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Introducció 

Els objectius que m’han mogut a desenvolupar aquest projecte parteixen de les 

competències bàsiques de l’àrea de llengua però també de l’àmbit digital i social. A 

partir d’aquest punt i des dels textos literaris, pretenc que la lectura d’un llibre triat 

voluntàriament per ells mateixos els faciliti el creixement personal i els faci descobrir 

aspectes culturals que connectin l’obra literària amb la seva vida d’adolescents.  

A partir de diverses lectures, els alumnes poden obrir-se al món i ho fan explicant-

les i promocionant-les entre els companys. El bagatge que adquireixen amb les 

lectures pròpies i les comentades pels companys de classe pot ser determinant en 

el desenvolupament del gust per la lectura i la descoberta del bagatge cultural. 

Aquest plaer comporta inexorablement una millora de l’escriptura i, atès que hauran 

d’explicar-se davant dels companys, també porta associada una millora en 

l’expressió oral. 

La transmissió del coneixement après o la recomanació de les lectures també és 

una part molt important d’aquest projecte; tant en les sessions setmanals de lectura 

com en les sessions d’exposició oral Finals o en els vídeos o fullets promocionals 

que realitzaran. 

L’obra literària esdevé, doncs, el petit germen a partir del qual s’anirà desplegant un 

projecte que els portarà a descobrir –i a donar a conèixer al grup– i relacionar el 

llibre i l’autor, però també la història de la literatura, el context històric social, polític i 

econòmic, la música, la pintura, l’arquitectura, l’escultura, els descobriments i 

invents, els creadors i descobridors i el pensament i els pensadors.  
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Justificació 

La lectura dels clàssics de la literatura havia passat a la història en el meu centre a 

l’ESO. D’una banda, els alumnes no comprenien bé els textos i, a més, el fet de ser 

una lectura obligatòria entorpia el plaer de llegir. Amb el projecte LITECULTURA 

que us presento puc dir que m’ha fet feliç veure noies i nois de 15 anys llegint, 

entenent, compartint i gaudint amb una obra literària creada potser fa més de 500 

anys, i explicant-la i recomanant-la als companys i companyes.  

Si abans podem dir que en certa manera la teoria vencia el text, amb aquest 

projecte, la lectura i el text vencen la teoria. I això esdevé l’inici d’un camí que es 

desenvolupa al llarg de tot el curs de manera pautada cronològicament. Les classes 

magistrals no serveixen de gaire a l’alumnat que desconnecta. Des del meu punt de 

vista, doncs, calia fer una volta a aquest aspecte. Basant-me en la idea que s’aprèn 

quan s’ensenya i introduint elements de gamificació, vaig decidir preparar els 

alumnes perquè ensenyessin ells mateixos literatura i cultura a les companyes i 

companys. D’aquesta manera, he pogut comprovar que paren més atenció més a 

classe quan es fan les exposicions i que els que exposen se saben el tema molt 

millor que quan el procés es redueix a la preparació per a una prova escrita. 

De l’examen en blanc en l’apartat de literatura que deixaven alguns alumnes hem 

passat a una exposició oral en grup de cinquanta minuts de durada. Això implica 

que l’alumnat prepari una secció en la qual explicarà als companys una obra que ha 

llegit, la contextualitzarà i mostrarà com ha ampliat els seus coneixements, tant en el 

vessant cultural com en el digital, i de quina manera pot considerar que aquesta 

lectura i el coneixement que ha adquirit han influït en la seva vida d’adolescent. 

La idea de LITECULTURA parteix d’una visió general de la literatura en forma de 

flipped classroom grupal i cooperativa i de la lectura d’un llibre del període que cada 

alumne hagi triat. A partir d’aquesta lectura es du a terme un treball d’investigació en 

grup de diversos aspectes de la literatura, de la història social i política, dels invents 

i descobriments, de la música, de l’art i del pensament. Com si d’una piràmide 

invertida es tractés, es comença per la lectura i es va relacionant aquell llibre o 

aquell autor amb tota la seva època per acabar el treball explicant a la classe el 

llibre, l’autor, el moviment, l’època mentre s’escolta la música més destacada del 

període, es visionen les mostres d’art més rellevants i es reflexiona amb els 
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pensadors. Com a part de la tasca Final, crearan un petit fullet per animar a la 

lectura de l’obra treballada.  

Per donar-hi un caire encara més proper als alumnes, tot el projecte es vehicula 

amb tasques realitzades amb G-suite i també amb diversos recursos no habituals de 

l’Office 365 de Microsoft, com ara l’Sway, els Forms, a més de programari més 

usual com ara l’Excel, el Word i el Power-Point o el Canva. 

En l’apartat d’avaluació he establert unes rúbriques perquè siguin ells mateixos qui 

coavaluï i autoavaluï, i això no només en l’exposició Final sinó també en les diverses 

tasques (vídeo, Sway i forms) a banda de l’avaluació del docent. 

Amb aquesta coavaluació contribueix a fer que tothom pari atenció a l’explicació de 

les companyes i els companys i alhora s’interessin per conèixer la tasca que han fet 

digitalment. 

En definitiva, es tracta de submergir una persona del segle XXI en un oceà allunyat 

de la seva vida actual des de tots els punts de vista possibles, però també amb 

molts punts de contacte amb la realitat actual mitjançant les tècniques dels 

Youtubers o influencers i també gràcies a la gamificació i a l’ús de la tecnologia 

mòbil de què disposen. 

Alhora, amb aquest treball aprenen a fer recerca, una habilitat que aplicaran en un 

futur immediat, tant en el projecte de recerca a 4t d’ESO com en el treball de recerca 

de batxillerat, tot mostrant un model de treball estructurat pas a pas amb un objectiu 

Final. També es desenvolupen tècniques de resum i esquematització de la 

informació per millorar l’aprenentatge. 
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El projecte, pas a pas 

Un repte, l’inici de tot plegat 

Els alumnes de Valldemia comencen el curs amb un repte motivador: el professor 

de literatura ha sabut que cap a la meitat del curs perdrà la veu i no podrà explicar 

els continguts de literatura a la classe. Els alumnes l’hauran de substituir i per tant 

es convertiran per un dia en professors de la matèria. 

Conèixer quin tema es vol desenvolupar 

Al mes d’octubre, després d’haver començat el curs es dedica una classe a fer una 

explicació del període literari que es veurà al llarg de l’any acadèmic, que a tercer 

d’ESO correspon als segles XVI al XVIII, i a 4t des del XIX fins al XX, es motiva els 

alumnes perquè facin la tria del grup de treball i la selecció del tema mitjançant un 

formulari amb el Forms d’Office 365. 

Descoberta de l’herència rebuda 

A mode de flipped classroom els alumnes no parteixen de zero, sinó que inicien la 

investigació a partir dels sites que van crear els companys de l’any anterior. Això ha 

fomentat que alguns alumnes parlessin amb els seus companys més grans per tal 

d’aclarir algun dubte o comentar algun concepte. Aquest és un pas important ja que 

cada grup farà una millora i una ampliació dels continguts elaborats pels seus 

companys l’any passat. Atès que podria ser que els toqués un treball poc fet o mal 

fet, se’ls va donar accés amb permís d’edició al seu site, i també permís per 

descobrir tots els treballs fets l’any passat. 

Tria de l’autor que es llegirà 

Una vegada triat el tema o el moviment literari, es demana als alumnes que 

s’informin sobre els autors literaris que van escriure en aquella època o que 

pertanyen a aquell moviment literari. Posteriorment aniran a la biblioteca del col·legi 

o del municipi per seleccionar un dels llibres d’algun d’aquests autors. L’accés al site 

que els seus companys van fer el curs passat els aportarà una informació prèvia i no 

hauran de partir de zero en la seva investigació.  
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Connexió amb la biblioteca del municipi 

S’explica als alumnes el sistema de préstec de les biblioteques de la Diputació de 

Barcelona i també el sistema de préstec interbibliotecari. Paral·lelament, s’explica 

com poden localitzar un document al catàleg Aladí. 

Aquesta connexió amb la biblioteca seguirà una vegada acabat el projecte, ja que 

s’hi portaran els fullets d’animació a la lectura perquè els exposin i promocionin els 

llibres allà. 

Hora de lectura setmanal 

A l’aula es dedica una hora setmanal a la lectura del llibre seleccionat. En el cas 

dels alumnes que encara no han trobat el llibre per llegir o no els ha arribat a causa 

de la demora del préstec interbibliotecari, van llegint amb el seu dispositiu la 

informació que hi ha al sites elaborat pels alumnes del curs anterior per tal de 

relacionar-ho amb el que llegiran i per millorar alguna errada que hi puguin trobar.  

És important que aquesta lectura es faci a l’aula ja que el mestre pot interaccionar 

amb l’alumnat, el pot ajudar i, per tant, li pot fer la lectura més agradable i reeixida. 

Fitxa del llibre de lectura 

Per acostar encara més el llibre al jove lector, es planteja l’elaboració d’una fitxa 

global del llibre. Conté preguntes de reflexió i que són diferents perquè evitar que les 

copiïn d’Internet. Se’n poden veure dos exemples en aquest enllaç: 

https://docs.google.com/document/d/13Rxv9G_F5FpQmVk1Am2ig-

hK3_wdWNTel2C5UzmWu4c/edit 

https://docs.google.com/document/d/1XE1T1v8ftRFvHGqlhC7RnvFPkQGAcjsXqg39

gZtvYjo/edit 

Treball diari amb el llibre de lectura 

A mesura que van llegint els llibres seleccionats, han d’anar omplint un full de 

seguiment de lectura per tal de deixar constància que van llegint el llibre, que 

amplien el vocabulari, que van entenent el que estan llegint i que ho van relacionant 

amb la informació que els companys del curs anterior van aportar i amb la nova 

informació que ells mateixos han anat cercant. 
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Aquest full de control és essencial per fer un seguiment de la lectura que van 

realitzant ja que de vegades, a causa d’interrupcions com les que generen les 

festivitats, els alumnes obliden el que han llegit, sobretot els que els costa més llegir, 

ja que poden passar quinze dies entre un dia de lectura i un altre. 

A l’inici de la sessió es lliura un full de control diari, que es recollirà al Final de la 

sessió. Deu minuts abans que acabi, s’avisarà els alumnes perquè, en cas que no 

ho hagin fet, l’omplin.  

En la sessió posterior se’ls retornarà el full amb propostes de millora i amb una 

insígnia en cas que hagin avançat en la lectura. 

Música per a la lectura 

Per tal d’amenitzar les hores de lectura setmanals vaig crear una llista de l’Spotify 

amb música relaxada per la lectura, amb el títol “Companys de lectura”. Aquest any 

he proposat als alumnes que afegissin en una llista col·laborativa de l’Spotify la peça 

musical que destacarien del període que han seleccionat. En els enllaços hi podeu 

sentir el resultat. 
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Gamificació: descoberta de l’error 

Per fomentar que els alumnes contrastin les informacions que apareixen al sites i 

també per amenitzar el treball i per fer més dinàmica la lectura i anàlisi del sites 

rebut en herència, he introduït 10 dades falses en cada site, que generaran 10 

premis o punts per a l’equip. Aquest senzill pas ha generat que es treballi més en 

equip i que els alumnes dediquin més atenció a la lectura del treball rebut dels seus 

companys. 

Quinzenalment han hagut de lliurar un document en el qual es comunicava l’errada 

que havien detectat en cadascun dels apartats treballats en aquella quinzena. Si 

l’encertaven rebien un punt o premi per la seva descoberta. 

 

Tema a tema, quinzena a quinzena 

A les hores de lectura setmanal cal afegir una hora de treball en grup a l’aula perquè 

avancin la recerca i ampliació de la informació del site. Cada quinzena havien de 

presentar una revisió ortogràfica i de continguts del site, a més d’una ampliació d’un 

dels temes que hi apareixen.  

Així, els alumnes disposen d’una cronologia concreta, adaptada als seus períodes 

d’exàmens, per desenvolupar els seus treballs, fet que ajuda a dur-lo a terme. 

Aquest document el tenien al seu correu i a classe, per evitar-ne l’oblit. Sense 

subratllat apareix la informació que calia llegir i millorar en grup, mentre que 
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subratllada apareix l’ampliació de la informació individual que calia fer d’aquell 

apartat en concret. 

Pas zero  Tria del grup de treball i tria del tema o unitat del 
llibre de text. 

1r pas De l’1 d’octubre 

al 14 d’octubre 

de 2019 

CONNEXIÓ AMB EL WEB DEL GRUP ANTERIOR. 

Tria del llibre que llegireu a l’hora de lectura. 

Ha de ser d’un autor de període triat. 

2n pas 16 d’octubre al 

28 d’octubre de 

2019 

Repàs i millora de la història del moviment o període. 

Fonts imprescindible: Història de la literatura 

catalana.  

Es fa una recerca en almenys dos dels llibres citats i 

se’n fa un resum a la pàgina web assignada. 

Llistat d’obres explicades succintament dels diferents 

autors triats. Almenys 3 per component de grup 

3r pas Del 29 d’octubre 

a l’11 de 

novembre de 

2019 

Repàs i millora de la història social. Catalunya, 

Espanya, Europa i Món. 

Selecció d’un episodi o d’un personatge històric 

rellevant del període per ampliar-lo. 

 

4t pas Del 12 de 

novembre al 25 

de novembre 

Explicació dels descobriments i invents importants i 

dels inventors. Selecció d’un inventor o invent 

concret per donar-ne més informació. Almenys un 

per membre del grup. 

5è pas Del 26 de 

novembre al 16 

de desembre. 

Anàlisi i enllaç de la música del període (catalana i 

universal). Explicació i enllaç a la peça a l’Spotify 

d’almenys una peça musical per membre del grup. 

Inclusió de la peça a la llista de l’spotify “Com ens 

agrada ensenyar-vos literatura”. Al treball ha de 

figurar l’enllaç amb la indicació de qui l’ha posat. 

6è pas Del 17 de 

desembre al 13 

de gener. 

Escultura, arquitectura i pintura. Enllaç a les imatges 

i escultures més destacades del moment amb 

explicacions. Explicació d’almenys un element per 

membre del grup. 
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7è pas Durant l’hora de 

lectura de la 

setmana del 14 

de gener al 20. 

Intercanvi del llibre amb un membre del grup. A la 

classe s’intercanvien el llibre i el comenten i 

promocionen entre ells. 

8è pas Del 20 de gener 

al 2 febrer. 
Pensament. Enllaç als autors filosòfics catalans i 

universals del període. Explicació de la teoria 

filosòfica d’almenys un pensador per membre del 

grup. 

9è pas Durant el mes 

de febrer 
Lectura del segon llibre del període a les hores de 

classe. Realització d’un vídeo d’entre un minut i tres 

explicant el llibre i la connexió del que s’ha estudiat 

amb el llibre. Seguint l’estil dels youtubers o 

influencers 

10è pas Durant la 

primera 

quinzena de 

març 

Repàs del document Resum de tots els aspectes en 

un únic full. Realització d’un Sway amb aquesta 

informació. 

11è pas Durant la 

segona 

quinzena de 

març 

Revisió i millora del qüestionari amb 20 preguntes 

tipus test de tot el tema. Afegir 5 preguntes i 

transformació a qüestionari del FORMS. 

12è pas Primera 

quinzena del 

mes d’abril 

Preparació de l’exposició oral als companys de la 

classe amb Power Point/diapositives/Prezzi, o vídeo 

promocional del moment. 

13è pas Segona 

quinzena del 

mes d’abril 

Metodologia MAKER. Tria d’una d’aquestes 

propostes: 

Edpuzzle 

Quizzlet 

Videopoemes/videonarració 

Còmic 

Bookcreator 

Timeline 

Quadre mental 

Línia del temps 
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Geolocalització dels llocs que apareixen 

14è pas Maig Què n’has après, de literatura. 

Exposicions orals a la classe davant dels companys. 

Mostra del Canva promocional i exposició del Canva 

al passadís del centre. 

 

Intercanvi del llibre, punt fonamental 

El fet de saber que has d’explicar el llibre a un company del grup ha generat una 

motivació extra a la lectura. Aquest fet, que he introduït en aquest segon curs 

d’aplicació, ha provocat un augment de l’atenció i la implicació. Així, a meitat de 

curs, es fa una sessió d’intercanvi del llibre amb una companya o un company del 

mateix grup. En la sessió d’intercanvi, cadascú comenta amb la parella les 

impressions que li ha causat el llibre, les connexions amb el moviment literari, li 

facilita la lectura aportant el vocabulari nou que el primer ha trobat i l’acosta al llibre 

de forma personal. 

A partir d’aquest moment, l’alumne compta amb la lectura d’un segon llibre que 

l’ajudarà a comprendre millor la realitat de l’autor o del moviment literari així com la 

connexió amb la seva vida actual. En aquest punt també es farà una coavaluació 

entre els alumnes que intercanvien el llibre. 

Per a cada pas, una rúbrica de coavaluació 

La coavaluació i l’autoavaluació han estat una part molt important d’aquest treball, ja 

que generen molts beneficis per millorar la feina feta.  

Els alumnes acostumen a ser crítics amb ells mateixos i també amb els altres i, 

contràriament al que podríeu pensar, les seves valoracions sovint són molt 

ajustades que les meves.  

Avaluació continuada 

Una altra clau d’aquest procés és l’avaluació continuada, tant de la feina de lectura 

com de la feina que es fa al site. A banda del full de treball diari que he comentat 

més amunt, cada quinzena es valora la tasca que han fet els alumnes al site i cada 

setmana es demana que un parell d’alumnes aleatòriament expliqui oralment de què 
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va el seu llibre a la resta de la classe. A un parell més se’ls demana que llegeixin un 

petit fragment i que l’expliquin succintament per tal de contextualitzar-lo. 

Sway, una presentació diferent 

Arran de la implantació de l’Office 365 vaig decidir formar els alumnes en aquest 

programari. A partir del docs que havien creat els alumnes del curs passat, els vaig 

demanar que fessin un Sway per afegir-hi les novetats amb què havien 

complementat el seu treball. Aquí en podeu veure algun exemple: 

https://Sway.office.com/NJ7JtBvRN9ztZYR0?ref=Link 

https://Sway.office.com/9JW70jmWk5pRkAAI?ref=Link&loc=play 

Forms i Quizziz, els qüestionaris al poder 

Si bé l’any passat van fer el qüestionari amb el Quizziz amb la intenció que al Final 

de l’exposició oral de cada tema es fes un exercici de comprensió i atenció a classe, 

aquest any els he proposat que creessin un Forms de l’Office 365 millorant el 

Quizziz inicial i afegint preguntes fins arribar a les 25. Amb aquesta tasca pretenc 

que els alumnes estiguin atents a les exposicions i adquireixin coneixements. 

Mentre que el Quizziz es pot fer a classe gamificant, ja que és una competició entre 

els alumnes de la classe, el Forms seria individual i generaria una nota que 

coneixeria el professor i l’alumne. 

Aquí teniu exemples de Quizziz: 

https://sites.google.com/maristesvalldemia.com/literaturaaleso17184c7/el-

q%C3%BCestionari 

I de Forms fet pels alumnes: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IvqfqOpfc0CG-

xLdrf_wpkMRKAEYsadAgysd4QxgXJtUMTlLNDNRNDA3TE04ME5FNDVOU002OV

BYOC4u 

La presentació, essencial per a la bona exposició 

Demanem als alumnes que facin l’exposició oral acompanyats d’una presentació. 

Aquí en teniu algunes mostres: https://prezi.com/view/RBQWuw0wjr6RkytcHCZg/ 

https://prezi.com/p/5mjbcd2vrhah/literatura-3eso/ 
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https://maristes-

my.sharepoint.com/:p:/g/personal/asegovia_maristes_alumne_cat/EYFQxbsud95Kv

3pJJfLxoKMB_j9DzvaILdEfHZHUQQ-lKw?rtime=x8R9fizZ1kg 

La recomanació, fonamental per a la transmissió del saber i del plaer 

Així com descobrim moltes sèries televisives o nous autors literaris o músiques per 

recomanacions de companys, el boca-orella promocional d’aquestes lectures també 

generarà nous lectors. L’experiència em demostra que és així, ja que en les 

explicacions dels arguments alguns companys no han volgut desvetllar el Final per 

no fer spoilers o han afirmat que es llegien aquell llibre per recomanació d’algun 

company o fins i tot dels pares. Aquí teniu alguns exemples de cartells fets amb 

CANVA que vaig encarregar als alumnes i que van estar penjats al passadís del 

centre escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 16  
 

Posteriorment, com ja he comentat, vam enviar aquests documents a les diverses 

biblioteques on els alumnes havien anat a buscar els llibres perquè també hi 

servissin de publicitat per als seus lectors.  

En aquest enllaç podeu veure altres fullets promocionals dins de sites fet pels 

alumnes: https://sites.google.com/maristesvalldemia.com/literatura-a-leso-

17184c9/flyers-llibre-de-la-biblioteca 

Un altre mètode de promocionar els llibres ha estat el vídeo a l’estil dels influencers 

o dels youtubers. Els alumnes l’han posat dins del Sway i en molts casos crec que 

funciona molt bé. Per veure’ls obriu l’Sway cliqueu el botó d’abaix a la dreta i una de 

les darreres pestanyes inclou els vídeos promocionals. Aquí us en poso algun 

exemple. 

https://sway.office.com/cuNCWAcV6OuFlzpU?ref=Link 
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Llegir, entendre, resumir, esquematitzar, explicar i Finalment, cocrear 

Al llarg de tot el projecte, els alumnes hauran llegit una informació que ja havien 

recollit els seus companys de l’any passat, l’hauran entès, contrastat i millorat si 

s’escau al site; l’hauran resumit a l’Sway, esquematitzat al Power-Point o Prezzi i 

explicat als seus companys de forma entenedora. 

Finalment, com una opció optativa per millorar l’avaluació he proposat als alumnes 

una tasca que traslladi la metodologia Maker a la literatura. En el moment de tancar 

aquest treball encara no m’han lliurat les tasques, però ja han apuntat que farien 

algun joc de taula, una exposició virtual o algun treball de creació aprofitant alguna 

de les apps que apareixen llistades en la graella cronològica. 
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Objectius 

• Conèixer i donar a conèixer autors de la literatura catalana. 

• Relacionar diversos coneixements culturals amb la literatura catalana. 

• Connectar els coneixements amb la realitat personal. 

• Emocionar-se amb la lectura de textos triats individualment. 

• Contrastar la informació obtinguda per validar-la. 

• Organitzar la informació obtinguda per explicar-la als companys. 

• Resumir la informació més destacada. 

• Aprendre per explicar coneixements als companys. 

• Treballar col·laborativament. 

• Familiaritzar-se amb l’entorn office 365. 
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Competències lingüístiques, digitals, personals i socials treballades i activitat 
en què es duen a terme 

Competències que es treballen en aquest projecte Activitat en què es desenvolupa la competència 

 

Competències lingüístiques  

Dimensió comprensió lectora   

Competència 1. Obtenir informació, 

interpretar i valorar el contingut de textos 

escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de 

comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

Lectura del llibre literari seleccionat 

i del material aportat per fer la 

flipped-classroom. 

Competència 2. Reconèixer els gèneres de 

text, l’estructura i el seu format, i interpretar-

ne els trets lèxics i morfosintàctics per 

comprendre’l. 

Lectura del llibre literari seleccionat. 

Competència 3. Desenvolupar estratègies 

de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement. 

Cerca d’informació en la xarxa i en 

les biblioteques. 

Dimensió expressió escrita  

 Competència 4. Planificar l’escrit d’acord 

amb la situació comunicativa (receptor, 

intenció) i a partir de la generació d’idees i 

la seva organització.  

Realització dels textos per al vídeo, 

per al sites, per a l’Sway i per a 

l’exposició oral. 

Competència 5. Escriure textos de tipologia 

diversa i en diferents formats i suports amb 

adequació, coherència, cohesió i correcció 

lingüística. 

Textos del sites, resums en l’Sway i 

esquema en el power-point. 

Competència 6. Revisar i corregir el text per 

millorar-lo, i tenir cura de la seva 

presentació formal. 

Revisió dels textos aportats en el 

flipped-classroom. 
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Dimensió comunicació oral  

Competència 7. Obtenir informació, 

interpretar i valorar textos orals de la vida 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i 

acadèmics, incloent-hi els elements 

prosòdics i no verbals 

Lectura i estudi dels diferents textos 

tant literaris com d’assaig i de 

divulgació. 

 Competència 8. Produir textos orals de 

tipologia diversa amb adequació, 

coherència, cohesió i correcció lingüística, 

emprant-hi els elements prosòdics i no 

verbals pertinents.  

Realització dels textos per al vídeo, 

per al sites, per a l’Sway i per a 

l’exposició oral. 

Competència 9. Emprar estratègies 

d’interacció oral d’acord amb la situació 

comunicativa per iniciar, mantenir i acabar 

el discurs. 

Preparació i desenvolupament de 

l’exposició oral. 

Dimensió literària   

Competència 10. Llegir obres i conèixer els 

autors i les autores i els períodes més 

significatius de la literatura catalana, la 

castellana i la universal. 

Lectura dels llibres literaris 

seleccionats o recomanats. 

Competència 11. Expressar, oralment o per 

escrit, opinions raonades sobre obres 

literàries, tot identificant gèneres, i 

interpretant i valorant els recursos literaris 

dels textos.  

Crítica dels textos llegits i dels 

fragments comentats que s’aporten 

als companys. 

Dimensió actitudinal i plurilingüe  

Actitud 1. Adquirir l’hàbit de la lectura com 

un mitjà per accedir a la informació i al 

coneixement, i per al gaudi personal; i 

valorar l’escriptura com un mitjà per 

estructurar el pensament i comunicar-se 

amb els altres. 

Hores de lectura a classe i redacció 

de la informació perquè els 

companys l’entenguin. 



 21  
 

Actitud 2. Implicar-se activament i reflexiva 

en interaccions orals amb una actitud 

dialogant i d’escolta. 

Treball en grup i recomanació de 

les lectures als companys. 

Competències digitals  

Dimensió instruments i aplicacions   

Competència 2. Utilitzar les aplicacions 

d’edició de textos, presentacions multimèdia 

i tractament de dades numèriques per a la 

producció de documents digitals 

Els textos es treballen des del word 

o dels del sites. 

Les dades numèriques es treballen 

des de les respostes que aporta el 

forms. 

Competència 3. Utilitzar les aplicacions 

bàsiques d’edició d’imatge fixa, so i imatge 

en moviment per a produccions de 

documents digitals 

Es realitza un vídeo i es fan servir 

fotos que acompanyen l’Sway. 

Dimensió tractament de la informació i 

organització dels entorns de treball i 

aprenentatge. 

 

Competència 4. Cercar, contrastar i 

seleccionar informació digital adequada per 

al treball a realitzar, tot considerant diverses 

fonts i mitjans digitals 

Contrastar la informació obtinguda i 

la rebuda. 

Competència 5. Construir nou coneixement 

personal mitjançant estratègies de 

tractament de la informació amb el suport 

d’aplicacions digitals. 

Relacionar totes les dades i 

coneixements adquirits al llarg del 

treball. 

Dimensió comunicació interpersonal i 

col·laboració. 

 

Competència 7. Participar en entorns de 

comunicació interpersonal i publicacions 

virtuals per compartir informació.  

Treball amb documents en línia i en 

grup mitjançant el sites, l’Sway i el 

Forms. 

Competència 8. Realitzar activitats en grup 

tot utilitzant eines i entorns virtuals de treball 

col·laboratiu. 

Treball amb documents en línia i en 

grup mitjançant el sites, l’Sway i el 

Forms. 
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Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i 

identitat digital. 

 

Competència 9. Realitzar accions de 

ciutadania i de desenvolupament personal, 

tot utilitzant els recursos digitals propis de la 

societat actual. 

Visita a la biblioteca, préstec i 

devolució del llibre i cerca del llibre 

mitjançant el catàleg Aladí. 

Competència 11. Actuar de forma crítica i 

responsable en l’ús de les TIC, tot 

considerant aspectes ètics, legals, de 

seguretat, de sostenibilitat i d’identitat 

digital. 

Fer una bona bibliografia 

respectant els drets d’autor. 

Competències personals i socials  

Competència 2. Conèixer i posar en pràctica 

estratègies i hàbits que intervenen en el 

propi aprenentatge 

Organització temporal amb 

l’objectiu d’ensenyar el que s’ha 

après. 

Competència 3. Desenvolupar habilitats i 

actituds que permetin afrontar els reptes de 

l’aprenentatge al llarg de la vida. 

Responsabilitat de dur a terme els 

projectes engegats. 

Competència 4. Participar a l’aula, de 

manera reflexiva i responsable. 

Atendre els alumnes correctament i 

explicar-los en l’exposició oral i de 

forma didàctica el que s’ha après. 
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Conclusió i propostes de millora 

Aquest projecte pretén acostar els alumnes a la literatura d’una manera pràctica, a 

través dels textos i trencant les barreres de les àrees amb la intenció que relacionin 

els coneixements culturals que conviuen en els diferents moments de la història de 

la humanitat. 

D’altra banda, aprofitant les innovacions tecnològiques de què disposem i amb la 

intenció de fer més atractiva l’adquisició de coneixements, els proposem endinsar-se 

en diversos camps informàtics (Forms, sites, Sway, Quizziz, Canva, vídeo, Excel...) 

col·laboratius que faciliten les tasques d’aprenentatge i de relació.  

Com tot projecte, m’he decidit per introduir unes propostes de millora de cara al curs 

vinent. En primer lloc, caldria trobar un sistema perquè els alumnes estiguin atents a 

l’explicació oral, ja que de vegades es perden amb la monotonia amb què expliquen 

alguns companys. Ho milloraríem mitjançant la creació d’un mapa mental dels 

aspectes més destacats i un comentari del text seleccionat que els expositors 

lliurarien als seus alumnes abans de començar la sessió. Això implicarà dedicar 

dues hores d’exposició per a cada tema. Un altre element que faré servir de cara al 

curs vinent serà el Quizziz. Aquesta eina de gamificació generarà una prova 

avaluativa grupal al Final de la segona sessió. Això fa que el Final de les classes 

sigui molt agradable per als alumnes ja que juguen i aprenen de forma 

col·laborativa. 
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