
CATIMKANA

Metodologia

Hi ha 10 estacions on es proposen unes activitats físiques i d'altres de lingüístiques

que van plegades o que han de ser resoltes posteriorment per passar a l'altra estació.

Hi ha una classe que és la que participa activament a la gimcana, en grups de 3, i

una altra classe que fa de controladora en grups de 2.

L'alumnat controlador i/o participant ha estat prèviament organitzat per realitzar la

seva tasca. A més, a cada estació tenen per escrit les activitats que corresponen amb

un text instructiu que ells han de comprendre per actuar en conseqüència.

Per controlar les puntuacions tenim una tarja on hi ha les puntuacions de les dues

parts i que posteriorment hi seran puntuades amb la ponderació corresponent i seran

analitzades per la totalitat de la classe amb les professores.

L'alumnat,  a  més,  farà  una  valoració  de  l'activitat  on  farà  esment  a  la  part

organitzativa,  la  col�laborativa  i  l'efectuada  al  moment,  i  posterior  proposta  de

millora.

Aspectes organitzatius

L'alumnat s’agrupa de tres en tres per realitzar les proves físiques i lingüístiques que

estan distribuïdes pel pati i la pista.

Mentre  un  grup-classe  realitza  les  proves,  l'altre  grup  s’encarrega  dels  punts  de

control  i  a  mesura  que  van  finalitzant,  es  van  reincorporant  a  les  seves  noves

funcions: uns a realitzar les proves i els altres als punts de control que han quedat

vacants.

En una sessió prèvia al desenvolupament de l’activitat, s’informa els alumnes del

funcionament de la mateixa per disminuir el temps d’explicació de l’activitat el dia

que es durà a terme. 

S'explica el tipus de proves sense entrar en detall perquè l’efecte sorpresa sigui un

factor  motivador.  Els  alumnes  en  els  dos  rols  que  hauran  de  desenvolupar:

participants  i  controladors  reben  les  instruccions  necessàries  i  suficients  per

conèixer-ne el funcionament i les seves tasques.
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Instruccions

Es donarà un plànol als alumnes amb la localització de les proves enumerades i amb

el nom del tipus de l'habilitat motriu que es treballa.

Les parelles  rebran  una  targeta on els  anotaran la  icona que identifica  que han

superat la prova i hauran de dur un full de respostes per a la part lingüística de la

prova on les aniran anotant (si s’escau). Els controls tindran l’enunciat de la prova

física i el de la prova de llengua.

Contingut i valoració de les proves

La gimcana consta de deu proves que tenen una part motriu i una part lingüística. En

algunes proves no es podrà fer la lingüística sense haver passat la física. En altres

caldrà passar la de llengua per poder fer la física, ja que aniran relacionades.

Cada prova física  té  assignada una puntuació  segons  els  grau de dificultat,  si  es

supera o no. La prova lingüística es valorarà pel resultat o per la seva superació o no.

També es cronometra el temps que triguen a realitzar totes les proves.

Als controls hi ha d’haver (a banda del material necessari) l’explicació per escrit de

la tasca motriu i la puntuació (representada per una icona) que li correspon si es

supera. També hi haurà les instruccions clares i senzilles de la prova lingüística que

han de realitzar. Les respostes es recullen en diferents formats per la seva posterior

valoració.

Per puntuar el conjunt de les proves es tindran en compte diversos aspectes:

o la realització de la totalitat de les proves

o el resultat

o el temps emprat en fer-les

La tasca es realitza a nivell cooperatiu. L'alumnat amb els diferents rols tindrà la

funció desenvolupadora i controladora, que fa que sigui un factor decisiu a l'hora

d'entendre l'activitat en conjunt i el seu objectiu.

L'anàlisi  posterior  i  les  propostes  de  millora  que  s'efectuaran,  responsabilitza

l'alumnat per posteriors activitats i fa que analitzi el procés realitzat.

S'avalua tot el procés i els diferents rols, els grups dels controladors i els dels grups

participants.
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