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Pel món amb una pilota 
 
 
 
Objectius 

  
• Desenvolupar la cohesió del grup a través del joc. 
• Reflexionar i valorar el plurilingüisme, i les llengües i cultures 

amenaçades. 
• Participar en interaccions orals i escrites. 
• Comprendre missatges orals i escrits. 
• Expressar missatges orals i escrits. 
 

Descripció de la proposta 

  
Volta al món a partir de jocs tradicionals de pilota de diferents països, un per 
a cada continent. L’alumnat haurà de dur a terme tot un seguit d’activitats 
grupals i individuals que aniran des de l’organització del treball cooperatiu 
per cercar informació sobre el poble que juga el joc de pilota tradicional 
escollit (situació geogràfica, costums, llengua, situació política, etc.) fins a 
l’elaboració d’unes instruccions gràfiques que ajudin a comprendre més bé el 
joc amb l’objectiu d’ensenyar els i les companyes de classe a jugar el joc de 
pilota. 
 
Recursos emprats 

 
Lectures, dossiers de treball, graelles d’observació i d’avaluació.  
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
És una seqüència didàctica pensada per a primer cicle d’ESO i que es pot 
desenvolupar aproximadament en 12 sessions, segons el procés 
d’aprenentatge de cada grup classe.  
Es parteix d’una situació motivadora com és la proposta de joc i aconsegueix 
dinàmiques grupals que van des del petit grup, fins al grup classe tot passat 
per les activitats individuals. Els aprenentatges esdevenen significatius per 
l’interès que a poc a poc els genera saber com són els nois i noies i el poble 
que juga aquell joc. A mesura que van obtenint informació s’adonen que els 
jocs proposats pertanyen, gairebé tots, a pobles lingüísticament i 
culturalment amenaçats, la qual cosa els fa reflexionar sobre el valor de les 
llengües i la impotència que senten els seu habitants quan se’ls prohibeix 
usar-la. Comprenen el sentit de les llengües dominants i de les amenaçades i 
el valor de la interculturalitat i el multilingüisme. 
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Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Dimensió plurilingüe i intercultural, així com la competència bàsica en 
aprendre a aprendre i la competència comunicativa, en aspectes com: 
participació en interaccions orals, escrites, comprensió de missatges orals, 
expressió de missatges orals i escrits. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta proposta és adequada per fomentar l’aula inclusiva, per la diversitat 
d’aspectes i dimensions que s’hi desenvolupen, així com el grau de dificultat 
variable de les activitats proposades.   
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Conté aspectes interdisciplinaris relacionats amb l’àrea de ciències socials, 
educació física i visual i plàstica. 
 
Documents adjunts 

 
- Material alumnat: 

• ma_pel_mon_amb_una_pilota 
• ma_graella_escolta_activa 
• ma_vocabularitamazig 
• ma_activitat_avaluacio 
 

- Material professorat:  

• mp_avaluacio_exposicio_oral 
• mp_graella_observacio_treball_aula 

 
 
Enllaços:  
http://maps.google.com 
http://ca.wikilingue.com/es/Cultura_de_Nova_Zelanda 
http://ca.wikilingue.com/es/Cultura_de_Gr%C3%A8cia 
http://www.webislam.com/?idt=775 
http://www.jouscout.com/inuit.htm 
http://unviatgepelmon.blogspot.com/2009/01/el-passat-del-regne-de-
cambotja.html 

 


