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Síntesis de la UD 

1)Detecció del problema: 

Els cotxes no respecten les normes de camí escolar. 

Busquem solucions mitjançant les assemblees de classe i el consell d’infants de 

l’escola.  

Unes tanques en forma humana i repesentant un moviment artísitic.  
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2) Comencem a treballar per convertir les tanques en elements artístics 

Activitats d’ensenyamnet aprenentatge. 

Mètodologia puzle. 

3) Les famílies ens ajuden a tallar-les. 

Fem els últims retocs 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Fem del camí escolar un Museu 
 

 
 

Fem del camí escolar un Museu - Síntesis de la UD 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. 

3 

Ja les podem treure al carrer.  

Un aprenentatge servei. 

Hem fet del camí escolar un Museu 
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Sessió 1   Ens organitzem 

En la primera sessió fem els grups cooperatius que seran els que 

funcionaran sempre junts. El docent té la responsabilitat de fer els 

agrupaments i de vetllar que tothom participi, haurà de procurar que 

tothom s’impliqui i que treballi. 

Se’ls hi explica que l’alumnat seran els experts. La metodologia és 

l’anomenada puzle. Aquesta metodologia 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 diferents 

cursos, i evidentment, al propi professorat. 

El professorat que aplica aquesta metodologia es converteix en un 

acompanyant dels  aprenentatges i dels descobriments de l’alumnat. La 

tasca del docent, doncs, és la de guiar i assessorar. El seu rol no és el 

d’expert sinó el d’ajudant dels experts que són l’alumnat. Haurà d’ajudar 

a resoldre els problemes i inquietuds que aniran sortint en el procés i 

revisar la feina. 

Aquesta metodologia és molt motivant per la implicació de l’alumnat. Hi 

col·laboren tots de forma activa i els aprenentatges són molt més 

significatius. 

Cada grup, en total cinc grups de la classe de 5è i cinc grups més de la 

classe de 6è. Es repartiran els diferents artistes que el docent els hi 

proposa  i hauran de pensa a quina classe és més adequat l’artista que els 

hi ha tocat. 

Els artistes proposats són: Van Gogh ( Postimpressionisme). Joan Miró 

(Abstracte). Jean Michel Basquiat (Contemporani). Paul Klee 

(Surrealisme). Sandro Botticelli (Renaixement). Andy Warhol (Pop Art). 

Diego Velàzquez (Barroc). Gustav Klimt (Modernisme). Pablo Picasso 

(Abstracte). Henri Matisse (Fauvisme). 

En aquesta primera sessió d’organització, el docent porta la informació 

necessària per treballar, aquesta informació són llibres d’art que 

serveixen de base per veure com són els diferents estils.  

Entre tothom es decideix quins són els cursos més adequats per treballar 

els diferents artistes. Així queden repartits els artistes i les classe:  

 Van Gogh ( Postimpressionisme). 
 

Mestres i artistes : classe de 5è. 
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Alumnat : La classe de 3r. 

 

 Joan Miró (Abstracte). 

 

Mestres i artistes : classe de 5è. 

Alumnat : La classe d’I3. 

 Jean Michel Basquiat (Contemporani). 
 

Mestres i artistes : classe de 5è. 

Alumnat : La classe de 6è. 

 Paul Klee (Surrealisme). 

 

Mestres i artistes : classe de 5è. 

Alumnat : La classe de 4t A. 

 Sandro Botticelli (Renaixement). 

 

Mestres i artistes : classe de 5è. 

Alumnat : La classe de 5è. 

 Andy Warhol (Pop Art). 

 

Mestres i artistes : classe de 6è. 

Alumnat: La classe de 2n. 

 Diego Velàzquez (Barroc). 

 

Mestres i artistes : classe de 6è. 

Alumnat : La classe de 4t B. 

 Gustav Klimt (Modernisme). 

 

Mestres i artistes : classe de 6è. 

Alumnat : La classe d’I5. 
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 Pablo Picasso (Abstracte). 

 

Mestres i artistes : classe de 6è. 

Alumnat : La classe d’I4. 

 Henri Matisse (Fauvisme). 

 

Mestres i artistes : classe de 6è. 

Alumnat : La classe de 1r. 

 

Es fa una reflexió de com s’ha d’explicar i què volem explicar als diferents 

cursos i s’elabora un petit guió de les parts comunes que ha de tenir cada 

exposició.  

La proposta de guió per elaborar la petita recerca ha estat aquest: 

Nom del artista  

Corrent que representa  

Època i any   

Característiques del color i la forma  

Per què es comença a pintar 
d’aquesta manera 

 

Altres aspectes interessants (de la 
vida del artista, del moment històric, 
anècdotes....) 

 

 

En aquesta primera sessió els components del grup miren i observen la 

seva corrent, comencen a fer croquis de com serà la forma de la seva 

silueta i a proposar tècniques per pintar-la, tot pensant en el nivell de la 

classe que els hi ha tocat. També comencen a decidir de quina manera 

explicaran el seu tema i com el treballaran a les classes assignades.  
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L’alumnat durant aquella setmana utilitzaran els diferents recursos per 

buscar informació utilitzat Internet i la biblioteca. La consigna és que 

durant la setmana han d’acabar de preparar l’exposició. En la propera 

sessió hauran de portar el guió de la recerca acabat, decidit com ho faran 

per fer l’exposició oral i el croquis de la silueta amb la tècnica que es 

realitzarà.  

L’avaluació serà present en tota la sessió. L’alumnat sap què ha 

d’aprendre i com ho ha de fer.  

Sessió 2   Ens posem a treballar 

L’alumnat porta elaborada la seva proposta i ens posem tots en situació 

d’escoltar i aportar accions de millora. Cal recordar que en el treball 
d’equip tothom ha de participar en l’explicació i que els que estem 

escoltant hem de fer propostes crítiques per millorar.   

Per tant en aquesta segona sessió escoltem totes les exposicions i ajudem 

a millorar-les entre totes i tots. 

L’alumnat seguint el guió establert de la recerca, explica les 

característiques del pintor i de la seva corrent. Fent èmfasis en el 
llenguatge i l’adapten si cal per la classe que l’ha de rebre, no és el 

mateix explicar a la classe de 4t que a la classe d’I3. Després ens han 
d’ensenyar quin és el croquis que ja han decidit de la silueta i quina serà 

la seva tècnica per pintar-la. En aquest moment l’assertivitat envers els 
més menuts és molt important. 

Un cop feta l’explicació i corregida i millorada per totes i tots. El docent 

els hi planteja una altra qüestió: 

- Tota una classe pot estar pintant la silueta al mateix temps? Què faran 
mentre els que no poden pintar? 

Tornem a pensar totes i tots plegats amb el seu grup què fer. 

Tots el grups es posen a dissenyar i pensar quines activitats poden fer i 
arriben a la conclusió, que a més,  aquestes activitats de reforç ajudarà a 

l’alumnat a entendre més bé el que han de fer en la silueta gran i els hi 
aportarà informació sobre l’artista.  

Els grups es van organitzar per fer diferents activitats, però tots van 
acabar fent més o menys el mateix, que va consistir en elaborar una fitxa 

amb el dibuix de la silueta on la canalla havien de reproduir la mateixa 
tècnica que farien en la fusta per fer-la. Alguns grups, van ser una mica 

més precisos i fins i tot van fer una petita explicació del pintor i de la 
corrent pictòrica. 

 

Sessió 3   Ens arremanguem  
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Ara ja tenim totes les premisses per començar a treballar. 

- Tenim l’exposició oral treballada. 

- Tenim el croquis de la silueta que ens ha tocat representar. 

- Tenim el disseny de la fitxa perquè l’alumnat amplií els seus 

coneixements, i que elaboraran mentre uns pintin la tanca. 

Ara és el moment d’arremangar-nos i començar a dibuixar les siluetes i de 

preparar tot el material que ens cal per portar-la a terme.  

Hem de preveure el material que es necessita, en el nostre cas ha estat: 

Les fustes per realitzar les siluetes i material divers fungible pels diferents 

dissenys de les siluetes (cartolines, pintura, papers de colors, ceres, 

vernís, cola, etc). 

Exemples de fitxes d’ampliació:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta és l’activitat dissenyada per realitzar-la a 

la classe de 1r on l’alumnat havia seguir les 

instruccions de la fitxa. 

Aquesta és l’activitat dissenyada per realitzar-la a 

la classe de I5. 

Aquesta és l’activitat dissenyada per realitzar-la a 

la classe de I3 on l’alumnat havia seguir les 

instruccions de la fitxa. Però amb l’ajuda del 

mestres experts. 

Aquesta és l’activitat dissenyada per realitzar-la a 

la classe de 2n on l’alumnat havia de omplir la 

forma amb collage. 
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Per en aquesta tercera sessió ha de quedar tot acabat i enllestit. Tots el 

grups han de saber tot el material que necessiten i posar-lo a punt per la 
propera setmana que s’haurà d’anar cap a les diferents aules a realitzar 

les tanques.  

 

Sessió 4   Anem a fer d’artistes experts.   

Previ avis de les tutores i tutors, l’alumnat de 5è i 6è passen per les 
classes a fer de mestres d’art. Amb ells porten tot el material per poder 

portar a terme l’obra d’art i tota la informació per poder fer una bona 
explicació. 

Aquesta sessió és la més motivant de totes i la que esperen totes i tots. 
Anar a fer d’experts a les altres classes és molt gratificant.  

El resultat final és la silueta acabada. Un total de 10 totes elles ben 

diferents, elaborades amb tècniques diferents, però en un factor comú; i 
és que totes representen la silueta humana. 

El fet de portar-ho tot preparat i que ells siguin els dinamitzadors a l’aula 
fa que totes les tutores i tots el tutors puguin també avaluar el procés. 

L’avaluació serà mitjançant el registre anecdòtic i observació directe. Un 
cop acabada aquesta sessió es farà una posada en comú amb tot el 

claustre per valorar-ne el resultat, es farà una petita reflexió de com han 
funcionat els diferents grups. 

Ara tocarà el torn a les famílies que ens tallaran les tanques i ens hi 
col·locaran unes potes perquè s’aguantin. 

Un cop acabades de tallar, es faran els últim retocs i ja podran sortir al 
carrer durant 2 setmanes a convertir el camí escolar en un Museu. 

 

 

Aspectes a tenir en compte 

Els recursos humans són, per tant molt variats, l’alumnat de cicle 

superior com a principals propulsors, tot l’alumnat del centre, la mestra 

d’art de cicle superior, tot el professorat de l’escola, famílies de l’escola, 

la Junta de l’AMPA i suport de l’Ajuntament.  

Durant dues setmanes alumnat voluntari vindrà a l’escola ½ hora abans 

per col·locar les tanques. Cal dissenyar unes autoritzacions per a les 

famílies perquè deixin venir abans l’alumnat a treure les tanques al 

carrer. 

L’hora de guardar-les serà quan s’acabin les classes a la tarda, les 
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famílies i l’alumnat són els encarregats de guardar-les. 

S’ha d’informar a l’Ajuntament que durant un parell de setmanes 

col·locarem aquestes tanques perquè els cotxes no estacionin 

inadequadament. 

Caldrà fer un treball de reflexió un cop acabades les dues setmanes per 

veure si el Museu ha servit per millorar els hàbits de les famílies i malgrat 

que ja no hi hagin les siluetes al carrer si finalment els cotxes estacionen 

d’una forma correcte. 
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