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La Colla de Sabadell: estem voltats de pocavergonyes! 

 

 
[Imatge d’identificació de l’element.Caratula del documental] 

 

Objectius  

● Fomentar l’interès per la literatura catalana, descobrint la trajectòria i les produccions més 

significatives dels autors de  la Colla de Sabadell (Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand 

Obiols).  

● Fomentar la reflexió crítica entorn del patrimoni literari i la seva vigència 

● Fomentar el gust per la lectura i valorar-la com a font de plaer, d’enriquiment personal i 

de coneixement d’un mateix i del món.   

● Crear textos literaris  desenvolupant la capacitat creativa i crítica de l’humor,  i alhora 

descobrint la mirada humorística i les seves expressions (ironia, sarcasme, estirabot, 

absurd...) com a font de motivació i de comprensió del món i d’un mateix. 

 

Descripció de la proposta  

Aquesta seqüència didàctica presenta la Colla de Sabadell a través del documental Estem 

voltats de pocavergonyes i recull diverses activitats de comprensió i expressió, orals i escrites 

(creació literària i periodística) i de cerca d’informació. Es concreta en la tasca final de creació de 

textos literaris amb suport audiovisual optatiu que es projecten a la pàgina web del centre (blog, 

o revista digital). Va sorgir el curs 2019-2020 aprofitant el centenari de la creació de la Colla de 

Sabadell( 1819), grup del Vallès de gran transcendència en la cultura catalana.  

Inclou suggeriments d’activitats d’ampliació de caràcter interdisciplinari per elaborar un projecte 

a criteri dels docents que apliquin la proposta a l’aula.. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

La seqüència didàctica es desenvolupa en 3 o, preferiblement, 4 sessions. Es treballa amb 

l’alumnat a nivell individual i a partir de grups cooperatius. 

Utilització d’estratègies de recollida d’informació, d’escolta activa, i de selecció i valoració de les 

diferents fonts d’informació. 

Des de l’inici es comparteixen els objectius de la proposta i l’avaluació per fer conscient l’alumnat 

dels seus aprenentatges (autoregulació). 
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S’inicia ‘activitat a partir del visionat del documental i de textos amb l’objectiu de donar a conèixer 

aquest grup literari i fomentar l’escriptura i la creativitat de l’alumnat a partir de l’elaboració dels 

seus textos literaris. Es treballa la comprensió lectora,la lectura expressiva i la planificació, 

textualització i correcció dels propis textos. 

L’avaluació es farà a través d’una coavaluació de la tasca final, a l’annex hi ha les propostes,  i 

una autoavaluació de la participació de cada alumne/a en les tasques de grup cooperatiu (també 

hi ha les propostes de rúbriques). A banda, el/la docent disposa d’un registre d’observació a l’aula 

en temps real on anota dades sobre la implicació, participació i encerts de cada alumne/a (teniu 

també propostes de registres d’aula).  

 

Recursos emprats  

● Documental Estem voltats de pocavergonyes! ( 

● Kahoot Estem voltats de pocavergonyes. Documental 

● Qüestionari de comprensió lectora 

●  Antologia de textos   

●  Rúbriques 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

Literatura. Procés d’escriptura, autoregulació, creativitat i esperit crític. 

Competència literària C10, C11, C12 

Comprensió lectora C2, C3. Expressió escrita C4, C5, C6. Comunicació oral C7, C8, C9. 

Actitudinal A1, A2, A3. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat de 4t d’ESO i batxillerat. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

Història de l’art  (coneixement de la pintura impressionista, pintura dels membres de la Colla – 

Vila Arrufat, Ricard Marlet, l’art de les caricatures); Educació visual i plàstica (dibuix d’acudits, 

disseny publicitari  i caricatures); Música (audició música francesa com ara Satie o altres autors 

del grup del Sis, creació de versions musicals  de poemes de Pere Quart,  i musicalització de 

poemes);  Comunicació audiovisual (coneixement del llenguatge cinematogràfic, creació 

d’escenes filmades); Literatura universal (Avantguardes: dadaisme, surrealisme,etc.). 

 

Documents adjunts 

● Orientacions per a la dinamització de l’activitat a l’aula. 

● Qüestionari d’avaluació inicial. 

● Antologia de textos (Interviu a les òlives del campanar; una visita a les bèsties del circ 

en companyia de Mary; Conversa entre promesos; La síndria, el moniato, la mare i 

l’infant…; Informacions del senyor Banyeta; Notes per a una biografia; D’un dia a l’altre;  
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La tècnica de la impopularitat i Seguint la volta a França.) i qüestionari comprensió 

lectora. 

● Propostes d’escriptura creativa 

● Propostes d'ampliació 

● Enllaços d’interès 

● Bibliografia Colla de Sabadell 

● Rúbrica de treball en equip 

● Planificació, organització i gestió d’aula 

Autoria 

Clara Soley i Lídia Andrés, equip LIC del Vallès Occidental 
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