
Fem del camí escolar un Museu 

1 

 
Fem del camí escolar un Museu - Descripció detallada by Laura Girbau is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 Unported License. Creado a partir de la obra en apliense.xtec.cat. 

Fem del camí escolar un Museu 
 
Objectius  

 
Conèixer, comprendre i respectar les diferents corrents artístiques al llarg del temps. Utilitzar diferents 

representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals. 

Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte que afavoreixin la 
prevenció d’accidents de trànsit. 
 
Anàlisi de l’entorn proper a partir d’un problema rellevant. Adonar-se de les seves funcions socials 
vinculades a la vida del poble. 

 
Descripció de l’activitat  

  
Aquesta activitat està realitzada a través d’un problema social rellevant. L’escola disposa d’un camí escolar 
però s’ha observat mitjançant les assemblees de classe, que els cotxes continuen mal estacionats, fent del 
camí escolar un espai poc segur pels vianants.  
En un principi l’alumnat de l’escola proposa posar unes tanques perquè els cotxes no puguin aparcar. 
Després de reflexionar, aquestes tanques evolucionen cap a unes tanques que siguin més amables i es 
decideix fer-les en forma de persones.  Finalment, es reprèn la iniciativa des de l’àrea d’educació artística 
i es decideix entre totes i tots convertir aquestes tanques en forma de persona, en diferents  estils pictòrics 
del llarg de la història. Així és com per una temporada, el camí escolar es converteix en un museu. 
 

Continguts, processos i competències que es treballen de forma destacada 
  
Continguts 
 
Participació en projectes artístics que interaccionin amb la comunitat. 
 
Valoració i aplicació del diàleg i la mediació com a instruments per resoldre els problemes de convivència i 
els conflictes d’interessos en les relacions interpersonals. Desenvolupament de la capacitat d’expressió 
d’opinions i judicis de forma assertiva.  
 
Competència artística i cultural. Mitjançant el coneixement, comprensió, apreciació i valoració crítica de 
diferents manifestacions artístiques. 
 
Competència d’autonomia i iniciativa personal. Portant endavant les accions necessàries per desenvolupar 
les opcions i plans del projecte col·lectiu i responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el del 
grup. 
 
Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. Interpretació de la realitat més propera amb 
l’habilitat d’interactuar en l’entorn més proper 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquesta activitat va dirigida per a tot l’alumnat de l’escola, però els que portaran la iniciativa i el treball 
més profunds dels continguts serà cicle superior, per tant 5è i 6è. 
 

Temporització 
 
Per a la realització del treball dels continguts es necessitarà de 4 sessions a 5è d’una hora i mitja de durada 
i 4 sessions a 6è d’una hora i mitja també. 
La durada del Museu al camí escolar serà un total de dues setmanes exposades les siluetes al carrer. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  
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La metodologia que utilitzarem serà l’anomenada puzle, aquesta, es caracteritza per convertir l’alumnat 
en experts que han de transmetre els seus coneixements als seus iguals i en aquest cas, en infants de 
diferents edats i al propi professorat. Aquesta metodologia és molt motivadora per la implicació de 

l’alumnat. Hi col·laboren tots de forma activa i els aprenentatges són molt més significatius. 

L’activitat té el component que és per fer una millora a l’exterior per tant també la podem incloure en la 
metodologia “service learning”, on totes les parts implicades poden aportar quelcom per la comunitat 
educativa i la societat propera de l’escola.  

 
Documents adjunts  
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