
RESUM  PROJECTE: 
 
OBJECTIUS 

 Elaborar un projecte de treball que possibiliti: 
 Un treball interdisciplinari en què intervinguin matèries curriculars 
 La utilització de les TIC 
 Gestió de l’aula en equip de treball cooperatiu 
 Tenir com un dels elements de referència competències transversals 
 Un instrument més per l’avaluació interna del centre.  

 
TREBALL A REALITZAR 

 Al finalitzar la llicència hauria de poder presentar una proposta acabada de 
treball interdisciplinari per a quart d’ESO de 35 hores (sis dies) de duració que 
assoleixi tots els objectius fixats.  

 Possible adaptació a altres nivells o moments de l’etapa 
 Un model organitzatiu que fos vàlid per qualsevol equip de quart d’ESO que 

volgués dissenyar el seu propi treball.  
 
DESCRIPCIÓ DEL TREBALL 

 Dissenyar les activitats del projecte interdisciplinari tenint en compte 
competències transversals. 

 Per a aconseguir els objectius  que ens hem proposat en el  treball 
interdisciplinari treballarem amb dos agrupaments diferents: grup base i grup 
recerca. 

 Els tres primers dies, l’alumnat treballa dins el grup base un projecte  
 Els dos últim dies, l’alumnat que el grup base hagi decidit prèviament treballarà 

en els grups de recerca 
 Durant la setmana veuran i treballaran dues pel·lícules.   

 
APLICACIÓ 

 L’equip de quart amb aquest treball podrà: 
 Avaluar competències transversals 
 Possibilitar que en les activitats l’alumnat faci  recerca, treballant en grup 

cooperatiu i en funció dels seus interessos.  
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 Disposar d’una eina potent i globalitzadora per avaluar les competències : el 
nivell d’autonomia, la cooperació, la col·laboració en el treball en equip, la 
capacitat d’utilitzar les noves tecnologies, etc.  

 Ajudar a la presa de decisions de la junta d’avaluació al final de l’etapa.   
 
El projecte contemplaria temes que a priori la Direcció General d’ordenació i Innovació 
Educativa vol prioritzar pel curs vinent: 

 Adquisició de competències curriculars.  
 Utilització de les noves tecnologies com a eina vehicular de l’aprenentatge.  
 Avaluació dels aprenentatges de l’alumnat.  
 Orientació escolar.  

 
Terrassa, 10 de setembre de 2003 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
 
 
 
Des del curs 91-92 fins el 97-98 vaig treballar en el CERE IES del Vallès com a 
professor de matemàtiques. En el centre hi havia diferents línies de treball, una d’elles 
era l’organització i la concreció de crèdits de síntesi. En aquell marc de recerca vàrem 
impulsar el treball en grups cooperatius, la selecció de continguts extradisciplinaris amb 
components transversals i la utilització d’una metodologia globalitzadora. En aquells 
projectes ja assenyalàvem que els criteris d’avaluació havien d’estar referits als 
objectius generals de l’etapa, en especial, al nivell d’autonomia, a la cooperació i a la 
col·laboració en el treball d’equip. 
 
En els cursos 00-01 i 01-02 a l’IES Matadepera, centre on treballo actualment, els 
equips de 4t van valorar positivament la meva proposta de dur a terme el crèdit de 
síntesi Pitàgores, més que un teorema. La valoració tant del professorat com de 
l’alumnat, un cop acabat el crèdit, va ser molt positiva, malgrat que ambdós col·lectius 
valoressin que calia treballar a un ritme trepidant i fer un esforç suplementari important 
per aconseguir els objectius fixats. 
 
En el curs 03-04 vaig presentar el projecte “Modelització d’un treball interdisciplinari 
amb la utilització de les TIC i tenint com un dels elements de referència les 
competències bàsiques” pel qual em va ser concedida una llicència de tipus B2. 
 
Abans de començar a desenvolupar el treball, conjuntament amb el tutor del projecte, 
vàrem decidir de fer canvis en el títol. Crèiem que seria millor posar “competències 
transversals” en lloc de “competències bàsiques”. La raó era que per “bàsiques” sembla 
que s’entengui “bàsiques de matèria” i volíem que quedés clar que el que es pretenia era 
treballar competències transversals. Per altra banda, volíem remarcar que la millor manera 
de treballar en grup  i d’aconseguir els objectius fixats en el projecte, era el treball en grup 
cooperatiu; per tant, el títol del projecte va passar a ser “Modelització d’un treball 
interdisciplinari amb la utilització de les TIC  tenint com un dels elements de 
referència competències transversals i amb una gestió d’aula basada en el treball 
cooperatiu” 
 
Per poder consultar d’una manera àgil el projecte i aprofitar per treballar parts concretes 
en activitats puntuals he fet una presentació tipus pàgina web. 
http://www.xtec.es/~rriera/ 
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 OBJECTIUS      
 
 
El títol del treball “Modelització d’un treball interdisciplinari amb la utilització de 
les TIC  tenint com un dels elements de referència competències transversals i 
amb una gestió d’aula basada en el treball cooperatiu” i la seva concreció en el 
projecte Construcció d’una pàgina web o CD-ROM sobre cinema  assenyala, sens 
dubte, la metodologia i els objectius que em plantejo: treballar interdisciplinàriament, 
fer-ho en grups cooperatius i utilitzar les competències curriculars 
 
 
 
Les activitats dissenyades del projecte hauran de tenir com objectiu : 
 

 Que l’alumnat hagi d’aplicar de forma pràctica coneixements i procediments 
adquirits amb anterioritat per resoldre les situacions plantejades. 

 
 Que l’alumnat utilitzi competències transversals. 

 
 Que l’organització dels grups per desenvolupar-les sigui el treball en equip 

cooperatiu.  
 

 Que les TIC siguin l’eina principal de treball tant en la recerca com en el 
disseny i la presentació del treball. 

 
 Que serveixin per avaluar el grau d’assoliment de les competències 

transversals. 
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METOLOGIA  
 
Per què competències? Per què un treball interdisciplinari? Per què el treball en grup 
cooperatiu?  
 
 
Per què competències?  
 
Andreas Schleicher, director de l'Estudi PISA-OCDE, va presentar en el Congrés de 
competències bàsiques a Barcelona de juny del 2003 el seu treball: L'avaluació de les 
competències de l'alumnat. PISA 2000: Dades sobre la qualitat i l'equitat del rendiment 
educatiu,  argumentava que: “en el passat, un dels rols principals dels sistemes educatius 
era el d'inculcar habilitats tradicionals. Una de les característiques d'aquestes habilitats era 
que canviaven molt a poc a poc. En el passat, pel que fa a la formació de les habilitats era, 
doncs, raonable assumir que el que s'havia après al final de l'escolarització seria vàlid per a 
tota la vida. L'educació i la formació orientades cap a la preparació per a l'entrada directa al 
món laboral tenien, doncs, una forta justificació. Tanmateix, actualment el sector industrial 
de l'economia està disminuint de manera ràpida en tots els països de l'OCDE. Algunes 
previsions suggereixen que pel 2020, moment en el qual qualsevol reforma educativa duta a 
terme en el moment actual tindrà efecte en el mercat laboral, la producció industrial en els 
països de l'OCDE com a mínim s'haurà doblat, mentre que els llocs de treball relacionats 
amb la indústria hauran disminuït un 10-12 per cent del total de la mà d'obra. Els llocs de 
treball relacionats amb la indústria s'aniran reemplaçant, cada vegada més, per llocs de 
treball que requereixen un coneixement intensiu, i el coneixement esdevindrà el recurs 
econòmic clau. Contràriament al que succeeix amb les habilitats tradicionals, el coneixement 
esdevé obsolet ràpidament, i els treballadors del coneixement s'han de posar al dia de 
manera regular. Això ens demostra la importància del fet que, dins dels sistemes educatius 
actuals, s'inculqui als joves, més enllà dels coneixements i competències en àrees clau, la 
capacitat i la motivació a continuar el seu aprenentatge al llarg de tota la vida. Per 
aconseguir-ho, l'alumnat ha de ser capaç de dirigir el seu propi aprenentatge: establir 
objectius, perseverar, fer un seguiment del seu propi progrés i ajustar les seves estratègies 
d'aprenentatge a mesura que sigui necessari. Així doncs, a més d'inculcar coneixement, els 
sistemes educatius han de contribuir al desenvolupament tant de capacitats de pensament 
que permetin analitzar, comparar, contrastar, criticar i avaluar, com de capacitats creatives 
amb les quals imaginar, fer hipòtesis, descobrir i inventar” 
 
Ara, potser, ens hauríem de posar-nos d’acord en què és una competència? 
 
Dominique Simone Rychen va participaren el Congrés de competències bàsiques a 
Barcelona de juny del 2003. Responsable del projecte DeSeCo (Definiton and Selection of 
Competències. OCDE). En la seva ponència de títol: La naturalesa de les competències 
clau. Una perspectiva interdisciplinària i internacional. Alguns resultats del projecte DeSeCo 
de l’OCDE, definia una competència com “l’habilitat de complir les exigències complexes 
amb èxit mitjançant la mobilització dels prerequisits psicosocials i, a més, afegia que en el 
projecte les expressions competència i habilitat no es feien servir com a sinònims. 
L’expressió competència (un concepte holístic) es refereix a un sistema complex d’acció que 
engloba coneixement i components tant cognitius com no cognitius, mentre que l’expressió 
habilitat s’empra per definir l’habilitat per realitzar una acció motriu i/o una acció cognitiva, en 
gran mesura referides a habilitats cognitives” 
En la Conferencia Nacional d’Educació  2000-20002, les competències es definien com 
“aprenentatges que comprenen el desenvolupament de capacitats més que l’exclusiva 
adquisició de continguts puntuals i descontextualitzats. El corrent de les competències 
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bàsiques implica la recerca d’allò que sigui essencial per ésser après. Es tracta de 
seleccionar aquelles capacitats que, d’alguna manera es considerin realment indispensables 
per facilitar la plena realització personal i social” 
Jaume Sarramona i López. President del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. 
Departament d'Ensenyament. (L'aportació de Catalunya a la identificació, gradació i 
avaluació de les competències bàsiques), en la seva ponència en el Congrés de 
Competències Bàsiques deia que “vincular les competències amb les capacitats suposa 
destacar el caire aplicatiu dels aprenentatges. Sempre s’ha entès una persona “competent” 
com aquella capaç de resoldre els problemes propis del seu àmbit d’actuació. Les 
competències tenen un caire transversal o, si es prefereix, interdisciplinari, respecte a les 
disciplines acadèmiques, perquè integren aprenentatges de diverses procedències en un 
conjunt significatiu per interpretar i resoldre situacions que, com ja s’ha assenyalat, sempre 
seran de naturalesa complexa. Això no ha d’impedir, però, que des de cadascuna de les 
àrees acadèmiques o curriculars es determinin aprenentatges específics que han de resultar 
rellevants en l’adquisició de competències concretes. El concepte va néixer en el context de 
la formació professional i s’està expandint al conjunt del sistema educatiu. Parlem de 
“competències bàsiques” o de "competències clau" per fer referència a allò que cal esperar 
d’una escolaritat obligatòria i es defineixen com a "competències professionals" les que 
serveixen per determinar quines han de ser les fites que han de guiar la formació de les 
titulacions tècniques i universitàries”.  
 
Però, quines competències? 
 
La Conferència Nacional d’Educació proposava una gradació de les competències bàsiques 
i la conseqüent avaluació però ho feia des del punt de vista de les matèries, pel meu 
projecte necessitava competències molt més generals, clau, com a vegades son 
anomenades. 
Dominique Simone Rychen en la ponència esmentada anteriorment es preguntava:  
¿Quines són les competències perquè una persona pugui tenir èxit a la vida i viure de 
manera responsable i perquè la societat pugui enfrontar els reptes del present i del futur?  
¿Quins conceptes i quins models poden ajudar a definir les competències i formar la base 
per a la selecció d’un conjunt restringit de competències clau?  
¿Quines altres competències, a més de la lectura, l’escriptura i les habilitats en TIC, són 
necessàries perquè una persona pugui desenvolupar-se a la vida amb èxit i de forma 
responsable i perquè la societat pugui afrontar els reptes del present i del futur?  
¿És possible determinar un conjunt restringit de competències clau entenen la paraula “clau” 
com a sinònim de ”essencial” o “important”? I si és així, ¿quins són els fonaments quant a 
normativa, teòrics i conceptuals, per definir i seleccionar un conjunt restringit de 
competències clau? 
 
 
Les competències clau 
La proposta que fa el projecte DeSeCo és la d’agrupar les competències clau en tres nivells: 
 

 La interacció dins d’uns grups socialment heterogenis 
 Actuar de forma autònoma 
 Fer servir les eines de forma interactiva.  
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De cadascun d’aquests àmbits o nivells el projecte DeSeCo identifica tres competències. 
 
La interacció dins uns grups socialment heterogenis 
Contribueixen a obtenir resultats d’alt valor tant a nivell personal com a nivell social per 
sortir-se'n a la vida. S’han identificat les següents competències clau: 

 La capacitat de relacionar-se bé amb altres persones. 
Aquesta competència clau permet que les persones iniciïn, mantinguin i gestionin les 
relacions personals. 

 La capacitat de cooperar, treballar en equip. 
Aquesta competència clau permet que les persones puguin treballar juntes per 
aconseguir una fita comuna. 

 La capacitat de gestionar els conflictes i resoldre’ls. 
Aquesta competència clau implica que les persones entenen que el conflicte és un 
aspecte intrínsec en les relacions personals i que s’ha d’enfocar la seva gestió i 
resolució de forma constructiva.      

 
Actuar de forma autònoma                                                                              
Hi ha dues idees centrals i interrelacionades a l’hora d’actuar de forma autònoma: el 
desenvolupament de la identitat personal i la pràctica de l’autonomia relativa en el moment 
de decidir, escollir i actuar dins d’un context donat. S’han identificat les següents 
competències clau: 

 La capacitat d’exercir els seus drets i la capacitat de prendre responsabilitats 
Aquesta competència clau atorga a les persones el poder de mostrar-se com a 
individus als quals s’ha de tenir en compte. Els possibilita escollir de forma 
responsable com a ciutadans i ciutadanes, com a integrants d’una família, com a 
treballador/es, com a consumidor/es, etc. 

 La capacitat de formar i dur a terme plans de vida i projectes personals 
Aquesta competència clau permet que les persones conceptualitzin i realitzin els 
objectius que donen sentit a les seves vides i que, a més, siguin conseqüents amb 
els seus propis valors. 

 La capacitat d’actuar dins de la gran perspectiva / el context més gran 
Aquesta competència clau implica que les persones entenguin com funciona el 
context més gran i quin lloc hi ocupen, quins són els temes en joc, quines són les 
possibles conseqüències de les seves accions i que siguin capaces de tenir en 
compte aquests factors a l’hora d’actuar. 

 
Fer servir les eines de forma interactiva 
S’empra la paraula “eina” en el sentit més ampli. Engloba els instruments que són rellevats a 
l’hora de complir moltes exigències quotidianes i professionals, incloent el llenguatge, la 
informació i els coneixements (implica el contingut del pla d’estudis escolar tradicional), a 
més d’entitats físiques (com ara ordinadors i màquines). Per fer servir una eina de forma 
interactiva s’ha d’assumir que existeix una familiaritat amb l’eina, però que, a més a més, 
l’eina pot fer canviar la forma amb la qual es pot interactuar amb el món. S’han identificat les 
següents competències clau: 

 La capacitat de fer servir de forma interactiva el llenguatge i els símbols 
Aquesta competència clau es refereix a l’ús efectiu del llenguatge i els símbols de 
diverses formes i en diverses situacions per tal d’aconseguir els objectius de 
comunicar-se amb els altres i de desenvolupar coneixements i capacitats. 

 La capacitat de fer servir de forma interactiva els coneixements i la informació 
Aquesta competència clau es refereix a l’ús efectiu de la informació i els 
coneixements. Permet que les persones gestionin els coneixements i la informació i 
que siguin capaces de fer-los servir com a base per entendre opcions, formar 
opinions, prendre decisions i emprendre accions. 

 12



                                                                                                                                
   

 La capacitat de fer servir de forma interactiva la (nova) tecnologia 
Aquesta competència clau es refereix no només a les habilitats tècniques que calen 
per fer servir una tecnologia concreta per exemple, internet, sinó també a ser 
conscient de les noves formes d’interacció possibles amb l’ús de la tecnologia. 
Aquesta competència permet que les persones adaptin el seu comportament en la 
vida quotidiana a tot allò que comporta aquest nou mitjà 

 
 La capacitat de relacionar-se bé amb altres persones 
 La capacitat de cooperar, treballar en equip 
 La capacitat de gestionar els conflictes i resoldre’ls 

 
 La capacitat d’exercir els seus drets i la capacitat de prendre responsabilitats 
 La capacitat de formar i portar a terme plans de vida i projectes personals 
 La capacitat d’actuar dins de la gran perspectiva / el context més gran 

 
 La capacitat de fer servir de forma interactiva el llenguatge i els símbols 
 La capacitat de fer servir de forma interactiva els coneixements i la informació 
 La capacitat de fer servir de forma interactiva la (nova) tecnologia 

 
Per què treball interdisciplinari? 
La interdisciplinarietat curricular. (Treballem per projectes: una proposta interdisciplinari 
entre les àrees d'expressió i el treball a les tutories de secundària. Carles Casals Gomà i 
Maria Rosa Navarro Roca. Curs 2001 – 2002). Quan parlem d'interdisciplinarietat estem 
parlant d'una manera de veure l'ensenyament i l’educació, parlem d'una manera d'entendre 
l'educació centrada en qui la rep, l'alumne, més que no pas en els continguts o les matèries 
en si mateixes. Si centrem l’educació en qui la rep, hem d'apropar-la el màxim possible a la 
realitat en la qual estan immersors, contemplar els elements de la quotidianeitat , observar-
los, conèixer-los, actuar sobre els mateixos i transformar-los en coneixement crític i 
significatiu. Creiem doncs, que en plena societat de la informació, l’educació ha de posar 
més l’accent en de la realitat en què es troben els alumnes, com un lloc on s'hi integren les 
diferents matèries d'aprenentatge estretament relacionades entre si. El treball 
interdisciplinari afavoreix l’educació integral de l’alumne i suposa un enriquiment en tant que 
els nous aprenentatges s’interelacionen amb el bagatge de coneixements que l’alumne ja 
disposa. La guia del professor cap a la descoberta de la interrelació entre les diferents àrees 
del coneixement suposa en si mateixa l’ assimilació d'un pensament més globalitzador. Els 
plantejaments interdisciplinaris eviten la descontextualització de l'ensenyament i els 
plantejaments que separen l'escola del viure quotidià. Tal i com deia Freinet, no podem 
separar l'escola de la vida dels nostres alumnes "amb un cop de timbre que els digui fins ara 
vivíeu i a partir d'ara estudiareu. 
Defensem la interdisciplinarietat en els nostres projectes ja que en definitiva entenem com 
diu Zabala que "la interdisciplinarietat no és una tècnica didàctica sinó una actitud envers el 
procés d'ensenyament", lliguem el procés d'aprenentatge a la realitat i el viure quotidià dels 
alumnes i a partir d'aquí fem-los avançar donant importància als seus interessos, iniciant 
projectes d'investigació-acció que els permetin fer reflexions i treure conclusions entorn els 
objectius i la pròpia vivència. 
 
 

Treballar per projectes vol dir: 
 Realitzar un procés d’acció completa: Idear, Planificar, Executar, Presentar i 

Avaluar 
 L’objectiu explícit ha de ser la materialització d’alguna cosa real útil. 
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Per tant el disseny del treball interdisciplinari haurà de complir les següents condicions: 
 Que emplaci a l’alumnat a una acció completa 
 Que sigui curricular 
 Que es realitzi en treball cooperatiu 
 Que se n’obtingui un resultat tangible 

 
 
 
Per què el treball cooperatiu? 
.L’aprenentatge cooperatiu (Les metodologies docents i la seva avaluació. ICE-UAB) 
El Treball Cooperatiu és un instrument privilegiat per a l’aprenentatge:  
La diversitat no és un problema, sinó una avantatge. 
És més fàcil acceptar l’ajuda d’un igual que d’un superior   
Els alumnes fan pinya i s’identifiquen fàcilment com a grup, un grup que en aquest cas té un 
objectiu comú al professorat: aprendre. 
En el treball en comú hi ha discrepàncies: els components d’un equip cooperatiu hauran de 
justificar les idees, raonar-les i buscar arguments per convèncer els altres membres del 
grup; per tant el TC obtindrà un millor aprenentatge; un aprenentatge “pensat i interioritzat”, 
és a dir, un “aprenentatge significatiu”. 
Canvia a millor el clima de la classe, tant en allò que fa referència a les relacions entre 
alumnes, com a les relacions entre professorat i alumnat. 
Els alumnes se senten més lliures, no tenen la sensació de ser manats. 
Per al professorat, el TC té l’avantatge de “fer transparent el procés d’aprenentatge”. 
Veurem com aprenen els alumnes i això ens permetrà intervenir i facilitar l’aprenentatge, 
quan faci falta. 
El TC descarrega en part el professorat de la feixuga i, a vegades, aclaparadora tensió del 
temps de classe. Una vegada programat i posat en marxa el treball cooperatiu, els alumnes 
saben el que han de fer en cada moment i, miracle!, fins i tot, podem aconseguir que es 
posin a treballar sols. 
 
 
A més, si desenvolupem les tasques que en el projecte ha de desenvolupar l’alumnat en un 
grup cooperatiu veurem la complexitat i l’abast d’aquest model organitzatiu.  
 
 
 

Per desenvolupar el treball cooperatiu l’alumnat ha de: 
 Elaborar el pla de treball 
 Fer guió detallat del contingut 
 Relacionar recursos disponibles 
 Dividir-se la tasca en parts 
 Concretar calendari de realització 
 Formalitzar el contracte de grup 
 Acordar amb el professorat el pla inicial. 
 Realitzar les tasques individuals 
 Construir el producte comú 

o Posar en comú parts individuals 
o Articular-les segons guió en comú 
o Tenir una visió global del treball 

 Lliurar un producte final amb: 
o Contingut 
o Memòria del procés 
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o Annexos documentals 
 

 Exposar el treball 
o Al grup classe 
o Al professorat 
o Al públic (alumnat, pares etc.) 

 
 Avaluar  

o Autovaluar-se 
o Ser avaluat pel grup cooperatiu 
o Autoavaluar-se com a grup cooperatiu 

 
 
 
 
L’experiència en activitats d’aprenentatge on hem aplicat els grups cooperatius com a model 
organitzatiu ens ha fet constatar que: 
 

 Millora les relacions entre els alumnes i entre aquests i el professorat 
 

 Augmenta l’interès dels estudiants pel seu propi aprenentatge 
 

 Millora  considerablement els “aprenentatges significatius”  
 

 Canvia favorablement la “gestió social” de les aules 
 

 Incrementa l’adquisició de les Competències Clau lligades a la comunicació i 
socialització de l’alumnat. 

 
 Hi ha un canvi en la percepció de l’alumnat respecte del rol del professorat: 

aquest no “ensenya”, ajuda a aprendre; el professorat no ho sap tot  aprèn 
mentre ajuda a aprendre. 

 
 El professor es converteix en un facilitador i un organitzador 

 
 Identifica oportunitats d’aprenentatge 

 
 Ofereix recursos 

 
 Facilita l’organització 

 
 Desenvolupa estratègies 
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CONCRECIÓ 

 
El projecte, adreçat a l’alumnat de 4t d’ESO, consisteix en la construcció d’una pàgina web o 
CD-ROM sobre CINEMA mitjançant un treball interdisciplinari i en grup cooperatiu. 
 
Aquesta web o CD-ROM hauria de tenir les següents entrades: 

 Història del cinema 
o Precedents 
o Cinema mut 
o Cinema sonor 
o Postguerra 
o Segona meitat del segle XX 
o Gèneres cinematogràfics 
o Cinema d’animació 
o ... 

 
 Cercador de directors  

 
 Cercador de termes cinematogràfics 

 
 El cinema i la tècnica 

 
 Estudi sociològic dels hàbits cinematogràfics del barri o poble 

 
 Oferta docent relacionada amb el cinema 

 
 El treball sobre les dues pel·lícules que veurà l’alumnat: GATTACA i Rebels del 

Swing. 
 

 Projectes 
o Disseny i construcció d’artefactes reproductors d’imatge en moviment. 
o Rodatge d’un anunci publicitari 
o Rodatge d’una entrevista a una persona relacionada amb el cinema: 

director/a, actor, actriu, professor, etc. 
o Protocol d’organització de les exposicions dels grups i de la presentació 

del web sobre cinema. 
o Reportatge del treball interdisciplinari en vídeo. 
o Vídeo promoció de l’institut 
o Rodatge d’una presentació audiovisual per difondre els atractius turístics, 

històrics, singulars,   etc. del poble o barri. 
o Reportatge amb fotografia digital sobre el treball interdisciplinari: 

presentació i exposició 
 

 Les memòries dels grups (actes, diaris, els dossiers sobre les pel·lícules, etc.)  
 ... 

 
 
Les sis primeres entrades són exclusivament de cinema i l’alumnat les haurà elaborat en els 
grups de recerca en la segona part del projecte (dos dies); la setena entrada fa referència a  
la taula rodona i a un qüestionari que l’alumnat haurà treballat en el seu grup base després 
de veure aquestes dues pel·lícules  i, les últimes entrades són els projectes prèviament 
escollits que s’hauran dut a terme en els grups base en la primera part del treball (tres dies) 
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EL TREBALL INTERDISCIPLINARI 

 
 
PRESENTACIÓ AMB POWER POINT. Consultar la pàgina web http://www.xtec.es/~rriera/ 
 
DOCUMENT PER LLIURAR A L’ALUMNAT I AL PROFESSORAT 
 
TEMPORITZACIÓ 

 En dues o més tutories es farà la presentació del crèdit i la formació dels grups  
 Cinc dies de treball de grup i/o individual.  
 Un d’exposició dels treballs  

 
OBJECTIU   
Cadascun dels grups haurà de presentar un treball final per posar-lo a la web que inclourà el 
projecte escollit desenvolupat i una explicació de les etapes del treball, des del disseny fins 
al producte final i, a més, les informacions que cada alumne/a del grup hagi aconseguit en 
les seves recerques sobre cinema. 
 
En el  treball interdisciplinari es treballarà amb dos agrupaments diferents:  

 Grup base   
 Grup recerca 

 
ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 
El grup treballarà en equip cooperatiu i cada component dins del grup tindrà una tasca 
assignada.: 

 Coordinador/a. 
 Secretària/i 
 Suport tècnic 
 Suport tècnic informàtic 

 
PRIMERA PART DEL TREBALL.  EL GRUP BASE 
El grup base estarà format per dues parelles. L’alumnat s’organitzarà en parelles i el 
professorat triarà i n’ajuntarà dues amb criteris de diversitat. Aquestes s’hauran de posar 
d’acord en escollir un projecte. Els tres primers dies, aproximadament tretze hores, l’alumnat 
haurà de treballar en el grup base el projecte que hagin escollit. Hi haurà un professor 
coordinador del projecte que recolzarà el grup durant el desenvolupament del treball.  
Cada grup base haurà de triar un d’aquests projectes:  

 Construcció d’artefactes reproductors d’imatges 
 Reportatge sobre el treball d’interdisciplinari 
 Rodatge d’un anunci turístic del poble o barri. 
 Entrevista filmada a un actor, director etc. 
 Vídeo promoció del centre 
 Construcció de la pàgina web sobre cinema amb la informació i els projectes. 
 Reportatge amb fotografia digital del T.I: presentació i exposició. 
 Protocol d’organització de l’acte de presentació de la pàgina web i de les 

exposicions dels grups  tant dels base com els de recerca. 
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SEGONA PART DEL TREBALL. EL GRUP RECERCA  
Els grups de recerca estaran formats per unes dotze persones procedents dels diferents 
grups base. La seva funció serà realitzar durant els dos últim dies, aproximadament deu 
hores, les recerques de cinema necessàries perquè el seu grup pugui incloure-les a la web. 
Aquesta informació caldrà recollir-la sota tres entrades:  

 Història del cinema  
 Cinema i tècnica  
 Estudi sociològic  

 
Per facilitar la feina, l’alumnat escollirà d’entre un dels següents sis grups de recerca: 

Història del cinema 
Chaplin  
Hitchcock  
Tarantino  

Cinema i tècnica 
Zoòtrop   
DVD   

Estudi sociològic:Smeagol     
 
Bàsicament estaran a les aules d’Informàtica, biblioteca o aules habilitades per fer la 
recerca. El grup Smeagol farà part del seu treball fora del centre (enquestes). 
 
PEL.LÍCULES  
Durant aquests dies del treball l’alumnat veurà dues pel·lícules: GATTACCA i Rebels del 
Swing i les treballarà en el  grup base per posteriorment fer un debat  

 
LLIURAMENT 
Al final del treball cada grup base lliurarà un CD que haurà de contenir:  

• el projecte desenvolupat  
• una introducció d’aquest en francès o anglès  
• les informacions que cada alumne/a del grup hagi aconseguit en les seves recerques 

sobre cinema 
• els treballs sobre les pel·lícules 
• la memòria del treball  

 
EXPOSICIÓ   
Tots els grups base faran una exposició que inclourà:  

• una breu valoració del desenvolupament del treball interdisciplinari  
• una presentació:  

• del projecte desenvolupat   
• de les recerques de cinema 

 
Tots els treballs es posaran a la pàgina web, ara bé, a l’exposició de l’últim dia l’alumnat i el 
professorat conjuntament decidiran quina serà la primera proposta que visualitzarà el visitant 
a l’entrar a la pàgina web tant dels projectes com de les recerques. 
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PROFESSORAT 
És un treball complicat per al nostre alumnat. Estan acostumats a treballar en projectes molt 
pautats que, sovint,  deixen poc marge a la improvització, les aportacions personals, etc. En 
aquest treball, si no anem amb compte, és possible que hi hagi alumnat que es perdi ja que 
són ells els que han  de “construir” el seu projecte.  
Aniria bé que diàriament el professorat responsable del grup planifiqués les tasques 
conjuntament amb l’alumne/a  coordinador del grup base o amb l’alumnat del grup de 
recerca i que al final de la jornada lliuressin al professorat un resum de les feines realment 
realitzades. 
El professorat hauria de fer un seguiment dels membres del grup: participació, aportacions, 
etc. Recordeu que no han de tenir tots necessàriament la mateixa qualificació en l’avaluació. 
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SEQÜENCIACIÓ 

 
 

En tutories prèvies l’alumnat i el professorat han format els grups de treball de quatre 
alumnes en funció, entre altres variables, del projecte escollit, que aquest grup base durà 
a terme en la primera part del treball. S’hauria d’aconseguir  que es fessin tots els projectes 
proposats i tenir present, també, que alguns els farà més d’un grup. Recordem quins són 
els projectes proposats: 

 

 

 

Tutoria

Projecte  Projecte Projecte Projecte Projecte Projecte Projecte Projecte
Artefactes Reportatge Fotogràfic OrganitzacióWeb Entrevista Anunci Promoció

  
 
L’alumnat que composa els grups base decideix a quin grup de recerca anirà cadascun dels 
seus membres (màxim dotze alumnes per grup de recerca). Per exemple: cadascun dels 
alumnes que forma un dels grups base que han escollit el projecte Artefactes decideix a 
quin dels grups de recerca vol pertànyer. 

   

 

 

Equip de treball del projecte 
Artefactes 

Chaplin Hitchcock Tarantino   Smeagol     Zoòtrop DVD 

 
 
El treball és desenvoluparà durant cinc dies i en un sisè es faran les exposicions dels 
grups, una de les quals serà la presentació de la web general. 
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PRIMERA PART DEL TREBALL.  
Els tres primers dies, durant aproximadament tretze hores,  el grup 
base treballa en el projecte que hagi escollit. L’objectiu és doble, 
primer realitzar aquest projecte i, segon, ser capaços de saber 
explicar utilitzant, si escau, les TIC totes les fases del projecte, des 
del disseny fins al producte final.  

Hi haurà un professor coordinador de cada projecte, però és probable que algun 
d’ells hagi de coordinar més d’un grup que hagi escollit el mateix projecte. Seria 
òptim que el professor/a pogués fer el seguiment durant tota la setmana, tant en les 
activitats relacionades amb el projecte com en les de recerca.  
 
SEGONA PART DEL TREBALL  
Els dos últim dies, aproximadament deu hores, l’alumnat que el grup base hagi 
decidit prèviament treballarà en els grups de recerca: CHAPLIN, HITCHCOCK, 
TARANTINO, SMEAGOL, ZOÒTROP I DVD. Si continuem amb el supòsit d’un 
centre amb tres línies, cada grup tindria aproximadament dotze membres. 
Bàsicament, l’alumnat estarà a les aules d’Informàtica, biblioteca o aules habilitades 
per fer la recerca. La tasca del professorat ha de ser l’estrictament necessària perquè 
hi hagi un bon clima de treball i ajudar a resoldre els problemes tècnics i logístics que 
es presentin. L’objectiu és aconseguir: 

 Uns apunts d’història del cinema  
 Un cercador de directors de cinema 
 Un diccionari de vocabulari cinematogràfic 
 Informació sobre conceptes tècnics relacionats amb el cinema 
 Un estudi sociològic dels hàbits cinematogràfics de la nostre població o 

barri  
 Oferta docent relacionada amb el cinema 

 
per tal d’incorporar aquesta informació a la web. 

 
L’únic grup que necessitarà una especial cura és el de Smeagol ja que part del seu 
treball s’ha de fer fora del centre. Caldrà, per tant, demanar els permisos 
corresponents als pares, ajudar-los a resoldre els problemes amb l’elaboració de 
l’enquesta, els problemes de reprografia, el buidatge etc. En general, a la majoria de 
l’alumnat de l’ESO els manca experiència en un  treball de camp. 
Malgrat que la feina de recerca és individual, òbviament l’alumnat pot col·laborar, 
distribuir-se les tasques, etc, sempre que això no signifiqui que hi hagi alumnat que 
no faci el treball encomanat pel seu grup base. 
 
PEL·LÍCULES.  
Durant aquest dies del treball l’alumnat veurà dues pel·lícules: GATTACCA i Rebels 
del Swing, i les treballarà en el  grup base per posteriorment fer un debat, si s’escau. 
Això fa, aproximadament, un total de set hores: tres de visualització i quatre de 
treball i debat. 
 
PROPOSTA. Al final del treball cada grup base haurà de lliurar un CD al grup 
responsable de construir la pàgina web. Aquest CD haurà de contenir: el projecte 
desenvolupat pel grup base, una presentació del mateix amb català i amb anglès o 
francès, els treballs realitzats per cadascun dels components del grup base en 
cadascun dels grups de recerca, els dossiers realitzats sobre les pel·lícules i la 
memòria de tot el treball. Els treballs de tots el grups base es posaran a la pàgina 
web, ara bé, a l’exposició de l’últim dia l’alumnat i el professorat conjuntament 
decidiran quina serà la primera proposta que visualitzarà el visitant a l’entrar a la 
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pàgina web, tant dels projectes com de les recerques.  

EXPOSICIÓ.   

Els grups base faran una exposició del treball interdisciplinari que consistirà en:  

 Valoració del desenvolupament del treball interdisciplinari 
 Presentació: 

Del seu projecte. Breu descripció del mateix i visualització de part o 
de tot el projecte: vídeo, reportatge, etc., en funció del temps 
disponible i del que hagi decidit el grup de protocol. 
La seva proposta de recerques (historia del cinema, estudi 
sociològic, etc.) per posar a la web.   

(Tots els components del grup han de participar en l’exposició.) 

 

SISÉ DIA 
Seria recomanable que el dia de la presentació (sisè dia) no fos consecutiu als cincs 
dies de treball interdisciplinari, bàsicament per dos motius: 

• 

• 

• 

com que el professorat, desprès dels cinc dies de treball ja tindrà prou 
informació per avaluar l’alumnat, només faltarà la valoració de l’exposició dels 
grups, l’alumnat podria aprofitar aquest marge de temps per completar alguna 
de les parts del treball, tot i que seria en horari no lectiu.  

una altra raó podria ser el voler donar un caire institucional a les exposicions 
dels grups i a la presentació de la pàgina web, organitzant-ho de manera que 
hi poguessin  assistir tots els membres de la comunitat educativa que hi 
estiguessin interessats (fent-t’ho en horari no lectiu): AMPA, professorat 
d’altres nivells, CRP, representants d’altres instituts, etc.,  i així prestigiar el 
treball fet per l’alumnat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   
 

ORGANITZACIÓ  
 

En tutories prèvies el professorat explica el projecte a l’alumnat, quin és l’objectiu, 
l’organització, la concreció etc. i, conjuntament, conformen els grups i s’assignen les 
funcions de l’alumnat dins el grup per acabar fent l’acta de constitució del grup de 
treball cooperatiu.                                       
Per a la formació dels equips de treball dins els grups classe o promoció hi ha 
diferents models a aplicar: (Les metodologies docents i la seva avaluació. ICE-UAB) 
 

 Espontani: l’alumnat tria els seus companys del grup  
 Mitjançant sociograma: es fa la interpretació i amb les dades el professorat 

forma el grup 
 Heterogeni: el professorat selecciona l’alumnat en funció de la diversitat de 

nivells, de qualificacions, de capacitats etc.  
 Homogeni  
 Mixt: en funció del sexes 
 L’atzar: el professorat escull l’alumnat mitjançant un sorteig o similar. 
 Cap de grup: el professorat escull un cap de grup i aquest selecciona la resta 

de components del grup. 
 

 
COMPOSICIÓ DEL GRUP 
Sembla que una de les composicions que està donant més bons resultats és la de 
dues parelles. L’alumnat escull una parella i el professorat tria i n’ajunta dues amb 
criteris de diversitat. És un mètode que fa que el protagonisme de la decisió estigui 
al mateix temps en el professorat i en l’alumnat. En la nostra proposta una vegada 
el grup estigui constituït, l’alumnat que el composa haurà de consensuar i escollir 
un projecte a dur a terme en la primera part del treball. 
Si es creu convenient es pot fer una acta de formació del grup fixant les 
responsabilitats de cadascú dins del grup cooperatiu. 
 

 
ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 
El grup treballarà en equip cooperatiu (Les metodologies docents i la seva 
avaluació. ICE-UAB). Amb això volem dir que l’alumnat ha de cooperar, treballar 
amb els altres per a assolir un objectiu comú, l’alumnat ha d’assumir que el seu èxit 
és el del grup, també obliga a saber compartir les informacions i, a la vegada, 
serveix per treballar competències transversals o clau: cooperar, adaptar-se, 
respectar les opinions dels altres, saber defensar les seves, acceptar crítiques, etc.  
  

 
S’ha d’anar en compte que el grup cooperatiu no acabi sent un simple repartiment de 
tasques. El treball cooperatiu no significa repartir-se la feina segons capacitats i/o 
habilitats, sinó treballar junts per aprendre tots el màxim possible del projecte en el 
que s’està treballant. 
En el curs de l’ICE ja esmentat, proposen un símil esportiu prou reeixit, diuen que el 
model d’un treball cooperatiu no podria ser mai un equip de futbol, on cada jugador és 
un especialista, sinó que el millor model seria un equip de voleibol, on tots els 
components de l’equip han d’aprendre a jugar bé en totes les posicions del joc. 
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És convenient que per facilitar el treball cooperatiu cada component dins del grup 
base tingui una tasca assignada. (Les metodologies docents i la seva avaluació. 
ICE de l’UAB). Una possible distribució podria ser, en un grup de quatre alumnes: 

 
COORDINADOR/A.  

Coordina el treball que farà l’equip. Modera les reunions que es fan 
al matí al començar per marcar els objectius i al final del dia per 
valorar el treball realitzat 
Revisa el treball ja fet i té cura d’acomplir el programa previst 
Controla els temps de lliurament i la realització de les tasques 

 
SECRETÀRIA/I  

Anota els acords i els compromisos a què arriba el grup. Amb les 
actes, els diaris, etc. confeccionarà la memòria que el grup haurà 
de presentar al final del treball.  
Conserva i arxiva els documents confeccionats pel grup  
 És el responsable de conservar la documentació lliurada pel professorat: 

dossiers, bibliografia, vídeos, CD-ROM, a més de la que grup hagi trobat 
pel seu compte i estigui utilitzant.  

Comunica al professorat els resultats i opinions de l’equip 
 

SUPORT TÈCNIC 
Encarregada/at d’aconseguir els materials que l’equip necessita; 
controla que tots els material utilitzats estiguin ordenats, nets i en 
ple funcionament (especialment important en la primera part del 
treball). 
És qui lliura els treball produïts pel seu grup 
Serà l‘enllaç amb els grups que desenvolupen els projectes de 
reportatge, tant el fotogràfic com el de vídeo com el de protocol. 

 
SUPORT TÈCNIC INFORMÀTIC 

Tindrà la responsabilitat de tot el relacionat amb el software que 
necessiti l’equip i haurà de decidir quins són els millors programes 
per cada part del treball: Word, Excel, Power Point, Paint Shop 
Pro, etc. 
Serà responsable de fer propostes i suggeriments sobre el disseny  
per a les presentacions. Serà, però, el grup en conjunt qui 
finalment decidirà les que cregui més convenients per a  cada 
situació. 

 
 

Una vegada constituït el grup s’hauria de fer una acta de formació del grup on 
constarà tot allò que s’hagi acordat, és a dir, nom i càrrec i les funcions de cada 
càrrec. Aquesta acta l’hauran de signar tots els membres del grup. 
Per a aconseguir l’objectiu que ens hem proposat en el  treball interdisciplinari 
treballarem amb dos agrupaments diferents: grup base i grup recerca. 

 
El grup base està format per dues parelles. L’alumnat escull una parella i el 
professorat tria i ajunta dues parelles amb criteris de diversitat i aquestes s’han 
posat d’acord en escollir un projecte. Tindrà dues funcions: la primera, 
desenvolupar el projecte escollit, i la segona, amb les informacions que cada 
alumne/a ha aconseguit en el grup recerca presentar una proposta per incloure-la 
en la web 
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El grup recerca està format per un/a alumne/a escollit/da en cadascun dels grups 
base per fer les recerques necessàries perquè el seu grup tingui la informació 
suficient per poder presentar la proposta que serà inclosa en la web. 

 
 
 
Amb aquest dos agrupaments l’alumnat haurà d’assumir diferents rols i 
responsabilitats al llarg del treball interdisciplinari. 
 

ROLS ALUMNAT 
 Tindrà una tasca assignada dins el grup base : coordinador/a, secretari/a, 

suport tècnic, etc. 
 
 Quan el grup base comenci a treballar en el projecte escollit cada membre de 

l’equip durant el desenvolupament haurà d’assumir diferents responsabilitats: 
guió tècnic, fotografia, rodatge,... 

 
 En el grup de recerca , depenent de l’organització que s’acabi duent a terme: 

treball individual, amb parelles,..  recerca: bibliogràfica, internet CD-ROM, etc. 
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HORARI TREBALL INTERDISCIPLINARI 
 
 
 

PRIMER DIA                                   TREBALL EN GRUP BASE 
Matí 
 
8:30 a 8:45 
 
 
8:45 a 11:30 
 
 
11:30 a 12 
 
 
12 a 13:45 
 
 
13:45 a 14 
 

 
 
Fixació d’objectius.  
 
 
Projecte (Rodatge, vídeo, fotografia, etc.) 
 
 
Esbarjo 
 
 
Projecte 
 
 
Posada en comú 

Tarda Pel·lícula: GATTACA 
 
 
 
 

SEGON DIA                                     TREBALL EN GRUP BASE 
Matí 
 
8:30 a 8:45 
 
 
8:45 a 10 
 
 
10 a 11:30 
 
 
11:30 a 12 
 
 
12 a 14 
 

 
 
Fixació d’objectius.  
 
 
El grup projecte treballa un dossier sobre la 
pel·lícula 
 
 
Taula rodona màxim 7 grups en la mateixa aula 
 
 
Esbarjo 
 
 
Projecte 
 

Tarda 
Últims 15min 

Projecte 
Posada en comú 
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TERCER DIA                                     TREBALL EN GRUP BASE  
 
Matí 
 
8:30 a 8:45 
 
 
8:45a 11:30 
 
 
11:30 a 12 
 
 
12 a 13:45 
 
 
13:45 a 14 
 

 
 
Fixació d’objectius.  
 
 
Projecte 
 
 
Esbarjo 
 
 
Projecte 
 
 
Posada en comú 
 
 

Tarda Pel·lícula : Rebels del Swing 
 

QUART DIA 
 
Matí 
 
 
8:30 a 8:45 
 
 
8:45 a 10 
 
 
10 a 11:30  
 
 
12 a 12:15 
 
 
12:15 a 13:45 
 
 
13:45 a 14 

TREBALL EN GRUP BASE 
 
 
Fixació d’objectius.  
 
 
Cada grup elabora una crítica, valoració 
escrita sobre la pel·lícula,  
 
 
Taula rodona màxim 7 grups en la mateixa 
aula 
 
 
TREBALL EN GRUP RECERCA Grups 
Chaplin, Hitchcock, Tarantino, Smeagol, 
Zoòtrop i DVD.  
 
Fixació d’objectius. Descripció del contingut 
de les activitats per part del professorat-tutor 
del grups recerca 
 
Treball  
 

Tarda 
 
 
Últims 15min 

El grup Smeagol du a terme el treball de 
camp. El altres grups continuen treballant en 
les seves recerques. 
 
Posada en comú, en el grup base 
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CINQUÈ DIA                                    TREBALL EN GRUPS RECERCA 
 
Matí 
 
 
8:30 a 8:45 
 
 
8:45a 11:30 
 
 
11:30 a 12 
 
 
12 a 14 

Chaplin, Hitchcock, Tarantino , 
Smeagol, Zoòtrop i DVD .  
 
Fixació d’objectius.  
 
 
Grup Smeagol : processa la 
informació.  
Els altres grups acaben les respectives 
tasques  
 
Esbarjo 
 
 
Continua el treball en grups de recerca 
 

Tarda 
 
Últims 15min 

Grup recerca 
 
Posada en comú, en el grup base 

 
 
 
 
 

SISÈ DIA 
 
Matí 
 
8:30 a 9:00 
 
 
9:00 a 11:30 
 
 
11:30 a 12 
 
 
12 a 14 
 

Presentació i exposició 
 
Preparació de les exposicions i 
muntatge per part del grup protocol. 
 
 
Exposició del treball de cada grup base: 
presentació del seu treball en els grups 
de recerca i el  projecte del grup. 
 
Esbarjo 
 
 
Continuació de les exposicions i 
presentació del web 
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PROJECTES 
 

Els tres primers dies l’alumnat treballa dins el grup base, format per dues parelles, 
en el projecte que hagin escollit. Disposaran d’aproximadament tretze hores. A 
l’haver-hi més grups que projectes, òbviament, alguns els faran més d’un grup. Es 
podrien proposar més projectes, però la dispersió seria més gran i la tutorització del 
professorat es complicaria notòriament. 
 
La majoria dels projectes sense cap problema els poden fer més d’un grup: 
construcció d’artefactes reproductors d’imatges, rodatge d’un anunci turístic del 
poble o barri, entrevista filmada a un actor, director..., vídeo promoció del centre, 
etc. En el cas del grup de protocol d’organització de l’acte, donada la magnitud de la 
tasca, potser fora convenient que fossin dos grups els que assumissin el projecte. El 
mateix podríem dir del reportatge fotogràfic, un grup podria fer la presentació amb 
P. Point o similar i l’altre l’exposició en paper. 

 
DISSENY I ELABORACIÓ D’UN PROJECTE 

 
Planificació de tasques. L’alumnat haurà de pautar la feina a realitzar al llarg 

del projecte en etapes i fer una estimació del temps que els caldrà dedicar a 
cascuna d’elles. 

 
Organització. El grup haurà de fer un calendari i un horari de treball propi en 

funció del calendari del treball interdisciplinari. El professorat hauria de 
decidir quin tipus de seguiment sistemàtic durà a terme: individual, grup, 
ambdós... i crear el material de control adient (graelles); decidir els espais 
que ocuparan els grups i ens quins moments.  
 

Recursos/finançament. Cada grup haurà de llistar i quantificar en termes 
monetaris els materials que preveu necessitar per poder estimar el 
pressupost i, amb l’ajut del professorat, destriar aquells de què ja disposa el 
centre educatiu, aquells de què disposen els Centres de Recursos i, fins i 
tot, aquells que l’alumnat pugui aportar. Així es podrà preveure aquells que 
s’hauran d’adquirir.  

 
Depenent de les possibilitats de cada centre treballarem amb vídeo digital o 

analògic. Una càmera de vídeo, una taula mescladora de so i imatge 
analògics, un vídeo i diversos monitors de televisió ens permetrien treballar 
en excel·lents condicions. Seria immillorable si aconseguíssim en el CRP, 
en algun altre centre de la zona, dels pares ...  un equip de realització digital 
que ens permetés incorporar elements de les TIC (efectes especials, les 
capçaleres, els títols de crèdit en el muntatge final, etc.).   

 
També seria interessant poder disposar d’un canó videoprojector que permeti 

veure les produccions en vídeo, així com les presentacions en  Power Point 
i les pel·lícules en el cas que no puguem anar a una sala de cinema. 
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L’objectiu del projecte és doble, primer desenvolupar-lo i, segon, ser capaços de 
saber explicar utilitzant les TIC totes les fases del projecte, des del disseny fins el 
producte final. A més a més, tots els grups faran una presentació en anglès o 
francès del seu projecte. 
 
Relació de projectes: 

 
Construcció d’artefactes òptics 
Reportatge vídeogràfic sobre el treball d’interdisciplinari 
Rodatge d’un anunci turístic del poble o barri. 
Entrevista filmada a una persona relacionada amb el cinema: 
actor, director etc. 
Vídeo promoció de l’institut 
Filmació d’un anunci publicitari 
Construcció d’una pàgina web sobre cinema amb els projectes  
duts a terme pels diferents grups i la informació recollida en les 
recerques. 
Reportatge amb fotografia digital del treball Interdisciplinari 
Protocol d’organització de l’acte de presentació de la pàgina web i 
de les exposicions dels grups . 
... 

 
 

Un cop finalitzat el projecte, només mancarà l’última part: la presentació del treball. 
Caldrà que alguns grups preveguin aquesta circumstància i, al ser, potser, 
l’esdeveniment més emblemàtic, tinguin reservat en el treball final un espai per 
incloure minuts de vídeo, fotografies,...segons calgui, d’aquesta presentació.  No crec 
que generi massa problemes introduir posteriorment aquesta informació per finalitzar 
el projecte. 
  
A part del problema ja esmentat d’incloure el reportatge (fotografia i vídeo) de les 
exposicions com a última part del treball, és molt possible que a algun dels grups els 
falti temps per enllestir el seu projecte. Possiblement, aquests grups podrien esmerçar 
temps no lectiu en els dies següents per acabar-lo. En definitiva, el més important és 
el desenvolupament del projecte i  les propostes de concreció i presentació.  
 
En el nostre cas els grups de treball estaran formats per quatre alumnes, que són els 
que formen un grup base. En la realització dels projectes l’alumnat hi podrà esmerçar 
al voltant de tretze hores 
 
Depenent de les possibilitats de cada centre treballarem amb vídeo digital o analògic. 
Una càmera de vídeo, una taula mescladora de so i imatge analògics, un vídeo i 
diversos monitors de televisió ens permetrien treballar en excel·lents condicions, ara 
bé, si aconseguíssim en el CRP, en algun centre de la zona, pares, etc.  una càmera 
de vídeo i un equip de realització digitals que ens permetessin incorporar elements de 
les TIC, com ara alguns efectes especials, les capçaleres o els títols de crèdit en el 
muntatge final.  
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POSSIBLE DESENVOLUPAMENT D’UNA SESSIÓ 

 
 

Primer dia 
 
FIXACIÓ D’OBJECTIUS 
 
El/la coordinador/a del grup enceta la reunió per decidir l’organització i els objectius 
del dia. 

 Es farà un sol artefacte de cada proposta? O més d’un?  
 Quants aquest matí? 
 Veuen les parts del vídeo que poden ser interessant pel treball?  
 Naveguen per Internet per cercar informació? 
 Materials necessaris 

 
El/la secretari/a pren nota de les decisions 

 Decideixen treballar per parelles i cada una d’elles farà una joguina 
òptica. 

 Dos dels alumnes veuran els vídeos i els altres dos cercaran per 
internet? 

 Els sembla que avui podran dissenyar i construir dos dels artefactes? 
En funció de com vagi aquest matí prendran les decisions pertinents. 

 Es decideix els tipus de vinyetes que es dibuixaran. 
 
El/la responsable del suport tècnic va a buscar  a secretaria, consergeria, aula 
habilitada, etc. el material necessari que hagi decidit el grup per poder portar a terme 
els projectes del matí. 
 
El/la responsable del suport tècnic informàtic, proposa diferents tipus de formats per 
les figures a dibuixar en funció de la temàtica que hagi decidit el grup i si els dibuixos 
els fan a mà o informàticament. Si s’ha decidit que alguna de les tasques s’ha de fer 
informàticament, haurà de veure quin serà el millor programa o programes per dur-les 
a terme.  
 
Alternativament els membres del grup aniran fent  fotografies per poder reflectir el 
procés de desenvolupament del projecte en la presentació. 
 
POSADA EN COMÚ 
Al final del dia, el coordinador modera la reunió, els membres del grup aporten el 
treball finalitzat o per acabar i es plantegen els objectius pel matí següent. Cadascú 
pren nota de les responsabilitats que tindrà al dia següent: materials que es 
necessitaran, cercar algun tipus d’informació complementària, CD per anar guardant 
les fotografies, les actes, el diari etc.  
El secretari ho anota tot en el diari del grup. 
 
TOT EL GRUP 
Seria molt positiu que l’alumnat portés un diari durant el treball interdisciplinari. És un  
bon instrument de treball, tant per la regulació com per l’autoregulació de 
l’aprenentatge. La seva lectura proporciona al professorat un context més ampli en el 
qual avaluar l’alumnat. El grup confeccionaria la memòria final amb les actes i els 
diaris de l’alumnat que el composa. 
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CONSTRUCCIÓ D’ARTEFACTES ÒPTICS 
 
Projecte: construcció d’algunes joguines òptiques.  
 
Aprofitant l’exposició fotogràfica que farà un del grups base com a  projecte, podria 
ser atractiu afegir a l’exposició un annex amb els aparells construïts amb una nota 
explicativa de cadascun d’ells tant des del punt de vista històric com del tècnic. 
 
Possibles joguines òptiques a construir: 
 

Taumàtrop 
Inventat  a París el 1825. Es tractava d’un disc o rectangle de paper subjectat als 
dos extrems per uns fils de tal manera que aquests es poguessin remolinar entre 
el dit i el polze i un altre dit. Les dues cares del disc presentaven dibuixos 
diferents i complementaris (ex.: una gàbia i un ocell), de tal manera que si a 
aquest se li imprimia un moviment de rotació ràpid, les imatges es convertien en 
una de sola i connexa. 

 
Fenaquitiscopi  
Inventat per J.A. Plateau el 1832. L’aparell consistia en un disc amb ranures 
sobre les quals s’ordenaven dotze o més imatges de les fases successives d’un 
moviment. Mitjançant rosques i cargols el disc es fixava a l’extrem d’una vareta i 
es feia girar davant un mirall. La imatge reflectida pel mirall i observada a través 
de les ranures prenia un moviment constant.  

 
Zoòtrop 
Inventat per W.G. Horner el 1834 i inspirat en el fenaquistoscopi, però amb 
l’avantatge que la imatge en moviment la podien observar diverses persones al 
mateix temps. Consistia en un tambor de metall o cartró, amb diverses ranures 
verticals, que girava horitzontalment al voltant d’un pivot muntat sobre un peu 
sòlid. El zoòtrop tenia una sèrie de bandes de paper longitudinal igual al 
perímetre del tambor i la meitat de la seva alçada. Aquestes bandes es 
col·locaven dins el tambor i s’observaven a través de les ranures mentre aquest 
girava, donant la sensació de moviment continu de la imatge. Les imatges de les 
bandes eren dibuixos senzills que reflectien les diverses fases d’un moviment. 

 
Foliscopi 
Inventat per Linnet el 1868 i anomenat originàriament “Flick-book”. Es tractava de 
diverses targetes en cada una de les quals hi ha reproduïda una fase d’un 
moviment. Enquadernades aquestes en forma de llibre i passades ràpidament 
donava la sensació de moviment. Molt aviat es substituirien les imatges 
dibuixades per fotografies i amb invents tan originals com el Mutoscopi. 

 
Praxinoscopi 
Inventat per E. Reynaud el 1877 era un perfeccionament del zoòtrop. Les ranures 
eren substituïdes per miralls rectangulars situats a l’interior del tambor, els quals 
reflectien les imatges de la banda, donant una sensació de moviment menys 
sobtat, més pausat i amb més lluminositat que el zoòtrop, ja que eliminava el 
temps d’obturació. 
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Potser, si l’alumnat no té massa referències sobre el tema podrien, abans de 
començar a treballar, veure el vídeo del Departament d’Ensenyament La màgia de 
les imatges en moviment. Trucs i animació que es troba en  la majoria de CRP. 
També és prou interessant el vídeo  Educació Audiovisual II. Dos videogrames 
Les eines de l’audiovisual i de la llanterna màgica al cinema. Vídeo. Departament 
d’Ensenyament.  
És molt recomanable consultar el llibre d’en Pons Busquet, Jordi. Història d’una 
fascinació. Ajuntament de Girona. 2002. 
També es pot consultar aquestes pàgines on s’explica d’una manera molt entenedora 
la construcció d’aquest objectes: 
http://www.xtec.es/audiovisuals/av_aula/pdfs/magia.pdf 
http://www.edu365.com/videofoto/animacio/animac4.htm 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/colibri/cuentos/arte4/htm/sec_13.htm 
http://icarito.tercera.cl/icarito/2000/782/pag7.htm 
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REPORTATGE EN VÍDEO SOBRE EL TREBALL INTERDISICIPLINARI 
Projecte: Fer un reportatge on quedi reflectit el procés seguit en l’elaboració del T.I.: 
organització, desenvolupament i presentació de tots els projectes i recerques. 
 
 
SINOPSI / PLANIFICACIÓ. S’haurien de decidir diferents pautes en el 
desenvolupament del reportatge: 

 Què volem explicar? Com estructurarem el reportatge? 
 Quant de temps hem d’esmerçar  en cada part?  
 Quina duració ha de tenir el reportatge?  
 On hem de rodar? 
 Hem de pautar les intervencions de l’alumnat o del professorat?   
 Posarem música? De quin tipus?  
 Hem de posar títols? Quins? Quan?  
 Posarem veu en off? 
 Etc.  

 
 

 
Esquema del guió literari 
ORGANITZACIÓ PROTAGONISTA ESPAI DE 

RODATGE 
Presentació del T.I Un/a professor/a Aules tutoria 
Composició dels grups Un/a portaveu d’un grup base Aules tutoria 
Presentació dels projectes Un/a portaveu d’un grup base Aules tutoria, Aula 

Informàtica, Taller 
tecnologia 

Presentacions de les 
recerques. 

Un membre qualsevol d’un 
grup de recerca 

Aula Informàtica, 
Aules tutoria, Carrer 

Presentacions i exposicions 
últim dia 

Mesa i ponents Sala d’actes 

DESENVOLUPAMENT   
Alumnat treballant en el 
projecte 

Grups base (Uns segons de 
tots) 

Aules tutoria, Aula 
Informàtica, Taller 
tecnologia 

Alumnat treballant en les 
recerques 

Grups recerca (Uns segons de 
tots) 

Aula Informàtica, 
Carrer 

Alguna reunió de fixació 
d’objectius: matí  

Grup base o recerca i 
professorat 

Aules tutoria, Aula 
Informàtica, Taller 
tecnologia 

Alguna reunió de posada en 
comú: final del treball diari 

Grup base o recerca Aules tutoria, Aula 
Informàtica, Taller 
tecnologia 

GATTACA: al finalitzar la 
pel·lícula, algunes opinions 

Qualsevol alumne/a Sala d’actes o 
cinema 

GATTACA: treballant el 
qüestionari 
 

Qualsevol grup base Aules tutoria 
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Rebels del Swing: al 
finalitzar la pel·lícula, 
algunes opinions 

Qualsevol alumne/a Sala d’actes o 
cinema 

Rebels del Swing: debat Qualsevol grup base 
 

Aules tutoria 

 
Guió tècnic o àudio-visual 
 

CONTINGUT IMATGE PLA ÀUDIO TÍTOL 
Visualització  
de l’institut 

Edifici i 
entorn, si 
s’escau, de 
l’institut 

Pla general Música Si no es veu 
el nom a la 
façana, rètol 
amb el nom 
de l’institut 

Presentació del 
T.I 

Professor/a Primer pla Veu  del 
professor/a 

Nom del 
professor/a i 
càrrec 

Composició 
dels grups 

Alumne/a Pla general 
amb tot el 
grup 

Veu de 
l’alumne/a 

Nom de 
l’alumne/a 

Presentació 
dels projectes 

Alumne/a Pla general 
amb tot el 
grup i primer 
pla 

Veu de 
l’alumne/a 

Petit títol amb 
el nom de 
cada projecte 

... ... ... ... ... 
 
El grup o grups que duguin a terme aquest projecte podrien formar dos equips de 
treball: un pels temes d’ ”organització” i un altre pels de “desenvolupament”. Dintre de 
cada equip de treball es repartiran les feines: cadascú anirà enregistrant una presa 
per torns; mentrestant, els altres tindran cura del material, faran observacions al 
càmera etc. Si el grup tingués més d’una càmera es podrien fer diferents preses i 
desprès en el muntatge decidir les més adient. 
 
La duració del reportatge hauria de ser com a màxim de 35 minuts. 
 
 
TEMES REPORTATGE TEMPS 

APROXIMAT(MIN) 
Presentació del T.I 3 
Composició dels grups 2 
Presentació dels projectes 3 
Presentacions de les recerques. 3 
Presentacions i exposicions últim dia 10 
Alumnat treballant en el projecte 1 
Alumnat treballant en les recerques 1 
Alguna reunió de fixació d’objectius: matí  1 
Alguna reunió de posada en comú: final del treball diari 1 
GATTACA: al finalitzar la pel·lícula, algunes opinions 3 
GATTACA: treballant el qüestionari 2 
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Rebels del Swing: al finalitzar la pel·lícula, algunes opinions 3 
Rebels del Swing: debat 2 
 
 
 
 
PLA DE TREBALL 
Abans de començar cada sessió de treball serà convenient consultar el guió tècnic i 
decidir què enregistren i com, és a dir: ordre de l’enregistrament, temps que hi volen 
destinar, què necessitaran per fer el rodatge (càmera, trípode, micròfon extern a la 
càmera, etc.), a més de quines funcions es farà càrrec cadascun del components del 
grup. 
 
MUNTATGE 
El muntage dependrà del maquinari que hi hagi al centre (propi o deixat) o del que es 
pugui disposar (col·laboració de les ràdios o televisions locals).  
Una feina a tenir molt en compte és l’adequació de la veu en off i la música amb les 
imatges rodades . 
 
Un llibre a consultar és el de Casaponsa, Xavier i altres. El vídeo: estratègies i 
recursos didàctics. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. 1999 
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RODATGE D’UNA PRESENTACIÓ AUDIOVISUAL PER DIFONDRE ELS 
ATRACTIUS TURÍSTICS DEL POBLE O BARRI. 
 

Projecte: Filmar una presentació àudio-visual destinada a difondre els atractius turístics 
del nostre poble o barri  

 
SINOPSI / PLANIFICACIÓ. S’haurien de decidir diferents pautes en el 
desenvolupament del reportatge i escriure-les per definir clarament el projecte.  
 

 Què volem explicar sobre el poble o barri? 
 Quant de temps hi hem d’esmerçar  en cada tema?  
 Quina duració ha de tenir la presentació?  
 On hem  rodar? 
 Utilitzarem material com fotografies antigues, dibuixos, pòsters etc. per 

incloure’ls en la presentació? 
 Posarem música ? De quin tipus?  
 Hem de posar títols? Quins? Quan?  
 Posarem veu en off?  
 Etc.  

 
 
Alguns dels aspectes a remarcar podrien ser: 

 
 Situació del poble o barri, comarca, ciutat, com arribar-hi... 
 Monuments, escultures, edificis, façanes 
 Carrers 
 Parcs, jardins 
 Rodalies: passeigs, camins, fonts 
 Restaurants 
 Indicar si hi ha alguna oficina de turisme o lloc on poder anar a demanar 

informació 
 Possibilitats de fer excursions a peu, en bicicleta, a cavall, autobusos turístics, 

itineraris senyalitzats. 
 Festes majors, festes tradicionals o altres esdeveniments de caire festiu 

remarcant algunes de les activitats que es duen a terme. 
 Competicions esportives: curses a peu, amb bicicleta, etc. 
 Web de l’Ajuntament del poble.  

 
 
Idees pel guió literari 

 
 S’haurien d’escollir els llocs on s’ha de rodar,  
 Quin/s monument/s? Escultura/es?  
 Quin/s edificis?  
 Tipus de pla per a cada situació. 
 Els textos que s’han de llegir en off en aquest cas seran cabdals perquè la 

informació que volem fer arribar sigui rigorosa i atractiva pel possible visitant.  
 S’hauria de decidir qui o quines persones del grup faran la locució.  
 S’ha d’escollir també amb molta cura la música que acompanyarà a cada part 

del reportatge  
 ... 
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Idees pel guió tècnic 

 
CONTINGUT IMATGE PLA ÀUDIO TÍTOL 

Situció del poble o 
barri 

Plànol o 
mapa on 
es vegi 
el.... 

Fix Veu en off 
explicant on és 
el... i  com 
arribar-hi 

Posar el nom del ... 

Monuments, 
escultures, etc. 

Imatges 
d’aquest 
edificis, 
escultures 
etc. 

Pla sencer 
de 
cadascuns 
d’aquests 
elements 
urbans 

Veu en off 
explicant 
cadascun 
d’aquest 
elements  la 
seva història, 
les seves 
característiques. 

Posar el nom del 
...de cadascun 
d’aquest elements 

... .... ... ... ... 
 
La duració de la presentació no hauria de ser  superior als 15 min 
Com que es tracta de promocionar el nostre poble o barri s’haurien de fer tres 
versions de la veu en off, una en català, una altra en castellà i una tercera en 
anglès o francès. 
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FILMACIÓ D’UNA ENTREVISTA A UNA PERSONA RELACIONADA AMB 
EL CINEMA 

 
Projecte: Filmar una entrevista a una persona relacionada amb algun dels àmbits del 
cinema: direcció, actuació, producció, ensenyament, etc. 
 
L’alumnat d’aquest grup amb l’ajuda del professorat haurà de posar-se en contacte 
amb la persona o persones a entrevistar. Si l’entrevista s’ha de realitzar fora del 
centre fora bo que el professorat responsable acompanyés  l’alumnat en el 
desplaçament per generar confiança i ajudar a resoldre els problemes tècnics i 
logístics.  
 
Una vegada sabem la persona que volem entrevistar i en quin àmbit es mou (direcció, 
actuació, escriptura,...) orientarem l’entrevista: 
     
     
 

SINOPSI/PLANIFICACIÓ 
 
 On farem l’entrevista? A casa seva? Al seu lloc de treball? A l’institut? 

Haurem de muntar un plató? De quin tipus? Ho farem a l’aire lliure?  
 Haurem d’escriure amb molta cura les preguntes i, a més, una presentació de 

la persona i/o del tema central de la conversa (la direcció, el món del actors, 
el cinema català, etc.) 

 Quina duració ha de tenir l’entrevista?  
 L’entrevistador s’ha de veure en la filmació o no? 
 Posarem veu en off per fer la presentació? 
 Posarem música al principi i/o al final ? De quin tipus?  
 Hem de posar títols? Quins? Quan?  
 Quins tipus de plans utilitzarem? Potser al ser una entrevista els millors siguin 

els curts (primers i mitjans) 
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VÍDEO PROMOCIÓ DEL CENTRE 
 
Projecte: Fer una presentació del nostre institut explicant el tipus d’ensenyament que 
s’imparteix, les instal·lacions, els projectes que es duen a terme, l’entorn del centre, 
l’organització interna, etc. 
 
El grup o grups de treball estaran formats per quatre alumnes en el nostre supòsit, 
que són els que formen el grup base.  
 
 
SINOPSI / PLANIFICACIÓ.  

 
 Què volem explicar? 
 Quant de temps hi hem d’esmerçar  en cada tema?  
 Quina duració ha de tenir el reportatge?  
 On hem de rodar? 
 Hem de pautar les intervencions de l’alumnat o del professorat?   
 Posarem música ? De quin tipus?  
 Hem de posar títols? Quins? Quan?  
 Posarem veu en off? 
  Etc.  
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FILMACIÓ D’UN ANUNCI PUBLICITARI 
 
 

Projecte: Rodar un espot publicitari.  
 
Potser és un dels projectes de més difícil realització degut sobretot a la curta durada 
(entre 15 i 30 segons) i no es pot caure en l’error de voler explicar massa coses en poca 
estona, ja que això portaria a confusió. A la televisió, el factor temps és summament 
important, per això cal saber-lo utilitzar bé. Per tant, és molt important que abans de 
començar el projecte determinem clarament els paràmetres per on ens volem moure 

 
          

SINOPSI/PLANIFICACIÓ 
 
 Què volem anunciar?  
 A qui ho volem adreçar? 
 Quant durarà? 
 Quines imatges veurem: persones, objectes, animals, etc? 
 Com ho farem per reclamar l’atenció: d’una manera directa,  indirectament o 

mitjançant una dramatització? 
 La història que expliquem en l’anunci ha de presentar una situació concreta, 

una argumentació amb demostracions i un desenllaç. 
 Com ho veurem: quins tipus de pla, quins moviments de càmera, quins angles, 

etc.? Usualment, els més utilitzats en els anuncis publicitaris són els plans de 
detall i els primers plans. 

 Què escoltarem: música, veu en off, diàleg, monòleg, etc? En un espot el so és 
tan important com la imatge, la seva audició ha de provocar l’interès de 
l’espectador encara que no estigui mirant la pantalla. 

 Quin eslògan? 
 Quin logotip? 

 
 
Ara ja podríem passar a escriure el  guió literari,  guió tècnic i Storyboard.  
 
Un anunci que duri entre 15 i 30 segons acostuma a presentar una imatge final que 
ens mostra el producte tal com és, acompanyat d’un text oral o escrit que resumeix la 
idea fonamental del missatge. Tot això ja representa uns 5 o 6 segons. 
 
Les primeres imatges, és a dir, la presentació de l’anunci, requereixen uns 2 o 3 
segons; per tant, si descomptem el temps de començament i de final, disposarem 
d’uns 7 o 8 segons per persuadir el públic i transmetre-li els valors que més ens 
interessi destacar o convèncer-lo de les bondats del producte.  
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CONSTRUCCIÓ D’UNA PÀGINA WEB o CD-ROM SOBRE CINEMA 
 
 

Projecte: Construcció d’una pàgina web on es posaran els treballs de tota la promoció 
realitzats durant el treball interdisciplinari. 

La meva experiència en altres treballs interdisciplinaris amb alumnat de quart d’ESO em 
fa preveure que en tres dies, amb unes  dotze hores de feina, aproximadament, 
l’alumnat pot construir una pàgina web operativa. En  dues promocions diferents, 00-01 i 
01-02, tres grups van fer-ne d’operatives. La més reeixida és la que es pot consultar si 
entreu a la web Pitàgores, més que un teorema. Tenia alguns errors de funcionament i 
l’alumnat la va acabar uns dies desprès fora de l’horari lectiu  

El grup o grups que decideixin construir una pàgina web han de saber d’antuvi que no 
és un curset per aprendre a fer-ne, sinó que amb els coneixements previs que tinguin de 
construcció de pàgines web, més l’ajuda del professorat, el grup desenvoluparà el 
projecte. 

El software a utilitzar estarà, òbviament, en funció dels coneixements previs de l’alumnat 
i del professorat que tutoritzarà la construcció de la pàgina. En el meu centre tol 
l’alumnat treballava amb Dreamweaver fins i tot havia un grup que era prou hàbil en 
Flash. El disseny de la pàgina, a part d’incloure obligatòriament les entrades que 
esmentarem a continuació, pot tenir el format que el grup base decideixi. Ja hem 
assenyalat que dins del grup hi ha un responsable del disseny que serà el que aportarà 
diversos suggeriments quant al format, i el grup consensuarà el més adient segons el 
criteri conjunt.  

Podríem trobar-nos amb el problema que l’alumnat d’un institut no es veiés capacitat per 
construir una pàgina web. Aleshores hi hauria dues solucions: la primera seria fer un 
CD-ROM amb tots els elements que descriurem per la pagina, interactiu i amb un 
disseny atractiu. L’única diferència seria que no podríem penjar-lo a la xarxa, però els 
objectius es podrien assolir igualment; la segona opció seria que un/a professor/a 
ajudés d’una manera directa a un grup molt reduït d’alumnat, un grup base, amb uns 
mínims coneixements previs d’informàtica i construir la pàgina fent un curset accelerat. 

Una de les tasques fonamentals de l’alumnat que desenvolupi aquest projecte és que 
haurà d’estar permanentment en contacte amb els altres grups per fer el disseny de la 
pàgina. Recordem que hi ha un/a alumne/a que fa d’enllaç que seria el responsable 
d’aquesta feina. Hem de pensar que cada grup decidirà la presentació que cregui 
convenient i això pot fer que l’estructura de la pàgina hagi d’amotllar-se a la informació i 
al format a introduir. 
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Aquesta web hauria de tenir les següents entrades 
 

 Història del cinema 
Precedents 
Cinema mut 
Cinema sonor 
Postguerra 
Segona meitat del segle XX 
Gèneres cinematogràfics 
Cinema d’animació 

o ... 
 

 Cercador de directors  
 
 Cercador de termes cinematogràfics 

 
 El cinema i la tècnica 

 
 Estudi sociològic dels hàbits cinematogràfics del barri o poble 

 
 Oferta docent relacionada amb el cinema 

 
 El treball sobre les dues pel·lícules que veurà l’alumnat: GATTACA i Rebels 

del Swing. 
 
 Projectes 

o Disseny i construcció d’artefactes reproductors d’imatge en moviment. 
o Rodatge d’un anunci publicitari. 
o Rodatge d’una entrevista a una persona relacionada amb el cinema: 

director/a, actor, actriu, professor, etc. 
o Protocol d’organització de les exposicions dels grups i de la 

presentació del web sobre cinema. 
o Reportatge del treball interdisciplinari en vídeo. 
o Vídeo promoció de l’institut. 
o Rodatge d’una presentació àudivisual per difondre els atractius 

turístics, històrics, singulars,   etc. del poble o barri. 
o Reportatge amb fotografia digital sobre el treball interdisciplinari: 

presentació i exposició. 
 

 Les memòries dels grups (actes, diaris,...)   
 Els dossiers sobre les pel·lícules. 
 ... 

 
 
L’alumnat pot consultar aquestes adreces: 

http://www.xtec.es/aulanet/ud/tecno/pweb/index.htm 
http://www.xtec.es/at_usuari/web/guiahtm/guia.htm 
http://www.xtec.es/formacio/curstele/d72/index.htm 
http://www.xtec.es/formacio/curstele/d98/index.htm 
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REPORTATGE I EXPOSICIÓ DEL TREBALL INTERDISCIPLINARI AMB 
FOTOGRAFIA DIGITAL 

 

Projecte: Fer un reportatge sobre el treball interdisciplinari utilitzant fotografia digital  

 El projecte es pot dividir en dues parts:  
 La primera  seria fer una presentació del reportatge fotogràfic amb Power Point o 

similar, reforçant-la amb música, títols, etc.  
 La segona part seria la de seleccionar fotografies i passar-les a paper per poder fer 

una exposició.  
 Es necessitaran càmeres digitals, més d’una. Tots els centre de recursos en tenen 

i ens les poden deixar pel treball en cas que el centre no en tingui o en tingui 
només una.   

Si només hi hagués un grup que escollís aquest projecte, es podrien fer dos equips: un 
d’ells tenint com objectiu  la presentació, i l’altre grup tenint com objectiu l’exposició. Si 
més d’un grup escollís aquest projecte, que seria la situació més adient,  potser es 
podria decidir que un grup treballés la primera part i l’altre grup la segona. 

Per la primera part el projecte s’haurien de decidir diferents aspectes de la 
presentació que volem : 

SINOPSI / PLANIFICACIÓ 

 Quant de temps hi volem esmerçar  en la presentació? 
 El reportatge ha de ser lineal des del principi fins al final? Totes les activitats 

han de tenir el mateix nombre de fotografies ?  
 El fil conductor podria ser més lliure? Potser fotografies agrupades en: 

situacions de treball individual, de treball en grup, de reunions, d’alumnat 
cercant informació, anècdotes, fotografies simpàtiques, entre d’altres.   

 Decidim el nombre de les fotografies  en funció de la qualitat, de 
l’espontaneïtat, de l’originalitat,...? 

 Quin tipus de música posarem? L’anirem canviant en funció de la fotografia? 
 Quin tipus de títols posarem? Quin format? 
 Quins efectes: diferents fotografies a l’hora, per on apareixen de la pantalla, 

com passem d’una fotografia a una altra? 
 Pressupost 

Temps: la duració màxima hauria de ser d’aproximadament 15 minuts. 
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La segona part encara podria ser més lliure que la primera. No es tractaria de fer un 
reportatge estricte del desenvolupament del treball, sinó de fer una exposició 
fotogràfica d’un reguitzell de fotografies que ens fessin reviure el que ha passat en 
aquests cinc dies. Seria recomanable que fos amb paper fotogràfic.  

 

Les decisions a prendre serien múltiples: 

 

 Condicionar un espai del centre.  
 Escollir el tipus de suport (paret, plafó, etc.) 
 Quines fotografies es pengen? Amb quin criteri? 
 En quin format?  
 En color? En blanc i negre? Combinades? 
 Com les presentem? Amb marc, sense? 
 Text de presentació de l’exposició. 
 Textos d’acompanyament dels diferents àmbits en què s’hagin classificat les 

fotografies exposades. 
 Títols de les fotos.  
 Format de la retolació? 
 Pressupost 
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PROTOCOL D’ORGANITZACIÓ DE L’ACTE DE PRSENTACIÓ DE LA WEB 
O CD-ROM SOBRE CINEMA 

Projecte: Organitzar l’acte institucional d’exposició dels treballs i de presentació de la 
web. 

 El grup o grups de treball estaran formats per quatre alumnes en el nostre supòsit, 
que són els que formen el grup base.  

 En la realització d’aquest projecte l’alumnat hi podrà esmerçar al voltant de tretze 
hores. 

 S’hauria d’afavorir que més d’un grup desenvolupés aquest projecte donada la 
seva complexitat. 

 
ELABORACIÓ DEL PROTOCOL PREVI 
 

 
 

 

Identificació de les finalitats de l’acte: presentar les exposicions dels grups i la 
pàgina  web  
Definició dels objectius: 
A qui s’ha de convocar: alumnat, professorat, regidor d’ensenyament 
del poble,...? 
Mailing: tramesa de correus electrònics i invitacions. 
Ordre del dia. 
Lloc: dependrà de les condicions del centre, del nombre de 
persones, de la possibilitat de poder utilitzar la sala d’actes del 
centre ( potser s’haurà de buscar un espai fora del centre ja sigui 
municipal o d’una associació, etc.) 
Agenda de l’acte.  

o Contactar amb tots els ponents: l’alumnat, el professorat,... 
o Estimar el temps previst de cada intervenció i decidir el tipus de 

presentació . 
o Previsió dels recursos econòmics necessaris: si s’ha de llogar 

material, obsequis pels invitats, etc.  
o Organització de l’espai: on se situa la mesa, els assistents, la pantalla, 

el maquinari, la pissarra velleda, etc. 
 

 
PLANIFICACIÓ DE L’ACTE PÚBLIC  
 

 Documentació que cal elaborar: un document (opuscle, fullet, díptic...) 
informatiu per lliurarr lliurar als assistents amb una breu explicació del treball i 
una invitació amb la convocatòria de l’acte per enviar per correu. 

 També s’haurà de dissenyar i elaborar el full de valoració de les propostes 
fetes pels grups. Es tracta que  el professorat i l’alumnat que participin en 
l’acte ajudin a decidir  quina de les propostes fetes pels grups sigui la primera 
que vegi un visitant de la nostra pàgina web. 

 Contactes. Caldria fer un llistat de la gent a qui es vol convidar a l’acte. 
 Publicitat de l’acte. Cal fer arribar la convocatòria de l’acte als mitjans de 

comunicació local, a l’alumnat i al professorat del centre, a l’ajuntament, a la 

 46



                                                                                                                                   
revista del centre, ... 

 Mobiliari. Cal planificar les necessitats de mobiliari: taules, cadires, tarima, 
pissarra, etc.  

 Organització de l’espai on es desenvoluparà la presentació (Com situarem 
els diferents elements, persones, maquinari, mobiliari, decoració, ... 

 Mitjans àudio-visuals. Prèviament necessitem saber quins mitjants utilitzaran 
els ponents per les seves presentacions (ordinador, canó, quin software, 
micròfon, aparell de música, vídeo, etc.) Ens haurem de posar en contacte 
amb els enllaços de cada grup per saber les seves necessitats per fer 
l’exposició. 

 Identificacions (1). Si hi ha representants de diferents mitjants de 
comunicació (revista del centre, premsa local, ràdios i televisons locals), 
aquests han d’anar degudament identificats amb la credencial que haurem 
dissenyat i elaborat i que els hi haurem lliurat prèviament. 

 Identificacions (2). Els membres de l’organització han de poder ser 
identificats, també, pels assistents a l’acte amb una credencial dissenyada i 
elaborada pel grup.  

 Ordre de les intervencions. Cal decidir en quin ordre i en quant de temps 
s’han de fer les intervencions, la presentació de l’acte per part d’una/a 
alumne/a , les exposicions dels grups i la presentació de la web. 

Ubicació dels assistents: alumnat, professorat, invitats, autoritats. 
 

REALITZACIÓ DE L’ACTE PÚBLIC 
 
 Recepció dels assistents. Control de les invitacions.  
 Col·locació dels ponents.  
 Gestió de l’agenda i dels canvis imprevistos.  
 Obsequis pels invitats 
 Atenció als mitjans de comunicació: ubicació. Hem de pensar que els grups 

que estan fent el reportatge en vídeo del treball així com els que utilitzen la 
fotografia digital estaran treballant en l’última part del seu projecte.   

 
 
El treball en equip: la distribució de tasques i el repartiment de responsabilitats. 
Una vegada fet el protocol previ seria el moment de distribuir-se les tasques. Una 
possible distribució seria: 

 Comissió de coordinació: Contactar amb els ponents, estimació dels temps, 
ordre del dia, lloc, agenda de l’acte,  recursos econòmics, tenir cura del 
maquinari, la pissarra, els retoladors i altres estris que puguin necessitar els 
ponents. 

 Comissió de publicitat i de relacions públiques: mailing, recepció dels 
assistents, obsequis pels invitats, atenció als mitjans de comunicació, 
col·locació dels ponents, aigua pels ponents, etc.  

 Comissió d’imatge: elaboració de l’opuscle o del tríptic, de les invitacions per 
correu,  de les credencials, del document de votació, aparells de música, 
micròfons, etc. 
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A l’hora de planificar la presentació s’haurà de tenir en compte que en la seva 
exposició cadascun dels grups base farà, en primer lloc, una breu explicació de 
com s’ha desenvolupat el treball interdisciplinari i, desprès, presentarà: 

El seu projecte. Breu explicació del mateix i visualització de part o de 
tot el projecte: vídeo, reportatge etc. en funció del temps disponible i 
del que hagi decidit el grup de protocol. 
La seva proposta per posar a la web de les recerques fetes durant el 
treball (història del cinema, estudi sociològic, etc.) 

 

Tots els components del grup participaran en l’exposició. 
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PLANTILLES 
 
 

 
Del llibre Els audiovisuals  l’aula. El vídeo: estratègies i recursos didàctics. Generalitat 
de Catalunya. Departament d’Ensenyament 
 
Per facilitar la tasca de l’alumnat en els diferents projectes el llibre esmentat proposa 
una sèries de plantilles: 
 
 
 SÍNTESI ARGUMENTAL 

Vídeo: PROJECTE INICIAL 
 
 
TÍTOL:  
 
DE QUÈ TRACTARÀ?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durada aproximada                             Equip format per 
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SINOPSI (GUIÓ DE LA IDEA) 

MISSATGE QUE ES VOL 
TRANSMETRE 

POSSIBLES IMATGES 
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GUIÓ LITERARI  
 
TÍTOL DEL VÍDEO:                                                 FULL Núm.:                            
SEQÜÈNCIA: 
 

VÍDEO  ÀUDIO  
Què veig? Com ho veig? Què sento? Com ho sento? 
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GUIÓ TÈCNIC     
 
TÍTOL DEL VÍDEO                                                           FULL Núm.:        
 

IMATGES  TEMPS BANDA SONORA   
Seqüència Plans Descripció de la 

imatge 
Text Sorolls  Música
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GRUPS DE RECERCA 
 

Cada grup base ha consensuat i decidit en tutories prèvies l’alumnat que anirà a 
cadascun dels grups de recerca. Els grup de recerca està format per un/a alumne/a 
escollit/da en cadascun dels grups base per fer les recerques. El treball és individual 
encara que, òbviament, l’alumnat pot col·laborar en la recerca de la informació.  
Una vegada constituïts els grups de recerca el professorat explica els objectius a 
aconseguir en els propers dies, desprès l’alumnat i el professorat decideixen com 
organitzen la recerca. Una possibilitat seria fer-ho per parelles, per exemple una 
parella del grup Chaplin podria dedicar-se a cercar informació del Pre-cine i, fins i tot, 
un d’ells podria dedicar-se a navegar per internet i l’altre a consultar bibliografia, CD-
ROM... i anar-se combinant el tipus de recerca.    
El treball interdisciplinari ha estat dissenyat per dur-se a terme en una setmana més 
un matí dedicat a les exposicions i a la presentació de la web. El temps per poder 
dedicar a cadascuna de les propostes és limitat, per aquest motiu les activitats de 
l’alumnat , possiblement, haurien d’estar orientades ja que seria molt difícil que 
assolissin els objectius sense aquest recolzament. Si el professorat d’un centre 
decidís que el treball interdisciplinari es  desenvolupés durant un trimestre, tipus crèdit 
variable, segurament no caldria aquest recolzament. 
A més de les orientacions donades pel professorat al principi del treball als grups de 
recerca, afegirem enllaços, CD-ROM, bibliografia i exemples d’activitats resoltes per 
alumnat d’ESO perquè el professorat pugui orientar l’alumnat amb més dificultats. 
En general, les biblioteques dels instituts no tenen massa o cap llibre sobre cinema. 
Una possibilitat podria ser anar a la biblioteca del barri o del poble, però l’experiència 
ens diu que normalment també és difícil trobar bibliografia específica en biblioteques 
petites. Seria imprescindible que per trobar informació, a part de l’eina fonamental que 
són els cercadors que trobem en la xarxa informàtica, el professorat obtingués 
prèviament llibres especialitzats, CD-ROM, enciclopèdies... que estiguessin a l’aula 
per a la consulta de l’alumnat. Hi ha força material en els Centres de Recursos 
Pedagògics. 
Tots els treballs que presenten els grups base es posaran a la pàgina web, ara bé, a 
l’exposició de l’últim dia l’alumnat i el professorat conjuntament decidiran quina serà la 
primera que visualitzarà el visitant  a l’entrar a la pàgina web.  
L’objectiu final és que cada grup base estigui en condicions al finalitzar el treball 
interdisciplinari de posar A la web tres entrades amb tota la informació recollida i 
processada pels seus integrants: Història del cinema, Cinema i tècnica i Estudi 
sociològic. 
 
 
HISTÒRIA DEL CINEMA.  
Per facilitar el treball de l’alumnat en els grup de recerca podríem fer tres grups amb 
unes pautes de recerca. Els tres grups podrien ser: 
Grup Chaplin. L’alumnat d’aquest  grup de treball cercaria informació sobre la història 
del cinema. 
Grup Tarantino. L’alumnat d’aquest grup cercaria informació sobre els gèneres 
cinematogràfics, el món de l’animació i de  les sortides acadèmiques relacionades 
amb el cinema.  
Grup Hitchcock. L’alumnat d’aquest grup hauria d’organitzar un cercador de directors 
de cinema, un de termes cinematogràfics i un de vocabulari cinematogràfic. 
 
CINEMA I TÈCNICA. 
També en aquest apartat podríem fer dos grups amb unes pautes de recerca per 
facilitar la tasca a l’alumnat. Els dos grups podrien ser: 
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Grup Zoòtrop. L’alumnat d’aquest grup haurà de cercar a internet i en la bibliografia 
facilitada pel professorat informació sobre aspectes tecnològics relacionats amb el 
cinema: suport de les pel·lícules, maquinari, tipus de pantalla, de format, etc. 
Grup DVD. L’alumnat d’aquest  grup es centrarà en el procés de creació d’una 
pel·lícula des de l’escriptura d’un guió fins a la seva exhibició. El DVD hauria de 
procurar seqüenciar un projecte cinematogràfic 
 
 
ESTUDI SOCIOLÒGIC. Grup Smeagol 
L’alumnat que s’especialitza en aquesta línia de treball ha de dissenyar, en primer lloc, 
una enquesta per un treball de camp que es realitzaria el dia següent a la tarda. 
L’objectiu de l’enquesta seria fer-nos conèixer els hàbits cinematogràfics de les 
persones del nostre barri o poble. 
L’objectiu consistiria en esbrinar: 
 

 La freqüència d’assistència al cinema 
 Motius 
 Quin tipus de pel·lícula prefereix la població  
 Tipus de sales  
 Veuen pel·lícules en vídeo o DVD? 
 Veuen pel·lícules a la TV? 
 Nom d’un parell de pel·lícules que els hagin impressionat 
 Etc. 

 
Una cop revisada l’enquesta pel professorat, es decideix el tipus de mostra: a 
quantes persones es fa, en quines zones del barri o del poble, intervals d’edat, 
sexe... (Màxim 10 enquestes per alumne/a).  
Crec que seria interessant plantejar-se l’enquesta de la manera més rigorosa 
possible en el sentit que l’alumnat s’adonés de la dificultat de fer un estudi estadístic, 
encara que aquest només estigui circumscrit a la seva població o zona d’influència. 
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HISTÒRIA DEL CINEMA: GRUPS CHAPLIN I TARANTINO   
 

 

En les explicacions que el professorat donarà abans de començar la recerca s’ha de 
remarcar que la presentació del treball ha de seguir unes pautes: 

 Mínim de 300 paraules per cada apartat 
 Tipus de font i dimensió. 
 El text ha d’anar acompanyat de fotografies, dibuixos, gràfics... baixats 

d’internet o escannejats. 
 S’han d’incloure al final del treball totes les pàgines de les que s’ha extret 

informació i les referències bibliogràfiques. 
 El format de presentació del treball que farà cada alumne/a estarà en funció de 

les decisions que hagi pres el grup base al que pertany l’alumnat: amb so, 
imatges en moviment, amb presentació tipus Power Point, etc.  

CHAPLIN 
El grup cercarà informació sobre la història del cinema. 
Pautes per la recerca: 

 
 Precedents (Pre-cinema) 
 Cinema mut 
 Cinema sonor 
 Post-guerra 
 Segona meitat del segle XX 
 Segle XXI 

 
 

TARANTINO 
Aquest segon grup cercarà informació sobre els gèneres cinematogràfics, el món de 
l’animació i les sortides acadèmiques relacionades amb el cinema. 

Pautes per la recerca: 

 
 Gèneres cinematogràfics: 

o Còmic 
o Westerns 
o Negre 
o Musical  
o Ciència-ficció 
o Etc. 

 Cinema d’animació 
 Dibuixos per ordinador 
 Manga 
 Estudis relacionats amb el cinema. Cicles formatius, diplomatures i 

llicenciatures. 
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HISTÒRIA DEL CINEMA: GRUP HITCHCOCK  
 
 

Amb més temps i amb l’ajut de bibliografia especialitzada, enciclopèdies etc., 
l’alumnat seria capaç d’anar cercant per la xarxa els directors més significatius en la 
història del cinema i algunes de les pel·lícules més interessants de la seva carrera. 
En la nostra situació valoro que ja serà una excel·lent feina si l’alumnat fa una petita 
ressenya de cada director esmentant algunes de les seves aportacions més 
significatives al cinema. La informació hauria de ser tipus ressenya enciclopèdica 
amb detalls biogràfics i informació sobre les pel·lícules més conegudes. 

L’altra recerca, la de termes relacionats amb el cinema, fa referència a paraules que, 
amb més o menys freqüència, l’alumnat utilitza, escolta o llegeix en revistes, diaris o 
al final de les pel·lícules en els títols de crèdit. Al finalitzar la recerca hauríem de 
procurar que l’alumnat ordenés la informació alfabèticament o agrupant-la en funció 
de la primera lletra del cognom, i que és pogués cercar un director per aquesta 
lletra. El mateix podríem fer amb els termes relacionats amb el cinema.  

De la mateixa manera que en els altres dos grups de recerca, el professorat donarà 
abans de començar a treballar unes pautes mínimes de com s’han de presentar les 
recerques:  

 Tipus de font i dimensió. 

 El text ha d’anar acompanyat de fotografies, dibuixos, gràfics... baixats 
d’internet o escannejats. 

 S’han d’incloure al final del treball totes les pàgines consultades de les que 
s’ha extret informació  i les referències bibliogràfiques. 

 El format de presentació del treball que farà cada alumne/a estarà en funció 
de les decisions que hagi pres el grup base al que pertany l’alumnat: amb so, 
imatges en moviment, amb presentació tipus Power Point, etc. 

 
A tall d’exemple, directors i termes a treballar serien els següents: 

DIRECTORS DE CINEMA 
    
Louis Lumiere   George Melier    Thomas Alva Edison 
William K. Dikson                   Segundo de Chomón   David Wark Griffith 
Charles Chaplin  Ernets Lubitsch                       Frank Capra  
John Ford   Orson Welles    Alfred Hitchock 
Jean Renoir   Luchino Visconti   Nicolas Ray  
J. Markewicz                         Jean Godard     Eric Romer  
Fritz Lang   Francois Truffaut                    Jacques Tatí  
Roberto Rossellini  Eisenstein    Ingmar Berman Fellini           
Akira Kurosawa  Woody Allen                          George Lucas 
Luis A. Berlanga  J.A. Bardem                Luis Buñuel  
Carlos Saura   Victor Erice     Lemi Riefenstahl 
Billy Wilder   Josep Losey     Marco Ferreri  
Fernando Trueb                     Pedro Almodóvar   Rainer W. Fassbinder           
Stanley kubrik                        Francis Ford Coppola              Martin Scorsese                   
Arturo Ripstein             Adolfo Aristarain                      Steven Spielberg 
   
 ... 
 



                                                                                                                                   

VOCABULARI CINEMATOGRÀFIC 
 
Pla general    Escena    Acció paral·lela   
Primer pla.                             Raccord   Ritme   
Escombrada               Clímax                                   Animació   
Banda de so    Sinopsi             Tall  
Escorç    Pla americà    Fora de camp     
Pla                                         Anticlímax   Planificació  
Acoblament              Seqüència                             Sincronitzar   
Encadenat    Enquadrament             Càsting 
Flash-back   Picat     Storyboard    
Crèdits                                   Muntatge   Claqueta  
Congelar                        Curtmetratge                          Digitalització   
Doble    Especialista              Panoràmica 
Guió literari    Figurant   Cadència    
Girafa                                     Fotograma   Format                 
Pla mitjà               Argument                               Desenllaç   
Plantejament    Eix de l’acció               El·lipsi  
Emplaçament               Asincronisme   Tràiler      
Extra                                       Veu en off   Zoom  
Tràveling              Moviola                                  Playback  
Sketch    Cel.luloide              Atrezzo  
Contracamp                           Background               Script     ... 
 

TERMES CINEMATOGRÀFICS 
 
Star System     Glamour     Slapstick   
Latin Lover                               Friks      Gag    
New deal                Western                                 Melodrama   
Pulp      Cinema negre    Peplum 
Ciència ficció     Surrealisme     Neorealisme   
NO-DO                                    Cinéma de qualité    Drive-in   
Free cinema                Gagmen                                Impressionisme 
Expressionisme    Comèdia                Terror 
Policiac     Comité d’activitats antiamericanes   ... 
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ESTUDI SOCIOLÒGIC.  GRUP SMEAGOL 
 

METODOLOGIA 
Objectiu: obtenir una estimació dels hàbits cinematogràfics del barri o poble on està 
l’institut 
 
UNITATS D’ANÀLISI I DE MOSTREIG 

 S’ha considerat com unitat d’anàlisi la població de 12 anys o més de la zona 
d’influència del centre educatiu 

 La unitat de mostreig és l’individu entrevistat ja que la informació es recollirà 
mitjançant entrevistes personals. 

 
ÀMBIT DE LA INVESTIGACIÓ 
Totes les dades que s’obtindran faran referència a la població de 12 anys o més de la 
zona de referència de l’institut 
ÀMBIT TEMPORAL 
Hàbits cinematogràfics de la població de 12 anys o més durant els dotze mesos 
anteriors a la data del treball de camp. 
 
CONTINGUT 

 
 Gènere 
 
 
 

Freqüència assistència al cinema 
 

Llengua, doblatge,  
Tipus de sala 
Pel·lícules en altres suports  

 
Les preguntes haurien de ser tancades per facilitar el buidatge i les valoracions. En 
l’enquesta mostra només  l’última pregunta és oberta ja que serveix per veure si hi 
alguna constant en les preferències dels espectadors: de gènere, mediàtiques, etc. 
 
DISSENY DE LA MOSTRA 
Valoro que seria bo considerar un interval d’edat de 12 a 18 ja que és la franja d’edat 
dels companys d’institut. Potser una altra podria ser de 19 a 30, interval que en 
aquests moments sociològicament està considerat dins del grup dels joves. Els altres 
intervals podrien ser 31 -45 (aquest interval potser és el més representatiu dels pares 
i mares de l’alumnat d’un centre de secundària), 46 – 60 i més de 60. 

 
 
 
 
 

12 – 18 
19 – 30 
31 – 45 
46 – 60 
   >60 
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ESTRATIFICACIÓ 
Per simplificar una mica, suposarem que la densitat de població és semblant en tot el 
barri o poble, per tant podríem dividir la zona en quatre parts, una per cada alumne 
que faci el treball de camp. Seria desitjable que el projecte el desenvolupés més d’un 
grup. Cada alumne/a haurà d’entrevistar a deu persones com a mínim. D’aquestes, 5 
les hauran de contestar persones de sexe masculí i 5 del femení i d’aquestes cinc, 
cadascuna haurà de ser contestada per un representant dels diferents intervals 
d’edat. 

 Zona / nombre d’alumnes 
 10 enquestes 

5 homes 
o 1 a l’interval 12 – 18 
o 1 a l’interval 19 – 30 
o ... 

5 dones 
o 1 a l’interval 12 – 18 
o 1 a l’interval 19 – 30 
o ... 

A nivell teòric hauríem d’explicar a l’alumnat que hi ha tècniques de selecció per 
escollir els enquestats però, en el nostre estudi crec que n’hi hauria prou d’assegurar-
nos que la persona entrevistada fos de la zona adjudicada a l’enquestador. 
 
 
CONCEPTES BÀSICS 

 Espectador de cinema: persona que ha assistit almenys una vegada al cinema 
en els darrers dotze mesos 

 Espectador habitual de cinema: persona que ha assistit sis o més vegades al 
cinema en els darrers dotze mesos 

 Espectador esporàdic de cinema: persona que ha assistit menys de sis 
vegades al cinema en els darrers dotze mesos 

 Els mateixos conceptes aplicarem a l’estudi dels hàbits de les persones que 
veuen cinema a casa mirant  la TV,  vídeo o  DVD. 

 
 
Tenint en compte les limitacions de temps restringirem l’estudi a aquests aspectes: 

 Global (ambdós sexes) 
 Respostes en funció del sexe (globals)  i desprès comparació per veure si hi 

ha diferències significatives. 
 Estudi de les respostes dels homes i els intervals d’edat  
 Estudi de les respostes dels dones i els intervals d’edat  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   
Qüestionari 
Hàbits cinematogràfics____________________________ 

1. Sexe 
A. Home   
B. Dona   
 

 
2. Edat 

A. 12-18   
B. 19-30   
C. 31-45   
D. 46-60   
E. + de 60  
 

 
3. En els darrers 12 mesos ha anat al cinema? 
 

A. SI   A.1 Quantes vegades  
B. NO  

 
 

4. Quin és el motiu pel qual no va al cinema? 
 

A. És massa lluny      
B. No fan pel.lícules que siguin prou atractives  
C. No li agraden les multisales    
D. És massa car      
E. És més còmode veure cinema a casa  
 
 

5. Valori de 0 a 10 els gèneres cinematogràfic de la seva preferència a l’hora de 
veure una pel.lícula? 

A. Cinema negre (P)  
B. Musical    
C. Western    
D. Animació    
E. Ciència- ficció   
F. Melodrama   
G. Terror    
H. Documental   
I. Històric    
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6. Quina valoració li mereixen els productes cinematogràfics de les indústries dels 
següents països? (de 0 a 10) 

 
A. Cinema espanyol  
B. Cinema EEUU   
C. Cinema europeu  
D. Cinema asiàtic   
 
 

7. En quina llengua era la darrera pel·lícula que ha vist en un cinema: (llengua 
parlada, no subtitulada) 

 
A. Català   
B. Castellà   
C. Anglès   
D. Francès   
E. Altres       
 
 

8. Les pel·lícules en llengua estrangera, com les prefereix veure (o preferiria si fos 
possible) 

 
A. Doblades  
 

A.1 Al català  
A.2 Al castellà  

 
B. Subtitulades  

 
B.1 Al català  
B.2 Al castellà  
 

 
9. Quan va al cinema i pot escollir, què prefereix un multisala o una sala petita? 

A. Multisala     
B. Cinemes petits    
C. Indiferent   
 

 
10.  Disposa a casa seva de ? 

A. TV   
B. Vídeo   
C. DVD   
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11.  Ens podria dir aproximadament quants... té a casa seva 
A. Vídeos    
B. DVD       
C. DivX    
 
 

12.  En quines cadenes de TV veu més de dues pel·lícules a la setmana? 
 

A. TV3   
B. C33   
C. T5    
D. TV1   
E. TV2   
F. A3   
G. Locals   

13.  Quantes pel·lícules acostuma a veure de mitjana a la setmana per TV? 
 

A. Cap   
B. 1 a 5   
C. 6 a 10   
D. + de 10   

 
14.  Quantes pel·lícules acostuma a veure de mitjana a la setmana en DVD? 

 
A. Cap    
B. Molt rarament   
C. 1 a 5    
D. 6 a 10    
E. + de 10    

 
 

15.  Quantes pel·lícules acostuma a veure de mitjana a la setmana en DivX? 
 

A. Cap    
B. Molt rarament   
C. 1 a 5    
D. 6 a 10    
E. + de 10    

 
 

16.  Títol de dues pel·lícules, una recent i una altra que li hagi  agradat  en el 
passat. 

 
A. ___________________________________ 
B. ____________________________________ 
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CINEMA I TÈCNICA. GRUP ZOÒTROP   
 

El professorat haurà de vigilar que les explicacions no siguin còpies i que l’alumnat 
expliqui cada concepte de la manera més senzilla i entenedora possible. Si hi ha 
fórmules o elements s’han d’assenyalar i explicar les seves característiques i 
propietats. També s’hauria d’explicar amb senzillesa el funcionament dels suports 
d’una pel·lícula i de la maquinària per projectar-la o visualitzar-la. Per exemple, com 
es grava la informació en una cinta de vídeo? Per què veiem  en la pantalla d’un 
ordinador un DVD o un DivX? 

GRUP ZOÒTROP.  
Serà un grup centrat en la tècnica i el cinema. Hauran de cercar, estudiar, entendre i 
explicar els diferents conceptes que els hi proposem. El ZOÒTROP cercaria a 
internet i en la bibliografia facilitada pel professorat informació sobre aspectes 
tecnològics relacionats amb el cinema: suport de les pel·lícules, maquinari, tipus de 
pantalla, de format, etc. 

Pautes de recerca en forma de pregunta: 

  
 En què consisteix el fenomen de la persistència retiniana? Quina 

relació té amb el cinema? 
 En el Renaixement es va fer una descoberta revolucionària: la càmera 

obscura. Quina era la seva utilitat? Com funcionava? 
 Al segle XVII per primera vegada es va poder veure una llanterna 

màgica. En què consistia aquest enginy? 
 Demaneu informació als vostres companys que han fet el projecte de 

construcció de joguines òptiques i incloeu aquesta informació. 
 Suport fotosensible. Què és el cel·luloide? De quins materials estava 

compost al principi del cinema? I en l’actualitat? 
 Què és un fotograma? Com i per què queda enregistrat ?  
 Quins tipus de format pot tenir una pel·lícula? 
 Hi ha diferents tipus de projectors? 
 Totes les pantalles són semblants? Quines relacions hi ha entre 

l’altura i l’amplada? 
 Quina diferència hi ha entre una imatge televisiva, una  videogràfica i 

una cinematogràfica? 
 Com s’enregistra la informació en una cinta de vídeo? 
 Per què quan passem una cinta de vídeo el magnetoscopi reprodueix 

les imatges? 
 Què és un DVD? Com s’enregistra la informació en un DVD?  
 Per què podem veure les imatges contingudes en un DVD en el 

monitor d’un ordinador? 
 Què és un DivX?  
 Etc. 
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CINEMA I TÈCNICA. GRUP DVD 
 
Aquest grup se centrarà en el procés de creació d’una pel·lícula des de l’escriptura 
d’un guió fins a la seva exhibició d’una pel·lícula. Hauria d’intentar seqüenciar un 
projecte cinematogràfic.  
 

Pautes de recerca: 

 

Producció  
 Pre-producció o 

preparació 
 Productor 
 Productor executiu 
 Cap de producció 
 Productor associat 
 Productor delegat 
 Productor executiu 

 

Guió 
 Sinopsi 
 Guió literari 
 Guió tècnic 
 Decoupage 
 Storyboard 

 

Finançament 
 Estudi de mercat 
 Fonts de finançament 
 Assignació de 

pressupostos 
 Ajustaments d’equips 

tècnics i artístics 
 Subvencions 
 Vendes a les 

televisions 
 Vendes al mercat de 

vídeo 
 Merchandising 
 Taquilla 

Selecció d’actors 
 Perfil del personatge 
 Director de 

repartiment 
 Casting 
 Proves de pantalla 
 Star System 
 Extres 
 Secundaris o de 

repartiment 
 Principals 

 

Realització 
 Director 
 Script 
 Foto fixa 
 Ajudant de direcció 
 Dissenyador de 

producció 
 Director de producció 
 Director de fotografia 
 Operador 
 Enginyer de so. 
 Perxista 

Muntatge 
 Muntador 
 Pre-muntatge 
 Banda Sonora 
 Diàlegs 
 Crèdits 
 Doblatge 
 Efectes 
 Música 

Distribució 
 Distribuidor 
 Exhibidor 
 Making off 
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PEL.LÍCULES 
 

 

 

Abans de començar la projecció el professorat farà una breu introducció a la pel·lícula 
i explicarà el tipus de treball que faran els grups base el dia següent pel matí. 

L’objectiu no serà tant dur a terme una anàlisi d’una pel·lícula, és a dir, fer una fitxa 
tècnica, la sinopsi, cercar informació sobre el director, analitzar l’estructura fílmica, 
etc., sinó treballar dins el grup base el contingut; des de la perspectiva de l’ètica i la 
història, en Rebels del Swing, i de l’ètica i la biologia, en Gattaca. 

Seria interessant que la pel·lícula es pogués veure en un cinema o com a mínim en 
una pantalla gran i, si fos possible, en versió original subtitulada. No cal dir que seria 
un bon moment perquè el professorat i l’alumnat aprofitessin per parlar de quines 
haurien de ser les pautes de comportament d’una persona quan va al cinema i 
remarcar les diferències de quan està a casa veient un DVD o vídeo. 

Els grups base disposaran al voltant d’una hora i mitja per treballar i contestar el 
qüestionari i una hora i mitja per fer el debat. Potser ajudaria al treball si la tarda 
anterior, al finalitzar la pel·lícula, es lliurés a l’alumnat els qüestionaris i poguessin fer 
una primera mirada a casa per poder treballar al dia següent amb més fluïdesa.  

Les qüestions a treballar per l’alumnat en el dossier són merament indicatives. El 
professorat pot afegir-ne o treure’n en funció del tipus l’alumnat, de si es porta a terme 
el debat o no, del temps de què es disposa, etc. 

Una vegada treballat aquest qüestionari,  si escau, a cada aula es farà un debat, 
màxim set grups, on l’enllaç (suport tècnic) de cada grup explicarà a la resta el resultat 
del seu treball en cadascuna de les qüestions per posteriorment encetar un debat. Si 
el professorat ho cregués convenient podria anul.lar alguns del debats si això 
possibilités que l’alumnat treballés més a fons el dossier  

Una vegada acabat el crèdit es decidirà quina de les sinopsis argumentals i quina de 
les crítiques fetes pels grups es penjaran a la nostra pàgina i aquestes seran les 
podran consultar els visitants de la nostra pàgina web. 

Per decidir aquestes entrades de la pàgina web, a cada classe on els grups presenten 
els seus treball es podria escollir la millor sinopsi i la millor crítica i, posteriorment, 
quan el professorat avalués els treballs aquest acabaria de decidir  els més adients.  

Si fos possible seria prou interessant posar a la web una síntesi dels dos debats.  
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REBELS DEL SWING. DOSSIER DE TREBALL 
 
 
 

 Feu una sinopsi de la pel·lícula 
 

 Feu una crítica artística de la pel·lícula segons el vostre punt de vista 
d’espectadors. 

 
 Quin tipus de música és el Swing? D’on és originària? Sabeu que és el Lindy 

Hop?  
 

 Per què els nazis persegueixen la música Swing i l’estètica dels seus 
afeccionats? 

 
 Sabríeu dir altres situacions en la història contemporània que el poder 

establert hagi prohibit, censurat o perseguit moviments musicals? 
 

 Thomas, un dels personatges, diu en diverses ocasions, nazi pel matí, Swing 
Kid  pel vespre. Què creieu que vol expressar amb aquesta frase?  

 
 És possible ser neutral en una situació extrema com a l’Alemanya nazi? 

 
 Hi ha una escena en què Arvid es nega a tocar música alemanya davant d’uns 

militars. Valoreu aquesta decisió. 
 

 El pastor protestant alemany Martin Niemuller Has va escriure aquesta poesia 
(atribuïda erròniament a Bertold Bretch) 

 
“ Primer van agafar els comunistes, 

i jo no vaig dir res perquè no era comunista. 
Després es van endur els jueus,  

i jo no vaig dir res perquè no era jueu. 
Després, van venir a buscar els obrers;  

no vaig dir res, perquè jo no era obrer ni sindicalista. 
Més tard es van ficar amb els catòlics,  

i no vaig dir res perquè jo era protestant. 
I quan, finalment, em van agafar a mi,  

ja no quedava ningú per protestar ” 
 

 Trobeu que  té alguna relació amb la pel·lícula? Expliqueu-la. 
 

 Per què creieu que en Thomas s’acaba sentint atret per les joventuts 
hitlerianes i per la ideologia nazi? Creieu possible que en la realitat es pugui 
donar la situació en què un fill denunciï els seus pares com ho fa Thomas? 
Com creieu que és possible arribar a una situació com aquesta? 

 
 Trobeu que hi ha algunes semblances entre els joves actuals i els de la 

pel·lícula?  
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GATTACA. DOSSIER 
 
 
 

 Feu un resum de la pel·lícula, és a dir, el que s’anomena la sinopsi 
argumental. 

 
 Feu una crítica de la pel·lícula segons el vostre punt de vista d’espectadors. 

 
 Aquestes dues frases les podem veure al principi de la pel·lícula amb els títols 

de crèdit, per què penseu que el director les ha escollit? Comenteu-les. 
 

“Mira l’obra de Déu. Qui podrà redreçar el que ell va torçar?” 
Eclesiastès 
 
“ No només crec que manipularem a la Mare Natura, crec que la Mare 
vol que ho fem” Willard Gaylin 
 

 En els títols de crèdit, al començament de la pel·lícula, es veuen uns objectes 
microscòpics ampliats, què són? Per què creieu que ens les inclouen al 
principi de la pel·lícula?   

 
 Comenteu aquestes frases de la pel·lícula: 

“No entenc per què la meva mare va posar la fe en mans de Déu en 
comptes   de posar-la en un genetista” 
 
“Jo només et vaig prestar el meu cos però tu em vas donar el teu 
somni” 
 
“Mai em vaig reservar res per a la tornada”  (cursa de natació) 
 

 Quina sensació us ha donat la relació entre les persones d’aquell tipus de 
societat? 

 
 En la pel·lícula utilitzen la paraula geonisme per anomenar la discriminació per 

raons genètiques. Heu sentit alguna vegada la paraula eugenèsia? Sabeu el 
que vol dir? Investigueu si algun Estat contemporani l’ha aplicat a la seva 
població. 

 
¿Quina seria la nostra actitud si poguéssim escollir, no només el sexe 
dels nostres fills, sinó també el color de la pell, les seves capacitats 
intel·lectuals i, generalitzant, el seu futur? Quin paper hauria de tenir  
l’ètica davant d’aquestes decisions? Quin paper té la natura? Tothom 
tindrà accés a aquestes bio-tecnologies? 
 

 Comenta aquesta frase d’una crítica feta en una revista de cinema francesa 
sobre la pel·lícula. 
“En la pel·lícula l’atzar no té paper en la procreació, llavors, no hi ha 
procreació pròpiament dita, perquè tot el desenvolupament del fetus 
està programat científicament, sota l’ull dels genetistes i sota el 
control d’ordinadors que analitzen, organitzen i programen el producte 
final: el nadó” 
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 Valoreu aquesta situació: una persona que ha estat manipulada genèticament 
pot sentir-se limitat en la seva llibertat? Podria demanar responsabilitats als 
seus pares pel seu perfil o disseny genètic? Un exemple podria ser que els 
pares haguessin decidit que el seu fill tingués grans potencialitats en 
matemàtiques, però ell hagués preferit ser un gran esportista. 

 
 Heu llegit algun llibre de ciència-ficció amb una organització social similar a la 

de la pel·lícula? 
 
 Comenteu aquestes frases de la pel·lícula: 

 
“Cada àtom del nostre cos va formar part d’una estrella” 
  
“Un any no és molt, és una volta al sol.”  
 

Seria el mateix espai temporal si estiguéssim vivint en una base 
científica a Mart? Amb les velocitats amb les que es desplacen les 
naus actuals en tindríem prou amb un any terrestre per anar i tornar a 
Tità a on viatja el protagonista?  
 

 Sabrieu explicar breument què ès l’ADN: quines lletres el composen i 
què signifiquen? Per què és important l’ordre en què se situa la 
seqüència? Per què l’ADN és una prova d’identificació personal 
segura? Significa el mateix ACTG què AATTCCGG? I GATTACA? 
 

 Si els dos germans tinguessin descendència d’un manera atzarosa, quin 
creieu que tindria més probabilitats de tenir fills sense “tares” genètiques? 

 
 Les proves genètiques són instantànies en aquest futur: de saliva, de sang, de 

cabells, d’orina, etc. Actualment sabeu quant de temps es tarda en fer una 
anàlisi d’ADN? 
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AVALUACIÓ 

 
MARC TEÒRIC 
Quan definíem els objectius del projecte i en concret el disseny de les activitats, vàrem 
decidir que uns dels elements de referència fossin les competències curriculars, 
també vam acceptar com a eina de treball  la proposta que fa el projecte DeSeCo 
sobre competències: 
 
En primer lloc agrupar les competències clau en tres nivells: 
 

 La interacció dins d’uns grups socialment heterogenis 
 

 Actuar de forma autònoma 
 

 Fer servir les eines de forma interactiva 
 
per posteriorment identificar tres competències clau per cada àmbit. 
 

 La capacitat de relacionar-se bé amb altres persones 
 La capacitat de cooperar, treballar en equip 
 La capacitat de gestionar els conflictes i resoldre’ls 

 
 La capacitat d’exercir els seus drets i la capacitat de prendre responsabilitats 
 La capacitat de formar i dur a terme plans de vida i projectes personals 
 La capacitat d’actuar dins de la gran perspectiva / el context més gran 

 
 La capacitat de fer servir de forma interactiva el llenguatge i els símbols 
 La capacitat de fer servir de forma interactiva els coneixements i la informació 
 La capacitat de fer servir de forma interactiva la (nova) tecnologia 

 
Hem decidit en el projecte que l’organització del treball interdisciplinari seria amb una 
gestió d’aula basada en el treball cooperatiu. Si ens fixem en les característiques 
d’aquest tipus d’organització, veiem que les capacitats que l’alumnat haurà d’utilitzar 
durant el projecte són pràcticament coincidents amb les que ens proposa el projecte 
DeSeCo pel primer àmbit i  les tres competències clau identificades. Aquesta 
coincidència ens fa veure que si som capaços d’avaluar d’una manera rigorosa el 
treball de l’alumnat en grup cooperatiu, podrem esbrinar si tenen assolides les 
competències del primer àmbit que ens planteja el projecte DeSeCo.     
 
El segon àmbit llegit d’una manera molt genèrica coincidiria amb el treball per 
projectes: l’alumnat assumeix responsabilitats dins el grup, té unes fites amb el grup 
en relació al projecte comú i amb tota la promoció de quart envers la construcció de la 
web, l’alumnat interioritza que les seves accions tenen conseqüències en el 
desenvolupament del projecte, etc. 
 
En el tercer àmbit que defineix el projecte DeSeCo, la primera competència 
identificada coincideix amb la proposta del Departament d’Ensenyament per a la  
llengua catalana i castellana, la segona competència i la tercera  entren dintre la 
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proposta de competències en relació a les Llengües, Idiomes, Tecnologia, Visual i 
Plàstica, Socials, Matemàtiques, així com també amb els objectius generals suggerits 
en el Congrés de Competències Bàsiques de Barcelona del juny del 2003 sobre la 
competència bàsica TIC. 
 
Donades les coincidències entre les competències clau i les competències 
proposades pel Departament d’Ensenyament, si podem avaluar el treball de l’alumnat 
en els projectes i  les competències que empra durant el treball en relació a les 
Llengües, Idiomes, TIC etc. podrem esbrinar si l’alumnat ha assolit les competències 
del segon i el tercer àmbit. 
 
COMPETÈNCIES LLENGUA CATALANA I CASTELLANA. 
Per a cada una de les competències s’especifiquen un conjunt de components bàsics 
i estructurals (coneixements, habilitats, estratègies, valors, actituds, disposicions, 
actuacions) que detallen allò que caldrà assolir per dur a terme amb eficàcia les 
tasques relacionades amb parlar i escoltar, llegir i escriure. 
Competència oral: comprendre i expressar els missatges orals tenint present la 
situació comunicativa. 
Components: 

 Adequar la parla a la situació comunicativa. 
 Interpretar i construir el significat de missatges parlats. 
 Entendre i elaborar textos orals de tipologia diversa. 
 Identificar i usar elements comunicatius no verbals. 
 Utilitzar elements prosòdics per expressar les idees 
 Aplicar els coneixements lèxics, gramaticals i textuals per interpretar i 

expressar missatges orals. 
 Implicar-se activament en la conversa i adoptar una actitud dialogant. 

 
Competència lectora: comprendre i reflexionar sobre textos escrits (en qualsevol 
suport, i de diferents tipus) per adquirir i desenvolupar els coneixements i assolir fites 
pròpies. 
Components: 

 Planificar la manera d’enfrontar-se amb un text d’acord amb la situació 
comunicativa. 

 Interpretar i construir el significat del text i reconèixer-ne l’organització. 
 Llegir textos de forma expressiva i aplicar estratègies de reconeixement de 

paraules. 
 Aplicar els coneixements gramaticals i lèxics per comprendre el significat dels 

textos. 
 Utilitzar tècniques bàsiques de treball i estudi. 
 Cercar informació en mitjans tradicionals i de les tecnologies de la informació i 

comunicació i comprendre i processar-ne el contingut. 
 Apreciar la lectura com a mitjà d’enriquiment personal i social. 

 
Competència escrita: elaborar un text coherent i adequat a la situació comunicativa i 
d’acord amb les convencions de la llengua i valorar l’escriptura com a forma 
d’enriquiment personal i social. 
Components: 

 Planificar els textos escrits en funció de la situació comunicativa (destinatari, 
propòsit, adequació, generació d’idees…). 

 Escriure textos de tipologia diversa. 
 Aplicar els coneixements de la llengua (coherència, cohesió, lèxic, gramàtica) 

en la contextualització. 
 Aplicar les destreses necessàries per escriure les paraules correctament. 
 Presentar els escrits d’acord amb les convencions gràfiques habituals. 
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 Assegurar la correcció de l’escrit amb la revisió. 
 Utilitzar l'escriptura com a suport a l’estudi, organitzar-se i construir 

coneixements. 
 Reconèixer l'escriptura com una activitat que li permet comunicar-se i 

aprendre. 
Competència metalingüística: conèixer les diferents unitats de la llengua i les seves 
combinacions; el lèxic i la normativa gramatical i ortogràfica; i utilitzar aquests 
coneixements per millorar la pròpia expressió. 
Components: 

 Conèixer i aplicar l’ortografia en l’escriptura. 
 Conèixer i aplicar els coneixements lèxics i semàntics. 
 Conèixer i aplicar els coneixements de la gramàtica. 
 Conèixer i aplicar els coneixements de la lingüística del text. 
 Valorar els coneixements ortogràfics, lèxics i gramaticals i textuals. 

 
 
La segona competència i tercera competència: 
 
En relació a les llengües,  competència en la tecnologia de la comunicació: servir-
se de les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre i utilitzar tècniques 
de recerca, elaboració, presentació i transmissió d'informació. 
 
En altres matèries: 
 
COMPETÈNCIES IDIOMES 

 Demostrar que ha adquirit un conjunt d'estratègies lingüístiques comunicatives 
(receptives, productives i d'interacció) en àrees de comunicació bàsica dels 
àmbits personal i educatiu, mitjançant tasques comunicatives específiques 
d'aprenentatge dins i fora de l'aula. 

 Transferir al coneixement de la llengua estrangera les estratègies de 
comunicació i els hàbits de reflexió adquirits en les llengües primeres o en 
altres llengües. 

 Reflexionar sobre aspectes bàsics del funcionament i l'ús de la llengua com 
elements que faciliten l'aprenentatge en la compleció de tasques. 

 Demostrar una progressiva autonomia en el treball individual i un control 
gradual del propi procés d'aprenentatge. 

 Autoorganitzar el propi treball: fixació d'objectius, distribució del temps, 
autoavaluació del progrés, i reflexió sobre les formes de millorar les pròpies 
produccions, tant orals com escrites. 

 Valorar la importància de la revisió de les pròpies produccions amb pautes 
específiques, i reparació, amb l'ajut del company, del professor o de materials 
adients, dels problemes de significat i forma detectats. 

 Utilitzar estratègies d'aprenentatge i fonts impreses (diccionaris, índexs, 
enciclopèdies, llibres de consulta) i d'altres fonts (orals, audiovisuals, 
informàtiques i telemàtiques) per a la cerca d'informació i la resolució de 
problemes de manera autònoma. 

 Utilitzar eines electròniques d'ajut a la producció escrita (editor de textos), de 
suport a les exposicions orals (presentacions multimèdia) i a la interacció 
telemàtica (correu electrònic). 

 Reflexionar sobre el procés d'aprenentatge lingüístic propi i les característiques 
individuals com a aprenent d'una llengua estrangera, i demostrar interès per 
incorporar millores en la compleció de tasques comunicatives d'aprenentatge. 

 Reconèixer la importància que té el coneixement de la llengua estrangera com 
a mitjà per a una millor comprensió de les llengües i cultures, inclosa la pròpia, 
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i com a llenguatge de comunicació i entesa internacional en un món 
multicultural. 

 Participar en activitats comunicatives i col·laborar eficaçment en el treball de 
grup i de parella. 

 Mostrar respecte envers les opinions i els punts de vista dels altres, la 
informació rebuda i les activitats i tasques de classe (pròpies i d'altri). 

 Autoorganitzar el treball de grup: coplanificació, participació i coevaluació del 
treball. 

 Utilitzar la llengua estrangera com a mitjà de comunicació amb una actitud 
creativa i gaudir de l'ús de la llengua. 

 Valorar l'aprenentatge i l'ús de la llengua estrangera com un mitjà 
desenvolupament personal, de comunicació i d'aprenentatge. 

 
 
COMPETÈNCIES TECNOLOGIA 

 Relacionar elements bàsics de cultura tecnològica que li permetin de 
comprendre els canvis que es produeixen en les formes de vida: relacions 
ésser humà-natura, relacions socials i de producció, i l'aparició de noves 
tecnologies. 

 Analitzar objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, 
conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor 
forma d’utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu 
disseny i construcció i valorar les repercussions que ha generat la seva 
existència. 

 Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics senzills treballant 
de forma ordenada i metòdica, seleccionant i elaborant la documentació 
pertinent, dissenyant i construint objectes o sistemes que resolguin el 
problema plantejat, i avaluant la seva idoneïtat. 

 Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, 
utilitzant els recursos adequats. 

 Utilitzar les possibilitats d’Internet per intercanviar i comunicar idees, així com 
per localitzar informació en diferents suports, provenint de diferents fonts. 

 Desenvolupar les habilitats necessàries per manipular amb precisió: eines, 
objectes i sistemes tecnològics. 

 Potenciar actituds flexibles i responsables en el treball en equip, en la pressa 
de decisions, execució de tasques i recerca de solucions. 

 Reconèixer les necessitats individuals i socials més properes i les solucions 
més adequades que li ofereix l’entorn tecnològic. 

 Mostrar interès i curiositat per la tecnologia, generant iniciatives d’investigació, 
així com de recerca i elaboració de noves realitzacions tecnològiques. 

 Conèixer i analitzar l’explotació dels recursos naturals i l’ús dels productes de 
la tecnologia en el context del desenvolupament sostenible. 

 Assumir de forma activa l’avenç i l’aparició de les noves tecnologies, 
incorporant-les a l’activitat quotidiana. 

 
COMPETÈNCIES E.V.P. 

 Observar, valorar la importància, i interpretar de manera crítica els elements 
visuals i plàstics de l’entorn immediat, i distingir-ne les qualitats plàstiques, 
estètiques i funcionals. 

 Apreciar els valors estètics i reconèixer els estils més representatius de les 
obres d’art, del disseny de la comunicació visual, gaudir-ne, i entendre-les com 
a part del patrimoni cultural del país que cal respectar, conservar i millorar. 

 Analitzar i interpretar d’una manera raonada formes i imatges, identificar els 
diferents llenguatges visuals, i relacionar-los amb altres llenguatges, per tal 
cercar una forma personal d’expressió. 
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 Codificar i descodificar missatges visuals de caràcter tècnic i aplicar-los als 
processos de lectura i expressió. 

 Adquirir un llenguatge expressiu propi per tal d’expressar una idea tot trencant 
estereotips. 

 Apreciar les possibilitats de l’experimentació amb diferents tècniques i valorar 
les possibilitats expressives d’aquestes i saber aplicar-les en treballs de 
creació pròpia. 

 Valorar la importància del llenguatge visual i plàstic per tal d’expressar 
gràficament o plàsticament, idees, fets, vivències i sentiments. 

 Planificar les fases del procés de realització d’un projecte, analitzar els seus 
components per tal d’adequar-los als objectius que es vulguin aconseguir, i 
revisar al final cadascuna de les fases. 

 Respectar i mostrar sensibilitat i interès per formes d’expressió visual i plàstica 
diferent del propi, de les modes dominants i respectar els seus autors i les 
cultures que les generen. 

 Tenir criteri propi davant les diferents manifestacions artístiques 
 Valorar la participació pròpia i aliena i la consciència de treball en grup en la 

realització d’activitats artístiques 
 
CIENCIES DE LA NATURALESA 

 Utilitzar de manera interactiva i autònoma el llenguatge científic, textual i 
simbòlic, i els mitjans de tot tipus, especialment els relacionats amb les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per organitzar les dades i les 
idees i per comunicar-se eficaçment amb els altres. 

 Cooperar en grups socialment heterogenis en la resolució de problemes, 
abordables amb els conceptes i procediments de les ciències, demostrant 
iniciativa i creativitat en el plantejament de propostes i en la regulació de les 
dificultats. 

 Identificar i valorar les interrelacions entre la Ciència i la Tecnologia, molt 
especialment en camps com la Biotecnologia i les Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació, i utilitzar els instruments i eines que es desenvolupen per a 
recollida i l’anàlisi de dades experimentals i per a la comunicació d’idees. 

 Desenvolupar capacitats i actituds fonamentals que permetin argumentar de 
forma  crítica sobre temes científics socialment controvertits i actuar en 
conseqüència de forma apropiada a l’edat. 

 
 
COMPETÈNCIES MATEMÀTIQUES 
Fer servir estratègies d’investigació i resoldre problemes. 
La resolució de problemes constitueix , en matemàtiques, un context universal 
d’aprenentatge, per això, hi ha d’ésser sempre present. És una activitat associada al 
raonament i la comunicació i que s'integra de forma natural amb altres activitats. Els 
problemes són situacions no rutinàries que constitueixen reptes per l’alumnat, que 
generalment han d’usar diverses estratègies per resoldre'ls. La formulació de 
problemes ha d’integrar l’experiència matemàtica de l’alumnat. En una activitat 
d’investigació, l’alumnat explora una situació oberta buscant regularitats, fent i 
comprovant conjectures, argumentant i comunicant oralment o per escrit les seves 
conclusions. Aquests tipus d’activitats afavoreixen la relació amb altres àrees del 
currículum. 
Aquesta competència es desglossa en quatre subcompetències: 

 Interpretar i representar una situació o problema. 
 Aplicar diverses estratègies per arribar a la solució. 
 Validar i raonar sobre la solució i sobre el mètode de resolució. 
 Comparar situacions i generalitzar. 
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COMPETÈNCIES SOCIALS 

 Expressar arguments i opinions fonamentades sobre fenòmens actuals o 
passats com a conseqüència de l'adquisició d'una memòria històrica i de sòlids 
coneixements geogràfics, tot emprant amb precisió i rigor el vocabulari 
específic de l'àrea. 

 Recollir, sistematitzar, analitzar i presentar mitjançant diferents tipus de registre 
(gràfics, estadístiques, quadres, fitxes, àudios), les dades obtingudes 
mitjançant diferents fonts d'informació, tant documentals com orals, en especial 
les que puguin ser objecte d'accés i consulta per mitjans informàtics. 

 
COMPETÈNCIA TIC 

 En el Congrés de Competències Bàsiques de Barcelona es van suggerir uns 
objectius generals sobre la competència bàsica tic 

 Assolir les capacitats per desenvolupar-se individualment i socialment en la 
societat de la informació. 

 Explotar el potencial de les TIC en totes les àrees i àmbits de l’ensenyament 
aprenentatge 

 Utilitzar les TIC per donar suport a objectius generals, com ara desenvolupar 
actituds positives per a l’aprenentatge, millorar la presentació dels treballs, les 
actituds inquisitives de recerca i de resolució de problemes i d’aprendre a 
col·laborar i a treballar en equip 

 Aprofitar els nous entorns de comunicació per participar en comunitats 
d’aprenentatge formals i informals  

 
 I més desenvolupades (diverses fonts) 

 
 Ser autònoms davant de problemes tècnics, adquirir domini dels components 

del maquinari i les estructures de la xarxa. 
 Utilitzar el vocabulari adient relacionat amb les TIC 
 Dominar la utilització dels elements genèrics del diferent programari 
 Utilitzar les TIC per accedir, buscar i recuperar informació utilitzant diferents 

fonts d’accessibilitat i de format: suport paper (enciclopèdies, llibres), suport 
electrònic CD-ROM (diccionaris , enciclopèdies etc.) i en bases de dades, per 
posteriorment poder redactar, revisar i editar la informació obtinguda. 

 Produir un text escrit seguint pautes de presentació establertes emprant amb 
facilitat instruments d’informàtica d’ajut a la redacció i impressió dels treballs 
escrits coma ara processadors de textos, corrector ortogràfic, diccionari de 
sinònims i programes d’autoedició. 

 Organitzar, analitzar i sintetitzar la informació recollida en taules, gràfics, 
esquemes, bases de dades etc. 

 Interpretar i elaborar representacions gràfiques utilitzant un full de càlcul, 
mitjançant diagrames de barres, histogrames, diagrames de sectors etc. per tal 
de constituir reculls d’informació organitzada. 

 Presentar i difondre amb ajut de les TIC els treballs i les conclusions a les que 
s’ha arribat dissenyant, confeccionant i produint utilitzant eines TIC del tipus 
multimèdia. Pàgines web, vídeos digitals, presentacions amb Power Point. 

 Valorar les eines de col·laboració en grup per a l’assoliment de projectes 
conjunts de treball. 
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CONCRECIÓ AVALUACIÓ 
 

 
Hem decidit avaluar competències clau o curriculars (transversals), però també 
hauríem d’avaluar el treball final elaborat per l’alumnat, en el nostre cas el projecte i la 
proposta d’entrades per la pàgina web a més del treball fet en els dossiers de les 
pel·lícules. Com que la majoria de les situacions es resolen en el si del grup no serà 
fàcil avaluar les competències individuals, només serà factible si tenim molt clares les 
responsabilitats de cadascú en els diferents rols que haurà adoptat l’alumnat al llarg 
de la jornada: responsabilitat específica en el grup cooperatiu, feina a fer dins el 
projecte i/o la tasca en el grup de recerca. 
A les reunions del matí (fixació d’objectius) haurien de quedar molt clares les tasques 
de cadascun dels membres del grup i en la posada en comú al final de la jornada per 
poder saber el treball efectiu realitzat per cada membre del grup. És clar que volem 
avaluar les competències emprades durant el treball interdisciplinari, però en quins 
àmbits? 

 
 
 

 Àmbits on avaluarem les competències: 
 

 Grup cooperatiu. Tasca assignada en el grup (coordinador/a, suport tècnic 
informàtic, etc.) hauríem d’avaluar el grau d’assoliment de les responsabilitats 
en el rol assumit dins el grup. 

 
 Projecte. Responsabilitat en el projecte (tasques assignades diàriament en el 

si del grup). Depenent del projecte farem un tipus de seguiment o un altre 
però, bàsicament, hauríem de poder esbrinar: primer si l’alumnat ha 
acomplert les seves responsabilitats dins el projecte i, desprès, veure les 
competències que ha anat utilitzant durant el desenvolupament d’aquest. 

 
 Recerques  (Smeagoul, Tarantino, DVD, etc.). Haurem de tenir cura de la 

utilització de les fons d’informació, de la utilització de l’ordinador, del format 
utilitzat, de la qualitat de la informació recollida, de l’elaboració d’aquesta 
informació, etc. Haurem d’avaluar amb atenció al grup Smeagol ja que 
donades les seves especials característiques, valorarem uns ítems 
diferenciats: disseny de l’enquesta, treball de camp, buidatge, utilització del 
software, conclusions del treball, etc. 

 
 Dossiers pel·lícules (grau d’implicació en el treball dels dossiers) 

 
 Exposició oral: Individual i de grup 
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Per tant l’avaluació tindrà dos vessants: el primer d’avaluació de les competències 
individuals i les de grup, i el segon d’avaluació del treball final presentat per 
cadascun dels grups. 

 
 
 
AVALUACIÓ INDIVIDUAL 
 

 Fitxa de seguiment  
 

o Treball dins el grup cooperatiu 
o Treball dins el projecte, en el grup de recerca i en les pel·lícules. 

 
 Avaluació de l’exposició oral 

 
 Autoavaluació de l’alumne/a 

 
 Avaluació per part del grup de cadascun dels seus membres 

 
 
 
 
 
AVALUACIÓ GRUP 
 

 Autovaluació del grup cooperatiu 
 
 Avaluació del projecte. Producte final 

 
 Avaluació de les recerques i de la presentació per penjar a la web. 

 
 Avaluació dels treballs de les pel·lícules: dossier  

 
 Avaluació de l’exposició oral del grup 

 
 Avaluació per part del professorat del funcionament del grup cooperatiu. 
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FITXA DE SEGUIMENT D’UNA SESSIÓ DE TREBALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJECTE 
 
 
SESSIÓ                                                                         GRUP 
QUE CAL FER HORARI REPARTIMENT 

DE TASQUES 
ALUMNE/A FEINA 

REALITZADA 

     

FEINA PENDENT 
 
 
 
MOTIUS 
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AVALUACIÓ INDIVIDUAL I DEL GRUP EN EL TREBALL COOPERATIU 
 

 
Els ítem avaluats en aquesta graella són competències dels tres àmbits, 
anomenarem A  les del primer àmbit, B a les del segon i C a les del tercer. Hem fixat 
per donar com assolides les competències quan l’alumnat les ha superar en un 60%. 
Si l’equip que porta a terme el treball pensés que un altre percentatge seria més 
adient l’únic que caldria es variar les taules de conversió del full de càlcul. Per 
avaluar podem utilitzar aquestes valoracions:  

 
SEMPRE = 4          SOVINT = 3          POC = 2           MAI = 1 

 
Ω,  δ , β i λ són l’alumnat del grup 

 
 AVALUACIÓ INDIVIDUAL EN EL 

TREBALL COOPERATIU 
Ω δ β λ 

A Assumeix el seu rol dins el grup cooperatiu     
A Coopera amb els companys     
A Aporta idees     
A Accepta i respecta fàcilment el acords     
A Sap escoltar     
A Afavoreix i cerca els compromisos     
A Fa servir un llenguatge respectuós amb la 

resta del grup 
    

A És capaç de canviar d’actitud     
A Col·labora en el compliment de la feina 

encomanada 
    

A És tolerant i no mostra aires de superioritat     
B Té iniciatives     
B Té autonomia i decisió en la realització del 

treball 
    

B Planteja preguntes     
B Sap superar el fracàs     
B S’enfronta a les pressions     

C1 Té habilitat per justificar els seus punts de 
vista 

    

C2 Es mostra creatiu     
 GLOBAL INDIVIDUAL T.C.      
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  AVALUACIÓ INDIVIDUAL EN EL TREBALL 
COOPERATIU 

Ω δ β λ 

A Assumeix el seu rol dins el grup cooperatiu     
A Coopera amb els companys     

A Aporta idees     

A Accepta i respecta fàcilment el acords     

A Sap escoltar     

A Afavoreix i cerca els compromisos     

A Fa servir un llenguatge respectuós amb la resta del grup     

A És capaç de canviar d’actitud     

A Col·labora en el compliment de la feina encomanada     

A És tolerant i no mostra aires de superioritat     
B Té iniciatives     
B Té autonomia i decisió en la realització del treball     
B Planteja preguntes     
B Sap superar el fracàs     
B S’enfronta a les pressions     
C1 Té habilitat per justificar els seus punts de vista     
C2 Es mostra creatiu     
 GLOBAL INDIVIDUAL T.C.      

 
 

AVALUACIÓ DEL GRUP EN EL TREBALL COOPERATIU  
Es fa un pla de treball al començament del dia  
Es distribueixen les tasques  
Es discuteixen totes les opinions  
Busquen estratègies per solucionar els conflictes  
Són capaços d’explicar amb claredat els resultats del seu treball  
Tots els membres han dut a terme les tasques encomanades  
Tots els membres han  participat   
Els membres del grup han assumit la seva responsabilitat (Coordinació, 
Secretaria, etc.) 

 

Fa una posada en comú al finalitzar la jornada  
GLOBAL GRUP T.C.   



AVALUACIÓ INDIVIDUAL PROJECTE , RECERCA I PEL.LÍCULES 
 

Depenent del projecte farem un tipus de seguiment o un altre, però generalitzant, 
hauríem de poder observar primer, si l’alumnat ha acomplert les seves 
responsabilitats dins el projecte, desprès veure les competències que ha utilitzat i 
en quin grau durant el desenvolupament de les seves tasques i, finalment la seva 
contribució a la concreció del treball.  
En els grups de recerca haurem d’observar l’alumnat en referència a la utilització 
de les fons d’informació, de l’ordinador, de la qualitat de la informació recollida, de 
la elaboració d’aquesta informació. S’haurà de tenir especial cura del grup 
Smeagol, aquí valorarem ítem diferents als dels altres grups, el disseny de 
l’enquesta, el treball de camp, les representacions gràfiques, les valoracions i 
conclusions etc.  
En les pel·lícules a banda del dossier haurem d’observar les aportacions i 
l’actuació de l’alumnat en els debats. 
 
Per avaluar podem utilitzar aquestes valoracions:   

 
SEMPRE = 4         SOVINT = 3          POC = 2          MAI = 1 

 
Ω,  δ , β i λ són l’alumnat del grup 

 
   COMPETÈNCIES Ω δ β λ 
A Col·labora amb el grup     

A Participa en la recerca de la informació     
A Participa en la elaboració de les respostes     

A És respectuós en el torn de paraules     

A És respectuós amb les opinions dels altres     

  GLOBAL COMPETÈNCIES A     
B Té d’autonomia     

B Té una actitud correcte durant la projecció     

B Participa en el debat      

B Fa aportacions significatives     

  GLOBAL COMPETÈNCIES B     
C1 Competència oral      
C1 Competència lectora     
C1 Competència escrita     
C1 Competència metalingüística     
  GLOBAL COMPETÈNCIES C1     

C2 Té capacitat de fer servir interactivament 
coneixements i informació 

    

  GLOBAL COMPETÈNCIES C2     
C3 Competències TIC     
  GLOBAL COMPETÈNCIES C3     
   G. A. PROJECTE, RECERCA I PEL.LÍCULES     



 
Depenent del projecte farem un tipus de seguiment o un altre, però generalitzant, 
hauríem de poder observar primer, si l’alumnat ha acomplert les seves 
responsabilitats dins el projecte, desprès veure les competències que ha utilitzat i 
en quin grau durant el desenvolupament de les seves tasques i, finalment la seva 
contribució a la concreció del treball.  
En els grups de recerca haurem d’observar l’alumnat en referència a la utilització 
de les fons d’informació, de l’ordinador, de la qualitat de la informació recollida, de 
la elaboració d’aquesta informació. S’haurà de tenir especial cura del grup 
Smeagol, aquí valorarem ítem diferents als dels altres grups, el disseny de 
l’enquesta, el treball de camp, les representacions gràfiques, les valoracions i 
conclusions etc.  
En les pel·lícules a banda del dossier haurem d’observar les aportacions i 
l’actuació de l’alumnat en els debats. 
 
Per avaluar podem utilitzar aquestes valoracions:   

 
SEMPRE = 4         SOVINT = 3          POC = 2          MAI = 1 

 
Ω,  δ , β i λ són l’alumnat del grup 

 
   COMPETÈNCIES Ω δ β λ 
A Col·labora amb el grup     

A Participa en la recerca de la informació     
A Participa en la elaboració de les respostes     

A És respectuós en el torn de paraules     

A És respectuós amb les opinions dels altres     

  GLOBAL COMPETÈNCIES A     
B Té d’autonomia     

B Té una actitud correcte durant la projecció     

B Participa en el debat      

B Fa aportacions significatives     

  GLOBAL COMPETÈNCIES B     
C1 Competència oral      
C1 Competència lectora     
C1 Competència escrita     
C1 Competència metalingüística     
  GLOBAL COMPETÈNCIES C1     

C2 Té capacitat de fer servir interactivament 
coneixements i informació 

    

  GLOBAL COMPETÈNCIES C2     
C3 Competències TIC     
  GLOBAL COMPETÈNCIES C3     
   G. A. PROJECTE, RECERCA I PEL.LÍCULES     



    
EXPOSICIÓ ORAL  

 
Vàrem decidir que cada grup a l’hora de fer l’exposició oral primer fes, una 
breu explicació del treball interdisciplinari, desprès que presentés  part o  tot 
el projecte: vídeo, reportatge etc. en funció del temps disponible i del que 
hagi decidit el grup de protocol i en últim lloc la seva proposta per posar al 
web de les recerques fetes durant el treball (historia del cinema, estudi 
sociològic, etc.). Tal com vàrem decidir tots els components del grup 
participaran en l’exposició 

Per avaluar podem utilitzar aquestes valoracions:   
 

MOLT BÉ = 4          BÉ = 3          REGULAR = 2           MALAMENT = 1 
 
        

EXPOSICIÓ DEL GRUP  
Valoració del treball interdisciplinari  
Presentació del projecte  
Presentació de les recerques sobre cinema  
Utilització de les TIC en l'exposició  
Participació de tot el grup  
Competència oral  
GLOBAL GRUP   
 
 
SEMPRE = 4          SOVINT = 3          POC = 2          MAI = 1 

 
Ω,  δ , β i λ són l’alumnat del grup  
 
 EXPOSICIÓ ORAL INDIVIDUAL Ω δ β λ 
B Soltesa i seguretat personal          

C1 Competència oral     
C2 Assimilació de la informació     
C3 Utilització de les TIC en 

l'exposició 
    

 GLOBAL INDIVIDUAL      
 



 
INFORME DEL TREBALL INTERDISICIPLINAR D’UN GRUP 

 
 
Hem pensat que podria facilitar la feina del professorat  el tenir un informe de 
cadascun dels grups això ens permetria tenir una visió detallada del funcionament del 
grup i per altre banda  pot servir per poder comparar el treball dels diferents grups.  
Amb un full de càlcul tipus Excel (consultar pàgina web http://www.xtec.es/~rriera/)o 
similar podem fer que la feina no sigui carregosa, quan avaluem un ítem d’alguna de 
les tres fitxes de seguiment automàticament s’actualitza en l’informe. 
 
Ω,  δ , β i λ són l’alumnat del grup  
 
En la primera taula totes les competències A, B o C valorades en els graelles 
avaluació: Individual i del grup dins el treball cooperatiu, individual projecte, pel·lícules 
i recerques i l’exposició oral s’acumulen en l’informe per poder esbrinar  si un alumne 
les ha assolit. També automàticament calcula si l’alumne/a ha assolit globalment les 
competències avaluades. 
 

 
COMPETÈNCIES (INVIDUALS) Ω δ β λ 
COMPETÈNCIES A     
COMPETÈNCIES B     
COMPETÈNCIES C1     
COMPETÈNCIES C2     
COMPETÈNCIES C3     
COMPETÈNCIES GLOBALS INDIVIDUAL          

 
 
 
 

AUTOAVAL  INDIVIDUAL Ω δ β λ 
A    GLOBAL INDIVIDUAL T.C.      
B    EXPOSICIÓ ORAL INDIVIDUAL     

C    

GLOBAL AVALUACIÓ 
PROJECTE, RECERCA I 
PELLÍCULES 

    

D    AUTOAVALUACIÓ     
   AVALUACIÓ DEL GRUP      

      
AVALGRUP     

A       
B       
C       
D      

 
 
 
 



                                                                                                                                
   

 
 
 

En la segona taula amb un vincle s’han registrat les valoracions que el professorat ha fet 
en les graelles, a més hem d’afegir, l’autovaloració que tot els alumnes han fet de la 
seva tasca durant tot el treball interdisciplinari (de 1 a 4)  i, la valoració que han fet els 
altres components del grup del treball de cadascun dels alumnes que l’han format (de 1 
a 4). 

 
AUTOGRUP  GRUP VAL. 

    GLOBAL GRUP COOPERATIU  

     EXPOSICIÓ ORAL GRUP  

   AUTOAVALUACIÓ DEL GRUP  

     

PROJECTE  TREBALLS FINALS PRESENTATS PEL GRUP   

    PROJECTE  

RECERQUES  RECERQUES  

    DOSSIERS PEL.LÍCULES  

PEL.LÍCULES 
   

 
A part dels vincles amb les altres graelles hem d’afegir per completar l’informe la 
valoració que ha fet el grup dels seu funcionament (1 a 4) i les valoracions que fa el 
professorat sobre els treballs presentats per cada grup ja sigui el projecte, les 
recerques com els dossiers de les pel·lícules (1 a 4). 

  
AUTOGRUP  GRUP VAL. 

    GLOBAL GRUP COOPERATIU  
     EXPOSICIÓ ORAL GRUP  
   AUTOAVALUACIÓ DEL GRUP  

     
PROJECTE  TREBALLS FINALS PRESENTATS PEL GRUP   

    PROJECTE  
RECERQUES  RECERQUES  

    DOSSIERS PEL.LÍCULES  
PEL.LÍCULES 

   
 

Per calcular una nota final del treball interdisciplinari, si escau, hem de ponderar 
cadascuna de les valoracions que ha fet el professorat, l’equip pot prendre les decisions 
que cregui convenient l’únic que ha de fer és canviar en el full de càlcul els percentatges
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FITXA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL INTERDICIPLINARI ALUMNAT 
 
 
MOLT = M                 BASTANT = B                 GENS = G   

 
 
  

M 
 

B 
 

G 
RAONA 

BREUMENT LA 
RESPOSTA 

El tema del projecte t’ha resultat 
interessant 
 
 
 
 
 

    

Has canviat  la teva  actitud  o 
conducta vers els teus companys i 
companyes 
 
 
 
 

    

El treball cooperatiu ha afavorit les 
relacions i la convivència amb els 
teus companys 
 
 
 

    

El treball cooperatiu ha afavorit les 
relacions amb el professorat 
 
 
 

    

Has vist la necessitat d’adaptar-te a 
altres maneres de treballar per tal 
donar coherència a un treball fet en 
grup 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



                                                                                                                                
   

FITXA D’AVALUACIÓ DEL TREBALL INTERDICIPLINARI  PROFESSORAT 
 
 
 
 MOLT 

ADEQUAT/S
ADEQUAT/S POC 

ADEQUAT/S
JUSTIFICACIÓ 

Contingut 
 
 
 
 

    

Metodologia 
 
 
 
 

    

Materials 
 
 
 
 

    

Espais 
 
 
 
 

    

Temps 
 
 
 
 

    

Dinàmica dels grups 
 
 
 
 

    

Implicació del 
professorat 
 
 
 
 

    

Altres 
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ENLLAÇOS 
 
Adreces història del cinema 
www.xtec.es/xripoll/ecine0.htm  Interessant i profitós per l’alumnat.   
 
http://www.xtec.es/~xripoll/cine8.htm Senzill i didàctic poden treure molta informació 
 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cinema. Informació tant tècnica com històrica 
 
http://www.xtec.es/~xripoll/cine8.htm Interessant amb molts enllaços molts d’ells amb 
anglès 
 
http://www.grec.net/cgibin/heccl2.pgm?NDCHEC=0090573 Interessant 
 
http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/films.htm Molts enllaços 
 
http://icarito.tercera.cl/icarito/2000/782/pag1.htm Pàgina xilena molt didàctica poden 
treure informació i idees. 
 
http://home.snafu.de/ohei/ofd/moviedict_s.html És un diccionari de cinema  
 
http://iris.cnice.mecd.es/media/index.html Pàgina molt interessant l’alumnat pot treure 
tot tipus d’informació 
 
http://www.areabase.com/cultura_cinema.htm. Molts enllaços profitosos 
 
http://www.anamorphoses.com/flash/main_en.html Pàgina en francès i anglès descriu 
totes les fases des de el guio fins la pel·lícula 
 
http://www.learner.org/exhibits/cinema/screenwriting.html Igual anterior però amb 
anglès. 
 
http://www.xtec.es/~xripoll/hcinec8.htm Cinema català 
 
http://www.xtec.es/~imagrans/ pàgina bastant reeixida sobre el còmic 
 
http://www.cinemaieti.com/especials/comics/comic_cat.htm Còmics i cinema. 
 
http://www.terrassa.org/bct/internet/apartats/f/enllacos_cinema/enllacos_cinema_f.ht
m Pot ser útil, amb enllaços. 
 
http://www.pcb.ub.es/filmhistoria/filmhistoriaonline.html 
 
http://www.iua.upf.es/~berenguer/textos/fabrica/1_c.htm Història del cinema 
 
http://www.tvcatalunya.com/chomon/introduccio.htm Programa de TV3 Dedicat a S 
de Chomón. 
 
 
 
 
 

http://www.xtec.es/xripoll/ecine0.htm
http://www.xtec.es/~xripoll/cine8.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://www.xtec.es/~xripoll/cine8.htm
http://www.grec.net/cgibin/heccl2.pgm?NDCHEC=0090573
http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/films.htm
http://icarito.tercera.cl/icarito/2000/782/pag1.htm
http://home.snafu.de/ohei/ofd/moviedict_s.html
http://iris.cnice.mecd.es/media/index.html
http://www.areabase.com/cultura_cinema.htm
http://www.anamorphoses.com/flash/main_en.html
http://www.learner.org/exhibits/cinema/screenwriting.html
http://www.xtec.es/~xripoll/hcinec8.htm
http://www.xtec.es/~imagrans/
http://www.cinemaieti.com/especials/comics/comic_cat.htm
http://www.terrassa.org/bct/internet/apartats/f/enllacos_cinema/enllacos_cinema_f.htm
http://www.terrassa.org/bct/internet/apartats/f/enllacos_cinema/enllacos_cinema_f.htm
http://www.pcb.ub.es/filmhistoria/filmhistoriaonline.html
http://www.iua.upf.es/~berenguer/textos/fabrica/1_c.htm
http://www.tvcatalunya.com/chomon/introduccio.htm Programa de TV3


                                                                                                                                
   

Adreces cinema 
 
Tms.ecol.net/movies/whoplain.htm.  Pàgina en anglès que ens contesta qui és qui en 
els crèdits al final d’una pel·lícula  
 
http://www.filmoguia.com/ 
 
http://www.devildead.com/gattaca/gattaca.htm 
 
http://biblioteca.godella.net/Valencia/temes/v-sfc.html 
 
http://www.iespana.es/_siteannu/?Tri=ALPHA&NbDisplay=20&RubMereCode=18&Ru
bCode=35&REGIE_RUBRIQUE=CINE 
 
http://www.filmoguia.com/quees.php 
 
http://www.greenseek.de/internet/index.php/World/Catal%E0/Arts_i_cultura/Cinema/ 
Cine club IES el Palo 
 
http://home.worldonline.es/hekokole/genero.htm Dibuixos animats 
 
http://iris.cnice.mecd.es/media/cine/bloque2/pag8.html 
 
http://www.todocinetv.com/ Portal de cinema espanyol 
 
http://www.sciflicks.com/fr/gattaca/ 
 
http://www.starseeker.com/ Diversos, actors, directors etc. 
 
http://www.xtec.es/~imagrans/ El còmic. 
 
http://perso.wanadoo.es/adolftallerdart/guiacinema/ 
 
http://www.museudelcinema.org/ct/pdf/V2r.pdf Activitats museu del cinema de Girona 
 
http://www.bemonline.com/modules/wfsection/article.php?articleid=13 Ciència ficció i 
ciència 
 
 
Adreces tècniques 
http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/jts0304-2/index.htm Jornades tècniques de 
fotografia i audiovisuals 
 
http://www.fbofill.org/php/publicacions/pdf/172.PDF Reportatge turístic 
 
http://www.xtec.es/audiovisuals/img/parlem4.pdf Rodatge d’un anunci 
 
http://www.xtec.es/~xripoll/edicio.htm Muntatge 
 
http://www.xtec.es/aulanet/ud/tecno/pweb/guiadidactica/orientacions.htm Construcció 
pàgines web 
 
http://www.xtec.es/at_usuari/web/guiahtm/guia.htm Construcció pàgines web 
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http://www.xtec.es/aulanet/ud/tecno/pweb/index.htm Construcció pàgines web molt 
senzill 
 
http://www.xtec.es/aulanet/ud/tecno/pweb/index.htm Artefactes  
 
http://www.xtec.es/audiovisuals/pagines/recursos.html Propostes diverses 
 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/colibri/cuentos/arte4/htm/sec_13.htm Zoòtrop 
 
http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/sas04/sessio2/sast2/ses1prac0.htm Trucs 
d’animació 
 
http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/sas04/sessio2/sast2/ses1prac0.htm Vídeo digital 
 
 
Adreces cinema i música 
http://www.museudelcinema.org/ct/ 
 
http://www.labutaca.net/reportaje/bandassonoras/index.htm 
 
 
Adreces Escoles de cinema i cicles formatius relacionats amb la comunicació i 
la imatge 
http://www.ecam.es/ 
 
http://www.idep.es/     
 
http://www.cecc.es/ 
 
http://www.escac.es/menu.asp# 
 
http://www.xtec.es/fp/index.htm 
 
 
Adreces diverses 
http://www.gencat.net/ense/csda/congres/pdf/ponencia1.pdf   
Congrès de Competències bàsiques.  
 
http://www.carpetacompartida.com/ ICE UAB 
 
http://www.xtec.es/~asarsane/dilema9.html Bioètica 
 
http://www.alcoberro.info/Darwin.htm Implicacions ètiques del darwinisme 
 
http://www.xtec.es/~jrosell3/documents/competencies_basiques.pdf   C. Bàsiques 
 
http://www.iacoba.com/ C.Bàsiques 
 
http://www.xtec.es/estudis/eso/02_doc_avaluacio/dificultats_aprenentatge_eso_accio
ns_millora.pdf Avaluació de competències 
 
http://www.edualter.org/material/pau/pau.htm La pau a través del mitjans 
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