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Presentació 
 

Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Alexandre Satorras han dut a terme un 

projecte sobre mites que ha englobat les assignatures de Ciències Socials, 

Cultura Clàssica, Visual i Plàstica (ViP), Tecnologia i Educació Física. La idea va 

sorgir de la necessitat d’incorporar un tastet de les assignatures de Cultura 

Clàssica i Visual i Plàstica, matèries que els alumnes no tenen a 3r d’ESO, 

perquè les poguessin veure abans d’escollir les optatives de 4t.  

De la mateixa manera, revisant els currículums de les matèries portadores del 

projecte es van veure punts comuns entre les assignatures de ViP i Cultura Clàssica d’una banda, i de Ciències Socials i 

Cultura Clàssica de l’altra. Analitzant aquests punts, hem decidit fer representacions de mites mitjançant quadres vivents, a 

l’estil dels que es mostren en el següent vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=nIeyulbiB0A&t=72s   

https://www.youtube.com/watch?v=nIeyulbiB0A&t=72s
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Planificació  
 

En primer lloc, hem fixar els objectius del projecte:  

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. 

 

Un cop fet això, des de Cultura Clàssica, s’han seleccionat els 9 mites que es treballaran i s’han distribuit per grups classe (3 

mites per classe).   

 



 

 

 

 

 

Institut Alexandre Satorras 

5 MITES AL SATORRAS 

GRUP 3A: Dèdal i Ícar, Narcís i Filemó i Baucis. 

GRUP 3B: Pigmalió i Galatea, Odisseu i Antígona 

GRUP 3C: Midas, Cèfal i Procris i Pandora 

 

El calendari general del projecte ha estat el següent: 

 
23/3 – Presentació del projecte a les aules de 3r d’ESO. Comprensió lectora de dos dels mites.  

24/3 – Comprensió lectora del tercer mite. Dibuix d’un dels mites estudiats. 

25/3 – Lectura de la resta de mites (en grups de 5) i posada en comú amb la resta de la classe.    

26/3 – NO HI HA CLASSE (sortida escolar programada anteriorment). 

27/3 – Activitat sobre la “Proporció Àurea”. Preparació de la representació del mite. 

30/3 – Preparació de la representació del mite. Inici de l’edició del vídeo. 

1/4 – Finalització de la preparació del quadre escènic. 

2/4 – Preparació exposicions orals de la “Nit del Museu”. Preparació de la decoració de l’aula per l’activitat de la “Nit del Museu”. A LA TARDA, presentació del quadre escènic 

i realització d’una activitat relacionada amb el mite en concret amb les famílies. 

3/4 – Visualització de la pel·lícula “Percy Jackson” (adaptació moderna del mite de Perseo). 
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Metodologia 
 

S’han fet grups d’uns 10 alumnes dins de cada grup-classe.  Per tant, cada grup ha centrat el seu projecte en un sol mite i 

cada grup-classe n’ha treballat 3.  

Dins de cada grup, s’ha fet un seguit de tasques conjuntes i d’altres més individuals. Les conjuntes han estat el treball del 

mite, la contextualització del propi mite i el disseny del vídeo i de l’espai on s’escenificarà. Dins les tasques individuals, 

s’inclou la realització d’un dibuix sobre un mite treballat respectant la “proporció àurea”. 

Un cop decidit tot això, s’han repartit diferents rols. Uns alumnes han actuat com a actors, d’altres com a presentadors, 

altres com a veu-en-off dins del vídeo i uns últims com a dinamitzadors de la contextualització. Tots els alumnes han 

desenvolupat un paper actiu dins de la representació ja fos davant o darrere la càmera. De la mateixa manera, tots els 

alumnes han de participar el dia de la presentació dels mites davant les famílies.  

Pel que fa a l’organització de la pròpia Nit del Museu Satorras (vetllada on s’escenifiquen els diferents mites davant les 

famílies), els alumnes s’han organitzat en comissions fent:  

- Publicitat per a les famílies 

- Publicitat dins el centre 

- Difusió als mitjans de comunicació 
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- Fotografia i vídeos abans i durant l’acte 

- Itineraris dins el museu 

- Decoració de les portes de les sales 

- Decoració del vestíbul 

-  

Implementació 
 

Els mites s’han presentat en començar el projecte en base a la lectura de textos. Llegits els textos, s’ha vetllat perquè els 

alumnes poguessin entendre el rerefons del mite i el poguessin contextualitzar en l’actualitat seguint un guió de lectura. 

 

Paral·lelament es va demanar la col·laboració del departament de ViP, el qual va presentar el concepte de la proporció 

àurea i les diferents tècniques pictòriques que havien de ser de gran utilitat per a poder representar en dibuix els mites 

treballats.  

Un cop fet això, s’ha demanat als alumnes que preparessin la posada en escena del mite tenint en compte:  

a. Redactar el guió per al vídeo 
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b. Decidir el vestuari i maquillatge dels personatges que apareixeran en el vídeo 

c. Organitzar l’atrezzo/decorat per a la representació de l’obra durant l’enregistrament del vídeo 

d. Organitzar quin mòbil s’utilitzarà per a l’enregistrament del vídeo.  

e. Pensar en una contextualització actual del mite…..és a dir, caldria idear una activitat prou dinàmica que els 

pares/mares/germans, etc. poguessin fer el dia de l’exposició per tal que entenguin el rerefons del mite.  

 

Per a la planificació d’aquesta part s’han dedicat 3 hores i per a la posada en escena, 3 hores més. En aquells casos en els 

quals els alumnes necessitaven més temps, se’ls ha donat la possibilitat de venir a les tardes a acabar tasques.  

Un cop enregistrat el vídeo, els alumnes l’han editat.  

Per últim, la posada en escena final s’ha dut a terme el dijous, 2 d’abril organitzant un itinerari per als diferents mites a 

diferents aules del Museu Satorras. L’organització d’aquesta nit del museu s’ha fet per comissions.  
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Producte final 
 

El producte final ha estat la posada en escena de la 2ª Nit al Museu Satorras amb 9 projeccions dels vídeos dels quadres 

vivents en 9 sales decorades per a cada mite i amb una contextualització ideada i dinamitzada pels propis alumnes. Alguns 

alumnes s’han encarregat de guiar les famílies per les sales del museu i d’altres de difondre l’acte als mitjans de 

comunicació (veure activitats realitzades el curs passat * i **). 

 

*  http://mataroaudiovisual.cat/noticia/societat/els-alumnes-de-tercer-deso-del-satorras-converteixen-les-classes-en-un-museu  

**https://photos.google.com/share/AF1QipPDUW32IsUMaB3aboXiq0Lydjh_l7toMWMOPkL0Ks2At2YG-
CfLnDfY7ingrNrrtg/photo/AF1QipNj8x8TrSM27OypmS4o6mwoTDW0LzzhtXGU5ev2?key=UnNMSzgyelA5ZkJrc0kxcXNZTjhhbXktTlBWNTVn 

 

 

 

TREBALL PER COMISSIONS I LA IMPORTÀNCIA DE COORDINAR-SE I COL·LABORAR 

http://mataroaudiovisual.cat/noticia/societat/els-alumnes-de-tercer-deso-del-satorras-converteixen-les-classes-en-un-museu
https://photos.google.com/share/AF1QipPDUW32IsUMaB3aboXiq0Lydjh_l7toMWMOPkL0Ks2At2YG-CfLnDfY7ingrNrrtg/photo/AF1QipNj8x8TrSM27OypmS4o6mwoTDW0LzzhtXGU5ev2?key=UnNMSzgyelA5ZkJrc0kxcXNZTjhhbXktTlBWNTVn
https://photos.google.com/share/AF1QipPDUW32IsUMaB3aboXiq0Lydjh_l7toMWMOPkL0Ks2At2YG-CfLnDfY7ingrNrrtg/photo/AF1QipNj8x8TrSM27OypmS4o6mwoTDW0LzzhtXGU5ev2?key=UnNMSzgyelA5ZkJrc0kxcXNZTjhhbXktTlBWNTVn
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Avaluació 

 

L’avaluació del projecte s’ha fet dins les matèries Educació Física (dinàmiques de grup i representació del quadre escènic), 

Socials (elaboració del dossier de treball) i Tecnologia (edició del vídeo). Els alumnes han estat avaluats segons el quadre 

que es mostra a continuació.  

 

ALUMNAT AVALUACIÓ 

Matèries portadores: C. Socials, Ed. Física, 
Tecnologia  

25% 

Autoavaluació (rúbrica)  25% 

Coavaluació (rúbrica)  25% 

Nota general: Nit del Museu al Satorras  25% 

 

Aquesta avaluació inclou les autoavaluacions i coavaluacions que ja han dut a terme en projectes anteriors (veure quadres 

a continuació) a més de les avaluacions del professorat i de les famílies mitjançant rúbriques i qüestionaris de satisfacció. 
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