
WebQuesta: On és la sargatana? Diàleg entre escultures

Objectius 
• Fer conèixer el patrimoni escultòric del Prat de manera creativa i cooperativa.
• Valorar  el  patrimoni  de  l’entorn  i  prendre  consciència  de  pertànyer  a  una  identitat

individual i  col·lectiva, així  com a  reconèixer els elements materials i  immaterials del
patrimoni com a element de passat i de futur.

• Produir  textos  orals  per  memoritzar-los  (dramatització)  i  produir  exposicions  orals
adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa i amb la utilització
de la comunicació audiovisual.

• Llegir  obres  teatrals  reconeixent  els  elements  del  gènere  dramàtic:  protagonistes
principals,  escenari, interpretació, tot establint  relacions amb experiències personals i
valorant-ne els recursos estètics més essencials.

Descripció de la proposta 
La  WebQuesta  és  una  eina  per  introduir  el  coneixement  de  les  escultures  que  conviuen
diàriament  amb  els  ciutadans  i  ciutadanes  del  Prat  de  Llobregat.  Té  com  a  finalitat  que
l’alumnat aprengui a valorar el patrimoni de l’entorn i prendre consciència de pertànyer a una
identitat individual i col·lectiva, així com a reconèixer els elements materials i immaterials del
patrimoni com a element de passat i de futur. L’activitat permet treballar de manera transversal
objectius artístics i lingüístics a partir de les estratègies de recerca de la informació, en textos
multimodals, l’ús d’habilitats orals i l’accés i manipulació de diverses tipologies textuals. Inclou
una activitat de creació consistent a representar una obra especialment creada per a aquesta
activitat.
La proposta està dirigida a l’alumnat  de 6è de primària i  conté aspectes lúdics alhora que
formatius, per la sensibilització de l’entorn

Aspectes didàctics i metodològics 
L’activitat està pensada per al treball en petit grup. 
Es formaran sis equips que prendran la responsabilitat de conèixer a fons una de les escultures
proposades i buscar i exposar tota la informació relacionada: el perquè de la seva existència,
l’autor, els valors que conté, el lèxic que comporta. Un cop organitzada la informació i exposada
a la resta de companys, el producte final consisteix a representar una petita obra el text de la
qual  s’ha  creat  per  a  aquesta  activitat  en  què  a  través  d’un  senzill  argument  cadascuna
d’aquestes escultures pren vida pròpia i és portadora d’uns coneixements específics.
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Recursos emprats 
Els  recursos  per  a  la  realització  de  l’activitat  estan  seleccionats  i  linkats  a  l’adreça  de  la
webquesta on s’esmenten les fonts i referències necessàries per a la seva consecució:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/webquest-escultures/

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
Les activitats proposades treballen de manera destacada les competències següents:

• Aplicar  estratègies  de  comprensió  per  obtenir  informació,  interpretar  i  valorar  el

contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura 
• Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi
• Interactuar  en  situacions  on  intervé  més  d’un  interlocutor,  utilitzant  estratègies  que

afavoreixin la comunicació oral.
• Conèixer l’entorn i la seva conservació.
• Explorar, percebre i interpretar les obres del patrimoni artístic.
• Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món global.
• Llegir i interpretar textos literaris.

Alumnat a qui s’adreça especialment 
La WebQuesta està pensada per a l’alumnat del cicle superior de primària, però és factible
realitzar-la a 1r d’ESO en el marc d’un crèdit de síntesi ja que les activitats estan pensades
perquè  es  realitzin  de  manera  continuada  durant  sis  o  set  sessions  en  una  setmana i  el
desenvolupament de la interpretació teatral pugui ser posposat per a una activitat de final de
trimestre.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn
L’activitat es desenvolupa en la matèria de medi i coneixement de l’entorn però connecta de
manera clara amb visual i plàstica pel que té de sensibilització de l’obra artística i amb l’àrea de
llengua pel que fa a recursos i coneixements comunicatius: saber buscar, entendre i processar
informació, reconèixer el lèxic, expressar-se oralment davant del públic, fer lectura en veu alta i
interpretar expressivament un text.

Documents adjunts
La  WebQuesta  inclou  la  guia  didàctica  per  al  professorat  i  les  rúbriques  d’avaluació
necessàries.

Autoria
Equip del Centre de Recursos Pedagògics del Prat de Llobregat: Glòria Casas, Susanna Rafart
i Víctor Sandoval.
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