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Fem del camí escolar un Museu 

 

Fem del camí escolar un museu neix al detectar una problemàtica social rellevant per l’alumnat de l’escola Emili Carles-

Tolrà de Castellar del Vallès. L’escola fa cinc anys que participa en el projecte de camins escolars de la població i durant 
aquests anys s’han anat realitzant accions de sensibilització i informació a les famílies perquè estacionin els seus 

vehicles de forma segura. La majoria d’alumnat accedeix en patinet o a peu a l’escola, però malgrat tot, encara moltes  

famílies continuen aparcant malament amb els perills que implica als vianants. Davant d’aquesta problemàtica es 
comença a veure la necessitat de buscar una altra manera per persuadir que les famílies perquè deixin aparcats els sues 

vehicles en les zones permeses. És així, com des de les assemblees de classes es detecta el problema i es comença a 
reflexionar com podem incidir d’una forma creativa i pedagògica en els hàbits de les famílies que no aparquen 

correctament. Primerament es pensa en posar unes tanques en els llocs on s’aparca inadequadament. La contundència 
de la tanca, no ens acaba de convèncer i es deriva cap a fer una tanca però amb forma de persona perquè sigui una 

visió més amable de la prohibició. D’aquesta idea, sorgeix finalment la que serà definitiva, fer unes tanques amb silueta 
humana però representant un estil pictòric al llarg de la història que va des del Renaixement fins l’art Contemporani. El 

resultat és 10 tanques amb diferents formes humanes que representen diferents estils pictòrics que impedeixen que 
aparquin malament els cotxes i fan del carrer un Museu. 

 
M’agradaria que aquesta unitat servis de guia a tot el professorat que vulgui treballar amb metodologia puzle i amb un 

mètode “d’aprenentatge servei” i que la pugui adaptar a les seves necessitats. És fonamental  la participació activa de 
l’alumnat, serà bàsic que l’alumnat pugui expressar les seves idees i fer diferents aportacions per tal de construir el seu 

propi coneixement. Sent conscient que les necessitats són varies segons el context, aquesta UD us servirà tant per 

realitzar-la com es descriu o bé com d’orientació per dissenyar-ne una de diferent. 
  

Aquesta activitat està pensada perquè hi participi tota la comunitat educativa. Alhora de dissenyar una activitat 
“d’aprenentatge servei” hem de tenir en compte varis factors referents a la participació. 

 Serà del tot bàsic que tot el professorat estigui motivat i amb ganes d’engegar nous projectes, amb bona cohesió i 
amb inquietuds.  

 Ha d’haver un projecte ferm i consolidat des del PEC. Desestimar la improvisació i executar projectes reflexionats i 
consensuats amb tota la comunitat. 

 El col·lectiu ha de comptar amb una figura dinamitzadora que engresqui a totes les parts que formen el col·lectiu 
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a treballar en equip. 

 Potenciar sempre la participació de les famílies. Obrir l’escola a les famílies. 
 Reflexionar quines són les millors estratègies per motivar a les diferents parts que composen la comunitat 

(alumnat, professorat, famílies i administració) 
 És important que cada una de les parts reconeix-hi i coneix-hi les seves limitacions per optimitzar al màxim el 

procés. 
 La participació provoca un cicle de motivació que es reto alimenta, d’aquesta manera es pot aconseguir l’afecte 

dominó dins la comunitat. 
 És molt important que tots els participants estiguin sempre molt informats. 

 
La unitat didàctica conté: 

-els marcs teòrics curriculars que he tingut en compte per elaborar la UD 

-les orientacions didàctiques i metodològiques 
 

Aquesta unitat didàctica ha estat pensada per elaborar-la i conèixer els continguts més rellevants en el cicle superior. 
Però serà portada a terme per a tot l’alumnat de l’escola. Per tant és una UD per treballar-la en cicle infantil, cicle 

inicial, cicle mitjà i evidentment superior. 
 

He estructurat la unitat en tres parts: 1) detecció del problema. 2) activitats. 3) portada a la pràctica.  
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Competència global que es vol ajudar a desenvolupar en l’alumnat: 

Interpretació de la realitat més propera amb l’habilitat d’interactuar en l’entorn més proper, per desenvolupar-se 

adequadament, amb autonomia i iniciativa personal en àmbits de la vida 

Model teòric que es vol ajudar a construir: Les manifestacions artístiques            Nivell d’aplicació: Cicle superior 

Àrea que orienta la seqüenciació: 

Educació artística. 

Altres àrees que es treballen: 

Coneixement del medi natural, social i 

cultural. 

Durada:  

4 sessions a 5è d’una hora i mitja de 
durada. 4 sessions a 6è d’una hora i 

mitja de durada. 

2 setmanes d’aplicació al carrer. 

Objectius d’aprenentatge Competències Criteris d’avaluació 

Conèixer, comprendre i respectar les 

diferents corrents artístiques al llarg 

del temps. Utilitzar diferents 

representacions i expressions 

artístiques i iniciar-se en la construcció 

de propostes visuals. 

Seleccionar i valorar la informació 
rebuda o aconseguida per mitjà de les 

tecnologies de la informació i de la 
comunicació. 

 
Desenvolupar les capacitats afectives i 

d'empatia mitjançant el treball d’equip 

Competència artística i cultural. 
Mitjançant el coneixement, 

comprensió, apreciació i valoració 
crítica de diferents manifestacions 

artístiques, utilitzar-les com a font 
d’enriquiment personal. Amb tota 

mena de materials, suports i eines, 

tant d’una forma individual com 
col·lectiva. Relacionant l’àrea de 

l’educació artística amb el camp de les 
ciències socials. 

 
Competència d’aprendre a aprendre. 

Desenvolupant habilitats per conduir 
el propi aprenentatge i, per tant, fent-

Reconèixer les diferents corrents 

pictòriques treballades. 

Formular opinions i argumentacions al 
voltant de les manifestacions 

artístiques treballades. 
 

Utilitzar diferents fonts secundàries: 
llibres de la biblioteca i d’Internet 

 
Cercar, elaborar i valorar concepcions 

al voltant de les manifestacions 
artístiques i dels contextos de 

producció artística. 
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i la transmissió dels sabers a l’alumnat 

de l’escola. 

Aplicar  els diferents coneixements 

adquirits i els recursos propis, a fi de 
resoldre de manera creativa la tasca 

encomanada. 
 

Adquirir els elements bàsics d’una 
correcta educació vial i les actituds de 

respecte que afavoreixin la prevenció 
d’accidents de trànsit. 

 
Comprensió del temps cronològic i ús 

de representacions gràfiques per 
situar fets i etapes de l’evolució 

artística i històrica. 
 

Anàlisi de l’entorn proper a partir d’un 

problema rellevant. Adonar-se de les 
seves funcions socials vinculades a la 

vida del poble. 
 

Comprendre que les manifestacions 
artístiques i culturals estan fetes per 

homes i dones i per a la gent, i que 
representen les seves experiències. 

 
Valorar i gaudir de la interacció en el 

grup i el cooperativisme, tot 

se conscient del que se sap i del que 

cal aprendre, de com s’aprèn i de com 
es gestionen aquests nous 

aprenentatges. Amb una metodologia 
que permeti afrontar la presa de 

decisions, racionalment i crític. 
Potenciant l’habilitat de fomentar el 

pensament creatiu, incloent l’habilitat 
d’obtenir informació –tant 

individualment com col·lectivament– i, 
molt especialment, per transformar-la 

en coneixement propi, relacionant i 

integrant la nova informació amb els 
coneixements previs i amb la pròpia 

experiència personal i sabent aplicar 
els nous coneixements i habilitats. 

 
Competència d’autonomia i iniciativa 

personal. Portant endavant les accions 
necessàries per desenvolupar les 

opcions i plans del projecte col·lectiu i 
responsabilitzant-se, tant en l’àmbit 

personal com en el del grup. 
Reconeixent les fases de 

desenvolupament d’un projecte, 
planificar, prendre decisions, actuar. El 

fet d’involucrar altres persones obliga 

a disposar d’habilitats socials per 
relacionar-se, cooperar i treballar en 

equip: posant-se en el lloc de l’altre, 

Comunicar de forma visual el  

coneixement adquirit en la formació 
de les diferents corrents pictòriques. 

 
Elaborar produccions artístiques que 

promoguin la valoració crítica del 
nostre entorn. 

 
Planificar els processos de producció 

pel que fa a previsió de recursos, 
materials, moments de revisió 

i assumpció de responsabilitats en el 

treball cooperatiu. 
 

Mostrar respecte, responsabilitat i 
valoració crítica en el treball 

cooperatiu i argumentar i resoldre les 
discrepàncies a l’hora de participar en 

projectes artístics col·lectius. 

 

Contrastar la informació pròpia amb la 

informació del grup i amb la 

informació proporcionada per altres 

fonts. 

Comunicar en forma d’exposició a la 

resta de companyes i companys dels 

altes cursos els continguts apressos. 

Trobar un llenguatge acurat segons els 
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participant conjuntament en la 

planificació de les activitats i de la 
producció per crear un sentit de 

comunitat, desenvolupant una relació 
de confiança en la dinàmica de les 

activitats i compartint amb els 
companys i les companyes idees, 

valoracions i projectes. 
 

Mostrar curiositat per com les artistes 
i els artistes indaguen en el 

coneixement, l’experiència i la 

imaginació per fer arts plàstiques. 
 

Apropar l’art a tota la comunitat 
educativa i a la resta de la població. 

 

valorar altres idees, dialogar i 

negociar; l’assertivitat per fer saber 
adequadament a les altres persones 

les pròpies decisions, i treballar de 
forma cooperativa i flexible. El treball 

de l'empatia, el sentiment de 
concordança i correspondència amb 

l'altre, que permet desenvolupar la 
seguretat i l’autoconfiança, així com 

l’habilitat comunicativa verbal i no 
verbal, i l’organització del temps i de 

les tasques. 

 
Competència en el coneixement i 

interacció amb el món físic. 
Interpretació de la realitat més 

propera amb l’habilitat d’interactuar 
en l’entorn més proper. Conscienciar-

se de la influència de les persones en 
l’espai, i l’ús que fa d’aquest. Aplicació 

de l’esperit crític en l’observació de la 
realitat.  

 

curs que s’ha de fer la l’exposició. 

Realitzar amb èxit les diferents 

produccions amb cada curs i amb cada 

autor.  
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Continguts  

Utilització dels mitjans de comunicació i d’Internet per obtenir informació sobre qüestions relacionades amb l’art. 

 
Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió 

d’algunes idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i 

els aspectes personals dels artistes i de les artistes en la creació d’objectes i imatges. 
 

Apreciació de la influència de l’experiència cultural de cadascú en les reaccions davant les manifestacions artístiques, i 
en l’ús i en la creació d’objectes i imatges. 

 
Percepció i comprensió de les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que desvetllen els objectes i les imatges 

atenent el seu context social. 
 

Interès a identificar la motivació en la creació d’objectes i d’imatges, les diferents visions de l’art i la relació dels 
objectes i les imatges amb els contextos de producció artística. 

 
Discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, contorn, textures, grandària, llum, moviment,  establiment de 

relacions entre les qualitats perceptibles i el que pretenen les imatges i els objectes (informar, fer pensar, convèncer, 
persuadir). 

 

Apreciació d’algunes característiques (formals, materials i tecnològiques) en la creació d’objectes i d’imatges que han 
canviat o es mantenen al llarg del temps. 

 
Percepció que a través de la implicació, de la resolució de problemes i de la constància s’arriba a la satisfacció en la 

comprensió, interpretació i creació artístiques. 
 

Identificació i aplicació de les possibilitats de comunicació que poden suggerir la utilització d’objectes per comunicar de 
forma visual, coneixement, pensament, emocions i experiències. 

 
Construcció i caracterització de personatges, creació d’estructures, maquetes i exposicions en propòsits relacionables 



Fem del camí escolar un Museu 
 

7 

 
Fem del camí escolar un Museu - Programació de l'activitat by Laura Girbau is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License. Creado a partir de la obra en 

apliense.xtec.cat. 

amb la pròpia experiència i en el desenvolupament d’activitats del centre. 

 
Utilització d’objectes per introduir a l’entorn amb la finalitat d’explicar visualment experiències, desitjos i valoracions 

crítiques de l’entorn. 
 

Participació en projectes artístics que interaccionin amb la comunitat. 
 

Assumir responsabilitats i afavorir la dinàmica del treball cooperatiu, establint moments de revisió, respectant les 
aportacions dels/de les altres i resolent les discrepàncies amb arguments. 

 
Interès a conèixer i valorar el fet artístic propi i dels altres, i les manifestacions artístiques al llarg del temps. 

 

Adquisició de constància i progressiva exigència en la realització de produccions artístiques. 

Producció de textos orals i audiovisuals de producció pròpia, amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu 
o el gest a la situació comunicativa. 

 
Exposició del tema de manera ordenada i comprensible. 

 
Adequació del llenguatge a la situació comunicativa. 

 
Participació activa a l’escola com a aprenentatge per a la vida en democràcia. Reconeixement de la diversitat d’opinions 

i de l’ús de diferents canals per a l’intercanvi d’opinions i difusió d’informacions. 
 

Comprensió del temps cronològic i ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució històrica. 

 
Anàlisi de problemes socials rellevants. 

 
Interpretació correcta de les normes de mobilitat viària, com a vianants i com a usuaris de vehicles amb o sense motor. 

 
Valoració de les normes de convivència que han de regular les relacions socials a les famílies i a l’escola i de la 
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transformació de la seva bona pràctica en hàbits cívics aplicables a d’altres àmbits relacionals. 

 
Valoració i aplicació del diàleg i la mediació com a instruments per resoldre els problemes de convivència i els conflictes 

d’interessos en les relacions interpersonals. Desenvolupament de la capacitat d’expressió d’opinions i judicis de forma 
assertiva. 

 
Identificació dels trets d’identitat i dels interessos personals i dels altres. Expressió de les emocions pròpies i 

autoregulació de la conducta, desenvolupant l’autoestima. 
 

Desenvolupament de les capacitats emocionals i cognitives de presa de decisions, valorant la dignitat, 

la llibertat i la responsabilitat, així com el desenvolupament de l’autonomia personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


