
DESCOBRINT L’EDAT 

MITJANA 

Anna Prats, cristina Checa, glòria sendiu I bibiana 

morante 



- 2 - 
 

Índex 

1. Justificació ........................................................ 3 

2. Competències ..................................................... 4 

3. Avaluació .......................................................... 6 

4. Desenvolupament del treball ................... 7 

5. Comença el treball ....................................... 14 

6. Conclusió ............................................................ 28 

7. Recursos.............................................................. 29 

8. Bibliografia...................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

1. Justificació 
Ja fa molts anys que l’equip de professores que hem dut a terme aquest projecte 

treballem amb alumnat adolescent i de vegades ens sembla que hi ha moltes coses 

que no les faran amb ganes o que no els motivaran. Feia temps que volíem apropar 

els nois i noies al període de l’edat mitjana d’una altra manera, el qual, per cert, 

considerem un període emocionant. Crèiem que era un període prou ampli i ric de 

recursos per poder-ne treure més profit.  

Després de donar-hi moltes voltes i compartir moltes idees, vam arribar a la conclusió 

que volíem que hi hagués un procés d’aprenentatge amb una festa final que se 

centrés en el gaudi de tots els sentits, els quals el món educatiu té sovint oblidats.  

A més, volíem que els alumnes fossin els creadors de tot aquest procés, que allò que 

havien de realitzar no només tingués un caràcter acadèmic, sinó que tinguessin 

l’oportunitat de desenvolupar-se a nivell creatiu de manera notable.  

A part de descobrir per sí sols els autors i els estaments de l’Edat Mitjana, volíem que 

descobrissin com es vestien, què menjaven, quines olors se sentien, de què vivien, 

etc. Ara, amb l’embranzida de la neuroeducació, cada cop tenim més clar que 

l’aprenentatge des de l’emoció, és un aprenentatge més integral i que, per tant, es 

converteix en coneixement.  

Tan bon punt vam tenir clar què volíem que descobrissin, vam començar a idear 

l’estructura del treball. Per tant, no parlarem d’un projecte com a tal, sinó d’un treball 

de descoberta i d’experimentació. La base, l’estructura del treball els la donàvem feta, 

però la resta ja només depenia de l’alumnat.  

Cada grup tenia la missió de preparar a fons el tema que se li adjudicava, és a dir,  

buscar la informació, compartir-la amb la resta de grups, preparar el vestuari que 

necessitarien, preparar el menjar segons el seu estament, confeccionar material si 

era oportú i dissenyar  i elaborar un element característic dels dos moviments artístics 

de l’edat mitjana: un de gòtic i un de romànic. 

A partir d’aquí tot plegat es desenvolupava en equip i cada grup s’havia de gestionar 

en l’evolució del seu treball per tenir-ho tot fet en la data senyalada. L’últim dia del 

treball-projecte havia de tenir lloc una gran Experiència Sensorial, on es dedicaria 

una tarda a reviure un temps passat des dels sentits.  

 

 



- 4 - 
 

2. COMPETÈNCIES 

Aquests objectius s’han plantejat des de l’òptica que tot el projecte sigui el més 

competencial possible.  

Àmbit artístic:  

Dimensió expressió, interpretació i creació. 

 Competència 5. Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant 

eines i tècniques pròpies de cada àmbit 

 Competència 7. Desenvolupar projectes artístics disciplinaris o transdisciplinaris 

tant personals com col·lectius. 

Dimensió societat i cultura 

Competència 9. Gaudir de les experiències i creacions artístiques com a font 

d’enriquiment personal i social. 

Àmbit digital: 

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 

Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 

aprenentatge 

 Competència 6. Organitzar i utilitzar un entorn personal de treball i aprenentatge 

amb eines digitals per desenvolupar-se en la societat del coneixement. 

Àmbit social:  

Dimensió històrica  

 Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics 

per comprendre’n la causalitat històrica. 

• Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre 

la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics 
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Dimensió cultural i artística  

 Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus 

creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva 

finalitat. 

Dimensió ciutadana 

• Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per 

desenvolupar un pensament crític 

Àmbit matemàtic: 

Dimensió comunicació i representació  

• Competència 9. Representar un concepte o relació matemàtica de diverses maneres 

i usar el canvi de representació com a estratègia de treball matemàtic. 

Àmbit lingüístic: 

Dimensió comprensió lectora. 

• Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per 

adquirir coneixement. 

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 

• Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva 

presentació formal 

Dimensió comunicació oral 

• Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació 

comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs 

Dimensió literària. 

• Competència 12. Escriure textos literaris per expressar realitats, ficcions i sentiments 
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Objectius generals 

1. Conèixer els principals autors i obres de la literatura catalana de l’Edat Mitjana. 

2. Saber com eren i com vivien els diferents estaments socials de l’Edat Mitjana. 

3. Dissenyar i confeccionar un vitrall a partir de figures geomètriques.  

4. Elaborar un retaule romànic. 

5. Preparar el material de suport per fer una presentació oral per als companys: Power 

Point o d’altres. 

6. Explicar als companys de classe tot el que saben i han descobert del tema que han 

preparat.  

7. Preparar a classe els elements que necessitaran per a la seva experiència sensorial 

(vestuari, menjar, material divers, etc.) 

8. Portar material per tal de poder realitzar el projecte.  

9.  Gaudir de l’experiència sensorial.   

10. Escriure un text en què plasmin tot allò que han sentit, viscut, pensat... després 

de l’experiència sensorial.  

11. Realitzar una prova escrita per valorar els coneixements adquirits al llarg del 

trimestre.  

 

3. AVALUACIÓ 

S’avaluarà el treball dels alumnes al llarg de tot el trimestre. S’utilitzaran diversos 

sistemes per tal de poder recollir el màxim d’informació.  

Evidentment, mentre es va recollint aquesta informació es fa un acompanyament als 

diferents grups de treball i es donen pautes de com desenvolupar el treball per tal de 

poder obtenir uns resultats òptims.  

L’objectiu d’aquestes avaluacions no és obtenir una nota, sinó potenciar les habilitats 

dels alumnes per poder presentar un bon treball. És especialment important que 

gaudeixin de l’experiència mentre comprenen i aprenen nous coneixements.  
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Per tal de registrar els ítems que conformen l’avaluació de tot el procés, es planteja 

prendre nota dels següents processos: 

- Registre individual de com treballa cada alumne en el grup.  

- Registre del material que ha portat cadascú. 

- Nota conjunta de l’elaboració del power point o altre material de suport que 

hagin preparat.  

- Valoració de la presentació que fan del treball davant dels companys:  

o Coavaluació dels altres companys de classe (no de grup) mitjançant una 

rúbrica. 

o Valoració del professorat. 

- Autoavaluació i coavaluació del treball fet en el si del grup mitjançant rúbriques. 

- Puntuació del text de l’experiència sensorial, mitjançant la rúbrica d’expressió 

escrita. 

- Puntuació de la prova de coneixements (examen test).  

- Valoració de la participació en l’experiència sensorial i de la seva implicació.  

- Puntuació de l’elaboració del retaule romànic. 

- Puntuació de la confecció del vitrall gòtic  

 

4. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL 

Aquest treball està pensat perquè duri tot un trimestre, normalment, el segon.  

Cal dir que és molt important la preparació i coordinació prèvia del treball per part del 

professorat, ja que sinó seria molt difícil dur-lo a terme.  

El primer que es fa és una presentació als alumnes per informar del que es demanarà 

i d’allò que s’espera d’ells. Això es realitza amb un vídeo motivador.  

https://maristes-

my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EZEBm7ye4y5BmrRGj4Xg86wB2FjSBlWmLqsrhKdP

DgheGA?e=w2ZXN9  

Al mateix temps, i a resultes de la nostra experiència d’altres anys, vam veure que els 

alumnes participaven més si informàvem als pares del projecte i del material que 

necessitaríem. Per tant, s’envia una carta als pares informant que es farà el projecte 

i en què consistirà. La raó és  assegurar que l’alumnat porta el material necessari. Per 

tant, amb ajuda de la família aconseguim dues coses: 

https://maristes-my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EZEBm7ye4y5BmrRGj4Xg86wB2FjSBlWmLqsrhKdPDgheGA?e=w2ZXN9
https://maristes-my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EZEBm7ye4y5BmrRGj4Xg86wB2FjSBlWmLqsrhKdPDgheGA?e=w2ZXN9
https://maristes-my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EZEBm7ye4y5BmrRGj4Xg86wB2FjSBlWmLqsrhKdPDgheGA?e=w2ZXN9
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- La primera, que les famílies estiguin informades i puguin parlar-ne amb els 

seus fills/es, ajudar-los a buscar material i involucrar-se en el projecte de certa 

manera. 

- La segona, que els alumnes portin molt més material i per tant que gaudeixin 

més del projecte. Quant més material hi ha, més s’animen a fer activitats.  

- Per finalitzar, el dia de l’experiència sensorial es demana ajuda a alguns pares 

i mares per garantir que l’experiència sigui un èxit total.  

Per tant, aconseguim fer una activitat on els pares i mares d’alumnes d’ESO es 

puguin implicar i donar un cop de mà al final del projecte. 

La valoració dels pares i mares és molt bona, perquè veuen com realitzen l’activitat 

final i ells hi poden participar de manera directa.  

Aquesta és la carta que s’envia als pares:  
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Bon punt entregada la carta i feta la presentació motivadora, es llegeixen els grups de 

treballs i se’ls dona un dossier on s’hi explica quina informació bàsica se’ls demana i 

les pautes temporals que tenen per a fer-ho.  

Els grups els fem les professores, ja que acostumen a ser grups més aviat homogenis. 

D’aquesta manera, podem demanar diferents nivells i a cada grup la docent els exigirà 

d’acord amb les seves possibilitats. Així l’atenció és més individualitzada, 

especialment per aquells alumnes amb dificultats. En aquest sentit, veiem com els 

alumnes que normalment esperaven que els altres els  diguessin què havien de fer, 

ara s’han d’espavilar i organitzar-se.  

Això també ens permet una millor atenció a la diversitat, ja que hi ha algun grup amb 

alumnes d’altes capacitats i per tant, el nivell d’exigència del seu treball serà més gran 

que en altres grups. A més, l’experiència ens demostra que, en aquesta tipologia 

d’alumnes, el grau d’aprofundiment és major perquè tots poden anar al mateix ritme i 

gaudir dels coneixements. 

Grups de treball: 

GLÒRIA   (Aula 1) CRISTINA   (Aula 2) ANNA  (Aula 3) 

1. Grup 1. Grup 1. Grup 

2. Grup 2. Grup 2. Grup 

3. Grup 3. Grup 3. Grup 

4. Grup 4. Grup 4. Grup 

5. Grup 5. Grup 5. Grup 

6. Grup 6. Grup 6. Grup 

 

Cada mestra gestiona 6 grups de 3 persones cada un. D’aquesta manera, pot portar 

un control més precís del que fan, del que han portat, de com evolucionen… 

 

Pautes del dossier de treball per a l’alumnat: 

COM TREBALLAREU I QUÈ HAUREU DE FER 

1. Us dividireu en tres aules: 2n A, 2n B i l’aula de suport només a l’hora de català a 

l’hora de socials cada grup estarà amb la professora de socials.  

2. Treballareu en els grups de tres persones que les professores haurem designat.  

3. Tindreu una tasca assignada segons el grup. Aquesta tasca consta en cada un dels 

fulls.  
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4. Preparareu una part conceptual -en la qual fareu recerca d’informació- , tant en els 

vostres llibres (volum I, unitat 3; volum 2, unitats 4-6; volum III, unitats 7-9) com en 

webs i altres fonts documentals que tingueu a l’abast. De socials ho trobareu tot en 

el llibre unitari que hi ha. 

5. Elaborareu una presentació de cada àrea per a la resta de companys (Power Point o 

un altre programa). 

6. Lliurareu a la professora de classe el treball de preparació prèvia al power point. (en 

format word) 

7. Els alumnes que escoltin les presentacions, hauran d’estar atents, ja que després 

disposaran d’uns dies per poder preparar-se els apunts que podreu utilitzar durant el 

control. Els apunts només podran ser personals, originals i manuscrits.  

8. Preparareu una part pràctica en què haureu de decorar, cosir, cuinar, escriure, 

disfressar-vos, enregistrar música, etc. Us haureu d’organitzar per tal de portar i 

desar el material entre totes les persones del grup. 

9. En totes les pràctiques que realitzeu, serà molt important que pareu molta atenció 

als elements sensorials (visuals, auditius, olfactius, gustatius i tàctils). 

10. Haureu d’escriure un text en què apareguin tants elements descriptius com sigui 

possible, inspirats en les pràctiques que haureu dut a terme. El text s’haurà 

d’escriure a ordinador. 

 

I a continuació se’ls dona la temporització del projecte:  

Hem de matisar que hi ha una temporització per a les hores de llengua i una altra per 

a les hores de socials.  

Com que no tenim una disponibilitat total ni de professores ni d’horaris, ho hem 

d’adaptar de la següent manera per no afectar a les àrees que no participen en el 

projecte.  

L’àrea de matemàtiques també hi participa, però és més puntual i llavors no tenen un 

horari específic. Igual que alguna de les altres àrees.  
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LLENGUA DIMARTS  15’15h  DIJOUS 12’10h 

 14 gener 1ª Sessió: Explicació i dir els 

grups de treball  

16 gener 

 

RECUPERACIONS. La resta 

dels alumnes comencen el 

projecte.  

    

21 gener 2ª Sessió: El grup 

s’organitza, es reparteixen 

el material i comencen la 

investigació. ORDINADORS 

23 gener 3ª Sessió: Continuar 

treballant el tema que tenen 

pendent. ORDINADORS 

28 gener 4ª Sessió: Seguir el treball a 

ORDINADORS   

30 gener 5ª Sessió: Es recullen dades 

de què ha portat cada grup 

segons el seu taller. 

4 febrer  6ª Sessió: Presentacions 

orals. Grup  

6 febrer 7ª Sessió: Presentacions 

orals. Grup 

 11 febrer 8ª Sessió: Presentacions 

orals. Grup 

13 febrer 9a Sessió: Confeccionar el 

material de cada tema. 

18 febrer 10a Sessió: Confeccionar 

material. 

20 febrer 11a Sessió: Presentacions 

orals 

25 febrer DIMARTS Experiència sensorial 

27 febrer CONTROL literatura amb 

esquemes fets a mà.  

3 març 11a Sessió: Començar e fer 

le REDACCIÓ sobre 

l’experiència sensorial. 

5 març   Seguir la REDACCIÓ si no 

l’han acabat. 
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Annex 1 

 

 

Quan tenen tota aquesta informació, a cada grup  se li especifica encara més què han 

de treballar i quins aspectes considerem que no es poden deixar per tal que el treball 

aporti la informació bàsica del contingut. De fet, havíem observat que es quedaven 

amb dades poc significatives, sobretot d’autors de la literatura que cal conèixer. Per 

tant, vam pensar que aquells continguts que no es podien deixar de banda, els els 

remarcaríem.  

SOCIALS DIMARTS 9h  DIMECRES 11’10h  DIJOUS 16’15h 

 (Festa) 8 
gener 

 

   

9 gener (CONTROL) 

14 
gener 

2ª Sessió: El grup 
s’organitza, es 
reparteixen el 

material i comencen la 
investigació. 

ORDINADORS 

15 
gener 

Sortida Medieval per 
Igualada 

16 
gener 

3ª Sessió: Continuar 
treballant el tema 

que tenen pendent. 
ORDINADORS 

21 
gener 

4ª Sessió: Seguir el 
treball a ORDINADORS   

22 
gener 

EDUBOOK 23 
gener 

5ª Sessió: Es recull 
dades de què ha 
portat cada grup 

segons el seu taller. 

28 
gener 

6ª Sessió: 
Presentacions orals. 

Grup 

30 
gener 

EDUBOOK 31 
gener 

7ª Sessió: 
Presentacions orals. 

Grup 

4 febrer 8ª Sessió: 
Presentacions orals. 

Grup 

5 
febrer 

EDUBOOK 6 
Febrer 

9a Sessió: 
Confeccionar el 

material de cada 
tema. 

11  
febrer 

Preparació dels apunts 
i els control 

12 

febrer 

EDUBOOK / 
confecció material 

13 
febrer 

Preparació dels 
apunts i el control 

18 

febrer 

Control amb apunts 19 

febrer 

EDUBOOK / 
confecció material 

20 
febrer 

Per poder acabar 
coses 

25 de 
febrer 

EXPERIÈNCIA 
SENSORIAL 
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 Annex 1 

 

 

 

 

 



- 14 - 
 

 

5. COMENÇA EL TREBALL:  

 

Imatge 1.Elaboració de la part més conceptual del tema adjudicat.  

 

Imatge 2. 

Mentre van fent la part més conceptual, es van preparant per dur a terme la realització 

del vitrall gòtic i del retaule romànic.  
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Vitrall gòtic 

Es dissenya des de l’àrea de matemàtiques. El professorat aprofita el treball de les 

figures geomètriques per demanar-los que facin, en paper, un disseny del seu vitrall.  

El segon pas és passar el disseny a la transparència que se’ls ha proporcionat per 

acabar essent un vitrall muntat sobre una cartolina.  

 

Imatge 3. Disseny i colors que faran servir.  

 

Imatge 4. Aquest és el resultat dels vitralls dissenyats i confeccionats pels alumnes.  
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Retaule romànic 

L’alumnat busca diferents tipus de retaules, agafa idees i fa una pintura sobre cartró 

que porten ells mateixos, en imitació a la fusta.  

La idea és que en el moment d’ajuntar el conjunt dels dibuixos, s’obtingui la forma 

d’un retaule.  

 

Imatge 5.  

 

Imatge 6.  
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Imatge 7. Resultat final.  

Presentacions a classe 

Cada grup presenta davant la resta de companys allò que han après i saben del tema 

que els ha tocat.  

Es fa a les hores de català i de socials. A català exposen l’autor de literatura  adjudicat 

i a socials, l’estament del l’edat mitjana que han hagut d’investigar.  

 

Imatge 8. 



- 18 - 
 

 

Sortida a Igualada Medieval 

Mentre els alumnes van preparant el seu projecte, es realitza una sortida per conèixer 

com era Igualada a l’època medieval.  

L’objectiu és traslladar a la nostra pròpia ciutat el que es va treballant i estudiant i 

poder veure els vestigis d’aquella època.  

 

Imatge 9. Entrada de l’antiga muralla d’Igualada. 
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Sortida a l’Espluga de Francolí 

Una de les altres sortides que es realitzen per aprofundir més en l’edat mitjana és una 

visita guiada a L’Espluga de Francolí. Aquí s’explica com es desenvolupava el poble 

a l’edat mitjana, quins senyors la governaven, quin tipus de població hi vivia i de què 

vivien.  

Hi ha una part de la visita que es fa amb unes ulleres de realitat virtual de manera que 

poden veure com era el poble en aquella època i per tant, traslladar-s'hi. També hi ha 

alguns audiovisuals que reprodueixen situacions d’aquell moment. Per exemple, 

poden veure com un mestre vidrier construïa un vitrall des del principi, també poden 

veure com es purificaven el jueus que vivien al poble a la Micvé o quina relació hi va 

haver entre els cristians Templers contra el Hospitalaris.  

Totes les activitats estan pensades per poder potenciar les emocions, els sentits i que 

cada vegada, els alumnes, es vagin endinsant dins un món apassionant.  

 

Imatge 10. Espluga de Francolí. 
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Preparació del material per a l’experiència sensorial 

Mentre es va duent a terme el projecte, cada grup es gestiona el temps per poder-ho 

tenir tot a punt.  

Mentre alguns van acabant el treball de presentació, els altres van preparant el 

material per a l’experiència final.  

Tot el material que fan servir, l'han hagut de portar els alumnes de casa. NO es 

compra res: tot són llençols, cortines velles, trossos de roba de casa, espases de 

joguina, elements de decoració que creuen que poden servir, etc. 

Tot ha d'anar identificat amb el nom de cada un dels alumnes a fi que en acabar el 

projecte, tot torni al seu propietari. 

Els encarregats de la CORT han de preparar un banquet segons l’època, amb el 

vestuari, l’olor, la música i el menjar que hi havia en aquella època.  

 

Imatge11. 

 

       Imatge 12. 

 

Els que preparen com era la vida dels MONJOS, han de d’ambientar un espai de 

l’escola com si fos un Scriptorium d’un monestir. Per tant, han de preparar les túniques 

dels monjos, portar plomes per escriure, buscar música adient a la situació, fer tinta 

per poder escriure, portar encens per reproduir l’olor i tenir pergamins per escriure.  
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Imatge 13. 

 

 

Imatge 13. Fórmula per fer la tinta d’escriure. 

Els responsables del racó dels ARTESANS, han de pensar quina activitat faran. 

També han de preparar la vestimenta dels artesans. En aquesta ocasió, van decidir 

que farien una peça de terrissa.  

 Imatge 14. 
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Els alumnes que preparen les JUSTES, han d’encarregar-se del vestuari dels 

guerrers i pensar quin tipus de torneig faran.  

L’última vegada van decidir fer un tipus de jocs tradicionals, però on hi hagués rivalitat 

entre grups per tal de simular millor un torneig.  

 

Imatge 15.  

Aquests quatre eixos temàtics ens marquen els quatre espais que ambientem el dia 

de l’experiència sensorial.  

EXPERIÈNCIA SENSORIAL 

El dia abans de l’experiència, es comença a preparar l’escenari on es durà a terme 

l’activitat. Ens quedem una bona colla d’alumnes amb el professorat a dinar i 

dediquem tot el migdia a preparar-ho.  

A la tarda, es demana ajuda a alguns pares i mares dels alumnes perquè ens ajudin 

a poder dur a terme l’experiència.  

Estructura 

Durant les dues hores de la tarda, tots els alumnes de les dues classes passen per 

cada una de les experiències. Se’ls demana que ho visquin amb plenitud, amb els 

cinc sentits, perquè després hauran d’explicar les seves emocions i vivències en un 

text.  

Cada grup passa 30 minuts a cada racó. Se’ls dona una planificació de la tarda amb 

els grups i on han d’anar cada vegada per tal de poder anar organitzats i aprofitar 

l’experiència al màxim. 
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1. Arriben al racó i es posen el vestuari que els correspon. 

2. Entren a la sala i comencen la dinàmica preparada a cada lloc.  

3. Quan acaben, deixen el vestuari ben posat per al següent grup.  

4. Van al següent racó. 

 

CORT 

Se celebra un banquet amb música trobadoresca i tasten plats de l’època.  

Cada alumne, prèviament, ha de portar alguna cosa de menjar per tal de poder fer 

l’activitat. Pot ser pa, infusions, fruits secs... allò que hagin vist que era habitual en 

l’època.  

 

Imatge 16. 
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Imatge 17. 

 

MONESTIR (SCRIPTORIUM) 

En aquest racó es pot experimentar el silenci, l’escriptura, el trobar-se amb un mateix 

a la manera d’un monjo medieval: es vesteixen com a monjos i se’ls diu que no poden 

parlar en tota l’estona i que han de fer un text amb ploma i tinta que ells mateixos han 

hagut de fer. De fons, se sent música gregoriana i s’ensuma l’encens. 

  

Imatge18. 
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https://maristes-

my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EbdcEJujF_NKoQe1gBaZhaABWmuFNIndIvvoGS_j

7djglw?e=BwXfwO  

Vídeo de  l’activitat. 

JUSTES 

Per poder fer l’activitat de les justes, els alumnes s’han de posar la roba adequada i 

realitzen una sèrie de jocs competitius que ells han decidit per tal de simular un 

torneig. Ho coordina una de les mestres perquè tots/es ho puguin gaudir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 19. 

 

Imatge 20. 

 

https://maristes-my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EbdcEJujF_NKoQe1gBaZhaABWmuFNIndIvvoGS_j7djglw?e=BwXfwO
https://maristes-my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EbdcEJujF_NKoQe1gBaZhaABWmuFNIndIvvoGS_j7djglw?e=BwXfwO
https://maristes-my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EbdcEJujF_NKoQe1gBaZhaABWmuFNIndIvvoGS_j7djglw?e=BwXfwO
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ARTESANS 

Després de posar-se la roba d’artesans, van a la zona del pati que s’ha adequat per 

fer l’activitat triada. En aquesta ocasió, van fer una peça de terrissa. Després la deixen 

assecar. Aquí es potencia molt el tacte del fang.  

 

Imatge 21 

 

EXPLICO LA MEVA EXPERIÈNCIA 

Un altre dia, després de la tarda sensorial, els alumnes fan una redacció on han 

d’explicar tot allò que han sentit en cada un dels racons o apartats de l’experiència. 

Sobretot, se’ls hi demana, que se centrin molt en les sensacions que han tingut i si 

s’han pogut posar en el paper del personatge.  

La valoració general que en fan de l’experiència és sempre molt bona i creiem que 

ells mateixos són els primers sorpresos del què han viscut.  

També és realitza una prova més cultural dels continguts treballats per tal de 

comprovar què han après i què els hi ha quedat.  
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VÍDEO RESUM DE TOT EL TREBALL  

Al acabar el trimestre i el treball es realitza un vídeo recollint tot el treball que han fet 

els alumnes.  

És una manera de recordar el què han fet, de tenir un record i de fer arribar als pares 

tota la tasca.  

Aquí us passo el vídeo en qüestió:  

 

https://maristes-

my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EdlxviepWCpHsCF37Rf8mJABRkg2i4bGpbQEPkiJ5

Xbv1w?e=IjfMXa  

6. CONCLUSIÓ 

Malgrat que un projecte com aquest requereix una gran inversió de temps, esforç i 

recursos al professorat, els resultats al llarg dels anys que l’hem dut a terme ens ho 

compensen. Tant en la seva redacció final com en les valoracions grupals i individuals, 

la satisfacció dels alumnes queda ben palesa, i això ens esperona a tirar endavant i 

millorar aquesta iniciativa cada curs. 

Creiem que el projecte dona als nostres alumnes l’oportunitat d’aprendre des de la 

vivència i l’emoció, garantint un assoliment molt més eficaç dels continguts treballats, 

i al mateix temps els proporciona un entorn de treball on les dinàmiques i els rols 

tradicionals de mestre i alumne es redefineixen, permetent una interacció molt més 

https://maristes-my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EdlxviepWCpHsCF37Rf8mJABRkg2i4bGpbQEPkiJ5Xbv1w?e=IjfMXa
https://maristes-my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EdlxviepWCpHsCF37Rf8mJABRkg2i4bGpbQEPkiJ5Xbv1w?e=IjfMXa
https://maristes-my.sharepoint.com/:v:/p/aprats/EdlxviepWCpHsCF37Rf8mJABRkg2i4bGpbQEPkiJ5Xbv1w?e=IjfMXa
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directa i propera. Els nois i noies senten que tant ells com les seves professores 

treballen conjuntament. I el més important, veure un resultat final de tot allò que s’ha 

fet, cosa que no sempre poden apreciar.  

7. RECURSOS 

Cal recalcar que en aquest projecte s’han utilitzat molt recursos humans. Els grans 

protagonistes han estat els alumnes, que són els que han anat portant el material a 

mesura que s’anava necessitant. Des de caixes de cartró a als aliments que els hi 

tocava portar per poder realitzar l’experiència sensorial.  

També ha estat bàsica la predisposició del professorat implicat en el projecte. Tant en 

la preparació de l’esquelet, el seguiment dels grups i l’organització general per tal que 

l’experiència final sortís perfecte.  

També s’ha demanat ajuda a pares i mares dels alumnes de l’ESO per  poder ajudar 

a les mestres en la darrera activitat. I també ha estat la manera de poder implicar als 

pares en una activitat dels seus fills, cosa que cada vegada és més difícil a 

Secundària.  
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