
 

 
 

 
 

 Objectius 
 

• Introduir l’assignatura de Cultura 
Clàssica als alumnes de 3r d’ESO. 

• Fer una lectura actualitzada dels mites 
clàssics i entendre que determinats 
valors humans són universals. 

• Avançar en la utilització d’eines digitals 
(en aquest cas, edició de vídeos). 

• Elaborar quadres escènics que 
representin diferents mites clàssics 
estudiats i presentar-los de manera 
atractiva. 

• Donar a conèixer els projectes de 
l’institut mitjançant un producte final 
atractiu 

 
Descripció de la proposta 

 
Els alumnes de 3r d'ESO de l’Institut Alexandre Satorras duen terme un projecte sobre mites que 
engloba les matèries de Ciències Socials, Cultura Clàssica, ViP, Educació Física i Tecnologia. La 
idea va sorgir de la necessitat d’incorporar un tastet de les assignatures de Cultura Clàssica i 
Visual i Plàstica.  

La idea del projecte és fer representacions de mites mitjançant quadres vivents.   

 
Aspectes didàctics i metodològics 

• Des de Cultura Clàssica es seleccionen uns 9 mites.  

• Es fan tants grups com mites i cada grup se centra en un únic mite.  

• Es fan un seguit d’activitats conjuntes com, per exemple, el treball i la contextualització 
del propi mite, i el disseny del vídeo i de l’espai on es representarà.  

• D’altra banda, també hi ha una sèrie d’activitats individuals com, per exemple, un dibuix 
sobre el mite treballant la “proporció àurea”.  

•  Es reparteixen rols en el propi grup (actors, guionistes, editors del vídeo, etc.).  

• D’altra banda s’organitzen comissions per a la posada en escena de la Nit en el Museu 
Satorras: publicitat, difusió, itineraris, etc.  

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca    1 de 3 

 

 
Títol: NIT AL MUSEU SATORRAS 

Echo and Narcissus, John William Waterhouse, (1903), 
Walker Art Gallery, Liverpool. 
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/stories/art-of-love-0 



 

 
 
Recursos emprats 
 
Hem posat a l’abast de l’alumnat els següents recursos digitals:  

- Moodle 
- Correu del centre G-Suite 
- Google Drive 
- Aplicacions d’edició de vídeos 

Recursos humans:  

- Experts en cultura clàssica i dibuix artístic.  

Material :  

• Ordinador d’aula i canó de projecció. 
• Ordinadors portàtils  
• Mòbils per a l’enregistrament del vídeo 
• Dossier del projecte amb activitats.  
• Rúbriques d’avaluació.  
• Vídeos d’exemple.  
• Atrezzo aportat per l’alumnat.  
• Decoració de les aules.  
• Itineraris en paper. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
a. Millorar la competència comunicativa oral i no verbal per adonar-se de la seva importància 

en la vida quotidiana 
b. Fer arribar la mitologia als alumnes de 3r d’ESO per tal que s’adonin de la moralitat que hi 

ha darrera de cada mite clàssic i que els serveixi per reflexionar sobre la contemporaneïtat 
d’aquests valors. 

c. Ser capaços de treballar conjuntament per a la consecució d’uns objectius comuns. 
d. Dominar mínimament la competència digital per tal d´esdevenir un ciutadà del segle XXI 

tecnològicament competent. 
e. Assolir més autonomia personal per fer front als reptes de l’aprenentatge continu. 

 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

El projecte s’adreça a tot l’alumnat de tercer d’ESO però es podria realitzar a 4t d’ESO amb els 
alumnes de les optatives de Llatí i ViP o inclús en un Batxillerat Artístic o Humanístic.  
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

El projecte gira al voltant de les competències pròpies de l’àmbit social, artístic i lingüístic. .   

El projecte permet desenvolupar l’autonomia i empoderar l’alumnat, qualitats que necessitaran 
per al present i el futur en altres àmbits i contextos.  

 
Documents adjunts 

Descripció detallada del projecte en pdf.  
 

Autoria 

Equip Docent de 3r d’ESO de l’Institut Alexandre Satorras, 
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