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Contextualització:   

EL 2019 es  celebra el centenari de la creació de la Colla de Sabadell. Aquesta 

és una ’oportunitat de donar a conèixer aquest grup del Vallès que va tenir una 

gran transcendència en la cultura del país. Es tracta d’un grup d’artistes format 

per joves,  d’unes edats similars a les vostres,  amb moltes ganes de divertir-se, 

que compartien no només amistat, sinó també un sentit de l’humor molt 

particular, burleta i brètol, i alhora amb un sentit elevat de la cultura i del 

compromís amb el país. 

Tipologia/Gènere textual:  

Text narratiu (conte, acudit, notícia) 

Text conversacional (escenes dialogades, acudit) 

 

Tasca final:  

El producte final: creació d’un espai digital informatiu de caire humorístic 

juntament amb el conjunt de propostes de creació que haurà elaborat l’alumnat.  

 

Projecció: 

Aquest informatiu de caràcter humorístic es pot difondre de manera diferent  

depenent de les possibilitats de cada centre educatiu (diari, revista, canal de  

televisió propi o podcast, format radiofònic, etc.).  

 

 

Seqüència d’activitats 

 

S1.Compartim els objectius de l’activitat i els criteris d’avaluació.  

Contextualitzem l’activitat i activem coneixements previs. Compartim i 

completem aquests coneixements. 

Així, doncs, en un primer moment es formulen preguntes per veure què saben 

de l’època, dels anys 20, de la ciutat de Sabadell, la indústria tèxtil, si els sona la 

Colla de Sabadell, del Noucentisme, de les Avantguardes (dadaisme i 

surrealisme, especialment) i de la història del XX (Mancomunitat,  la primera  

Guerra mundial, Dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra civil, 

l’exili, la segona Guerra mundial...).  

Projectem el documental Estem voltats de pocavergonyes ( 57’). 

https://www.youtube.com/watch?v=hsGcubiZVvg&feature=youtu.be
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Prèviament a la projecció, en grups de 4 se’ls haurà donat un qüestionari amb 

10 preguntes per promoure l’atenció i facilitar la comprensió. Es fa una estratègia 

de treball cooperatiu que exposem a l’annex juntament amb el qüestionari. (A 

l’annex hi ha qüestionari inicial.) 

S2. Al final, entre tots, cal respondre la totalitat del qüestionari. En petits grups o 

en gran grup es fa el Kahoot: Estem voltats de pocavergonyes, documental. Per 

això cal que el docent hi estigui inscrit prèviament, cal comptar amb el mòbil a 

l’aula i tenir projecció de l’aplicació en línia. 

Optatiu, si es fa treball interdisciplinari amb la col·laboració del departament de 

socials: 

En grups de 3 o 4 elaboren un eix cronològic del segle XX amb les 

correspondències entre fets històrics, culturals, literaris. 

Catalunya/Espanya/Europa. Aquest eix cronològic del període estudiat pot fer 

evident la transversalitat de la proposta (Socials, Música, Comunicació 

audiovisual). 

 

S3. Proposta d’escriptura creativa 

1. Es llegeixen i es comenten oralment els textos de l’antologia de textos 

(vegeu annex). 

2. Proposta creativa d’escriptura a l’aula a partir dels models que ofereix 

l’antologia de fragments de la Colla de Sabadell.  

 

Avaluació        

L’avaluació de la seqüència didàctica es farà a través de: 

● una coavaluació de la tasca final  

https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/home/expressio-escrita  

● iuna autoavaluació de la participació pròpia en les tasques de grup 

cooperatiu: 

-document adjunt  “Rúbrica de treball en equip”pdf) dins la descripció 

detallada de l’activitat 

https://sites.google.com/site/rubriquesgurb/home/expressio-escrita
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● Registre d’observació a l’aula en temps real on anota dades sobre la 

implicació, participació i encerts de cada alumne/a: 

-  document  adjunt “Planificació, organització i gestió d’aula” en pdf dins 

la descripció detallada de l’activitat 


