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QÜESTIONS   PRÈVIES  AL  TREBALL  DE  

SÍNTESI 

 
 

 
 

 

Presentació: 
 
A 3r d’ESO el treball de síntesi que faràs tracta sobre el teu entorn 
immediat, és a dir, el teu barri. Volem que et fixis en la gent de 
Marianao, com són, com t’hi relaciones. Bàsicament treballaràs la 
diversitat, tant física i biològica, com cultural; per això el treball es 
diu: 
 
 
 
 

“ SOM IGUALS, SOM DIFERENTS “ 
 
 
 
 
 
Els objectius del treball són: 
 
 

 Reconèixer la diversitat biològica i cultural del nostre barri. 
 

 Mostrar empatia (situar-se en el punt de vista de l’altre). 
 

          Conèixer els diferents estils de comunicació i el nostre  
 
              nivell d’assertivitat.           
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Desenvolupament del treball (tasques de cada dia) 
  
El treball consta de 3 unitats didàctiques amb les seves activitats, que es 
desenvolupen de dimecres (14-06-17) a dilluns 19 . El dilluns (19-06-17) està 
reservat pels tribunals. A grans trets, les unitats didàctiques són: 
 

- UD1: (dimecres, 14-06-17) 

1. Com em relaciono? Amb el barri de Marianao. 
En aquesta unitat t’introduiràs en el coneixement de la gent que t’envolta i amb 
els quals et  relaciones. Faràs una anàlisi de la població basat en enquestes 
fetes a gent del barri. Reflexionaràs sobre com et relaciones amb la família, 
colla, etc., i com et comuniques tot constatant que utilitzes diferents nivells de 
llenguatge en els diferents contextos. Faràs doncs un estudi social. 
 

- UD2: (dijous, 15-06-17) 

2. Som diferents? 
En aquesta unitat experimentaràs determinades discapacitats (ceguesa, visió 
parcial, immobilitat a les cames) i faràs un treball per superar les principals 
barreres arquitectòniques del centre. Treballaràs bàsicament la diversitat 
biològica i l’empatia a partir de la pròpia experimentació com a inici del 
respecte per la diferència. (ARAMIS) 
 

- UD3: (divendres, 16-06-17)  

3. D’on venim?  
Avui és el dia de la diversitat cultural. Tindràs l’oportunitat de parlar amb gent 
gran del teu barri, podràs parlar de com era la seva l’escola, les relacions amb 
els seus pares, com es van sentir si van haver d’emigrar. També faràs el teu 
arbre genealògic, al qual podràs afegir fotos escanejades si vols i coneixeràs la 
diversitat de les vostres aficions i gustos musicals, gastronòmics, etc. 
Treballaràs la influència de l’anglès en el teu entorn.  

 

- UD4: (dilluns,19-06-17 i durant tots els dies dedicats al crèdit)  

4. Som uns artistes! 
Deixa anar tota la teva imaginació. En aquesta activitat selecciona, partint dels 
resultats de les enquestes de la UD1, músiques  de diferent procedència i que 
tu creguis que són les que reflecteixen els orígens de la gent del barri de 
Marianao. Expressa plàsticament la teva manera d’entendre el crèdit. A més 
has de preparar un Power Point (o altre suport,com ara Prezi) que t’ajudi en la 
teva explicació del crèdit davant del tribunal  al qual hi incorporaràs la música, 
a més hauràs d’exposar el  Disseny de Projectes Scratch 

 

-TRIBUNALS: (dilluns, 19-06-16)  
Avui sentirem el recull de músiques que heu seleccionat , explicareu la vostra 
portada i  i tot allò què heu après durant aquesta setmana. Fent especial 
incidència en la reflexió final del treball, en la que heu d’ arribar a una sèrie de 
conclusions respecte a temes com ara, la tolerància, el respecte, l’empatia i  
l’assertivitat. És el moment també de fer servir el Power Point (o altre suport) 
que heu elaborat. 
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Metodologia de treball 
 
Treballaràs, com sempre, en grups de cinc persones. Una part de la feina es 
presentarà de manera individual i algunes activitats en grup. 
 

 Individual. Cal que tinguis una carpeta on aniràs guardant totes les activitats 
que es fan per tal de presentar-les el darrer dia en forma de memòria 
(ordenades, completes, amb portada, índex, bibliografia…). 

 En grup. A més de la participació col·lectiva en la realització d’algunes 
activitats així indicades, també haureu de preparar l’exposició final.  

 

Material que necessites preparar abans del treball: 
 
A continuació hi ha el llistat del material i les informacions que necessitaràs al 
llarg del desenvolupament del treball, algunes d’aquestes informacions pot ser 
que necessitis temps per aconseguir-les, per això te les comentem al principi. 
Cada dia et recordarem específicament el que necessites per l’endemà. 

 

 Enquesta per realitzar en el barri i de la qual n’haureu de presentar el 
buidatge el dimecres 14 de juny, primer dia del crèdit.  

 Parla amb els de casa i anota els noms i cognoms de tots els teus familiars: 
besavis, avis, oncles, cosins, etc. Pregunta també on van néixer (el poble 
i/o la província, la comunitat, el país). A més també pot ser força interessant 
que t’expliquin com es van conèixer els avis, on va anar a treballar el tiet i 
moltes coses més… 

 Un mapa mut d’Espanya i del món, si s’escau. 

 Fulls DIN-A3 

 Cartolines DIN-A4 

 Seleccionar músiques diverses que representin els gustos dels enquestats, 
insertar aquesta selecció al mateix Power-Point o altre suport (p.ex. Prezi) 

 Material de tecnologia: Material per a dibuix tècnic (regles, escaires, 
compàs…) 

 Material bàsic d’escriptura : bolígrafs, llapis, colors, regla i el teu ordinador. 
 

TASQUES A FER PER PORTAR-LES PREPARADES EL DIMECRES 14, 

PRIMER DIA DEL TREBALL. 

Per començar a treballar  cal que portis: 

 Les enquestes que has fet en el barri i el seu buidatge. Sense elles no 
podràs fer la primera activitat  (s’adjunta la presentació de l’activitat). Vegeu 
pàgina 7 

 Material bàsic d’escriptura: bolígrafs, llapis, colors, regles. 

 Portàtil tots els dies (  

 

ATENCIÓ: 

LA UNITAT DIDÀCTICA 4: “SOM UNS ARTISTES” 
Tot i que està situada al final del dossier, cal llegir-la abans per tal de treballar-
la al llarg de la setmana. Vegeu pàgina 40 
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CRITERIS PER A L’AVALUACIÓ 
 

 

AVALUACIÓ DEL SEGUIMENT (40%) 

 
Estarà en funció de la nota (ln, Suf; Bé, Not, Exc.) de les  

activitats que conformen aquesta part del crèdit.  
 

 

AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA  (20%) 

 
 S’ha de valorar de manera individual el dossier presentat al final 
(presentació, quantitat de material…).  
 

 

AVALUACIÓ DE LA PORTADA, DE L’ACTIVITAT DE MÚSICA, 

Projecte Scratch i presentació digital (20%) 
 
 En aquesta part es tindrà en compte la portada que és l’activitat 
específica de Visual i Plàstica.. 

 

AVALUACIÓ EXPOSICIÓ ORAL  (20%) 
 

Es valora l’exposició oral que es faci del treball i les respostes que 
doneu a les preguntes del tribunal. També es valorarà l’elaboració del 
muntatge musical, el Power Point i el Projecte Scratch 

 
Orientacions per a les preguntes que pot fer el tribunal: 

 Continguts treballats 

 Metodologia de treball 

 Com han organitzat la tasca en grup. 
 

AVALUACIÓ FINAL 
 
L’avaluació es farà segons els següents percentatges: 
 

40% Seguiment del treball a l’aula individual 

20% Memòria individual 

20%    Exposició oral individual i grupal 

20% Projecte Scratch, Presentació digital , música, 
portada                 

grupal 
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1. 
UNITAT DIDÀCTICA A 

COM EM RELACIONO 
AMB EL BARRI DE 
MARIANAO? 

 
 
 
Aquesta unitat s’inicia amb la realització d’una enquesta i el seu corresponent 
buidatge. Aquestes tasques cal haver-les realitzat abans d’ iniciar el crèdit. 
 
 
 
Un vegada fet això, al  llarg del dia d’avui faràs tres activitats: 
 
 
ACTIVITAT A1: “LA GENT DEL BARRI” 
Treballaràs els aspectes socials del teu barri a partir de les enquestes que has 
realitzat al llarg del cap de setmana amb l’elaboració de gràfics estadístics.  
 
ACTIVITAT A2: “COM EM RELACIONO?” 
És una activitat de reflexió sobre les teves relacions personals amb la gent que 
t’envolta.  
 
ACTIVITAT A3: ”COM EM COMUNICO? NIVELLS DE LA LLENGUA” 
El registre lingüístic que utilitzes varia en funció del teu interlocutor. No parles de la 
mateixa manera amb els companys, amb una persona desconeguda, amb els 
professors o amb el director, oi? 
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1.1. LA GENT DEL BARRI                                      ACTIVITAT A1 

 
 
1. Cada grup ha de fer una enquesta a 30 persones desconegudes, del barri de 

Marianao i de les edats que s’indiquen en el quadre adjunt. 
 
2. L’enquesta s’ha de fer la setmana abans de l’inici del crèdit de síntesi (Del 7 al 

14 de juny), en un lloc cèntric del barri de Marianao. 
 
3. És molt important que l’edat i el sexe de les persones enquestades sigui la que 

s’indica a continuació perquè l’enquesta sigui mínimament fiable. 
 
 
 
 
Persones enquestades: 
     
 

Anys Homes Dones 

 
20-35 

 

 
5 

 
5 

 
36-65 

 

 
5 

 
5 

 
+ 65 

 

 
5 

 
5 

 
TOTAL 

 

 
15 

 
15 
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LA GENT DEL BARRI: L’ENQUESTA                                              Preguntes: 
 
1. Edat: …………. 
 

2. Sexe:         Home              Dona  
 
3. Estat civil: 
 

 Solter/-a    Casat/-da          Vidu/-a         Divorciat/-da o Separat/-da 
 
4. Nombre de fills: 
 

0  1 2 3 4 5 6     més (    ) 
 
5. Nascut a Catalunya? 
 

      Sí   (Passeu a la pregunta 8)             No   
 
6. Any d’arribada a Catalunya:…………….. 
 
7. Lloc de procedència: 

Comunitats autònomes espanyoles: 
C/V/IB/MU/A/CA/EX/CLM/M/CLL/G/AS/CN/PB/NA/RI/AR 

Estranger: 
E/AM/AF/AS/O 

8. Estudis: 
 

 1.No sap llegir /escriure 

 2.Primària incompleta  3.Primària completa / EGB 1ª etapa 

 4.Batxillerat elemental / E.G.B. 2ª 
   etapa / 1r cicle d’ESO 

 5.F.P. 1r grau / 2n cicle 
d’ESO/CFGM 

 6.F.P. 2n grau  7. Batxillerat superior / BUP o 
COU/CFGS 

 8.Títol universitari de grau mitjà 
   (Diplomatura universitària) 

 9.Títol de grau superior 
   (Llicenciatura universitària) 

 
9. Professió: …………………………………. 
 
10. Situació laboral actual: ………………….. 
 
11. Aficions: 
 

      Llegir   Lectures preferides:…………………………………….. 

      Escoltar música Estils musicals preferits:……………………………….. 

      Fer esport   En practica algun? Quin?:……………………………... 

      Altres   Quina?:…………………………………………………… 
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El cap de setmana anterior a l’inici del crèdit vau recollir 30 enquestes per grup. 
Les respostes a l’enquesta s’han de col·locar a les següents taules, que heu de 
portar el dilluns: 
 
 
TAULA DE RESULTATS Nº 1 
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TAULA DE RESULTATS Nº 2 
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Un cop col·locats els resultats a les taules, es tracta de fer dos exercicis : 
 
1r exercici:  S’han de fer tres gràfics utilitzant algunes de les dades obtingudes de 
l’enquesta. Els gràfics són els següents: un diagrama de sectors, un histograma i 
un polígon de freqüències. 
 
2n exercici: Fer un comentari molt general del contingut de cadascun dels tres 
gràfics ( 6 ó 7 línies ). 
 
 

A: DIAGRAMA DE SECTORS  
 
Variable utilitzada: nº7 Procedència dels enquestats 
 
Fes els següents càlculs: 
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Representa gràficament els resultats obtinguts mitjançant un diagrama de sectors 
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B: HISTOGRAMA DE FREQÜÈNCIES   
 
Variable utilitzada: nº8 Any d’arribada a Sant Boi. 
 
Has d’anar construint barres verticals amb els anys d’arribada agrupats en 5 anys. 
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C: POLÍGON DE FREQÜÈNCIES  
 
Variable utilitzada: Nº 9 Nivell d’estudis. 
 
Dibuixa uns eixos de coordenades.  A les abscisses (horitzontal), posaràs els nou 
nivells d’instrucció  de la pregunta 9 de l’enquesta. A les ordenades (vertical) 
indicaràs el nombre de persones (10 persones agrupades en els grups d’edat). 
Assignaràs un punt a cada nivell d’instrucció que tindrà l’alçada corresponent al 
nombre de persones que tenen aquell nivell d’instrucció. Per acabar dibuixarem 
les línies (polígon) que uneixen els punts. Cada línia del grup d’edat té un color 
diferent que s’ha  d’especificar en la llegenda. 
 
 
Recorda fer el comentari dels gràfics! 
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1.2. COM EM RELACIONO?                ACTIVITAT A2                                              

 

Les habilitats socials són totes aquelles maneres de fer o de comportar-se, 
verbals i no verbals, que serveixen per afavorir les relacions interpersonals. 
Algunes vegades són verbals ja que utilitzem el llenguatge oral i/o escrit per 
comunicar-nos, però també poden ser no verbals ja que, sovint, ens comuniquem 
amb el llenguatge corporal (els gestos,  la mirada,…) 

 
VOLS     SABER     COM    ET COMUNIQUES ? 

 
 

QÜESTIONARI PER AVALUAR L’ASSERTIVITAT 
Adaptació del CABS de Michelson 

15 ANYS O MÉS 
 
ESCALA DE CONDUCTA ASSERTIVA 
PER A ADOLESCENTS DE 15 ANYS O MÉS 
 
INSTRUCCIONS 
Per cada una de les preguntes hi ha tres respostes, indicades amb lletres. 

Vosaltres únicament n’heu d’escollir una: la que s’assembli més al que vosaltres 
faríeu o diríeu en aquesta situació. Si aquesta resposta va entre cometes, és una 
cosa que diries; si no, és una cosa que faríeu. 

Recordeu que heu de contestar amb sinceritat.  
 
1. Algú em diu: “crec que ets una persona molt simpàtica.” 
a) No dic res i em poso vermell. 
b) Dic: “Sí, crec que sóc el millor.” 
c) Dic: “Gràcies”. 
 
2. Algú ha fet alguna cosa que crec que està molt bé. 
a) Dic: “Està bé, però n’he vist de millors.” 
b) No dic res. 
c) Dic: “Està molt bé.” 
 
3. Estic fent una cosa que m’agrada i crec que està molt bé. Algú em diu: “no 

m’agrada”. 
a) Dic: “Doncs t’aguantes.” 
b) Dic: “Jo crec que està molt bé.” 
c) Dic: “Tens raó”, però en realitat no ho crec. 
 
4. M’he oblidat de portar una cosa que hauria d’haver portat, i algú em diu: “Ets un 

desastre! No n’encertes ni una!”. 
a) Dic: “Mira qui parla, i què en saps tu?” 
b) No dic res. 
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c) Dic: “No sóc un desastre únicament per haver-me oblidat una cosa. Una 
equivocació la pot fer qualsevol persona”. 

 
5. Necessito que algú em faci un favor. 
a) Dic: “Has de fer això per mi, tant si ho vols com si no ho vols”. 
b) Dic: “Em pots fer un favor?” I li explico el que vull. 
c) Faig una petita insinuació que necessito que em facin un favor. 
 
 
6. Sé que un company o una companya està preocupat. 
a) Dic: “Sembles preocupat, et puc ajudar?” 
b) Estic amb aquesta persona i no faig cap comentari sobre el seu problema. 
c) Ric i li dic “Mira que ets ximplet!” 
 
7. Estic preocupat i algú em diu: “sembles preocupat.” 
a) Dic: “A tu que t’importa?” 
b) Dic: “Sí, estic preocupat. Gràcies per interessar-te per mi.” 
c) Dic: “No em passa res.” 
 
8. Algú em culpa per una errada que ha fet una altra persona. 
a) Dic: “Tu estàs boig!” 
b) Dic: “No es culpa meva. Ho ha fet un altre.” 
c) Callo i no dic res. 
 
9. Una persona em felicita per una cosa que he fet, dient-me que està molt bé. 
a) Dic: “Ja ho sabia, generalment ho faig millor que els altres.” 
b) Dic: “Gràcies.” 
c) Dic: “No, no està tan bé.” 
 
10. Algú ha estat molt amable amb mi. 
a) Dic: “Has estat molt amable. Gràcies.” 
b) No li dic res. 
c) Dic: ”No em tractes tan bé com hauries de fer-ho.” 
 
11. Estic parlant molt alt amb un amic i algú em diu: “perdona però estàs fent 

massa soroll”. 
a) Immediatament deixo de parlar. 
b) Dic: “Si no t’agrada, marxa!”, i continuo parlant alt. 
c) Dic: “Perdona, no me n’havia adonat.” 
 
12. Estic fent una cua i algú em passa al davant. 
a) Dic en veu baixa: “La gent té molta cara” i no dic res directament a aquesta 

persona. 
b) Dic en veu alta: “Ets un caradura, marxa d’aquí!” 
c) Dic: Jo era aquí primer. Si us plau, posi’s al final de la cua.“ 
 
13. Algú em fa una cosa bastant desagradable i m’enfado. 
a) Crido: “Idiota. Me les pagaràs!” 
b) Dic: “Estic enfadat. No m’agrada el que has fet.” 
c) Actuo com si em sentís dolgut, però no dic res. 
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14. Algú té una cosa que vull utilitzar. 
a) La hi prenc. 
b) Li dic que m’agradaria utilitzar-la i la hi demano. 
c) Faig un comentari sobre el tema però no la hi demano. 
 
15. Algú em demana que li deixi una cosa, però és nova i no la hi vull deixar. 
a) Dic: “No, és nova i no vull deixar-la. Perdona.” 
b) Dic: “No, compra te’n una.” 
c) La hi deixo, tot i que no vull fer-ho. 
 
16. Alguns nois estan parlant sobre un programa de televisió que m’agrada molt. 

Vull participar-hi i dir alguna cosa. 
a) No li dic res. 
b) Interrompo i imposo la meva opinió sobre els altres. 
c) M’acosto al grup i quan tinc oportunitat de fer-ho, parlo. 
 
17. Estic veient la televisió i algú em pregunta: “què estàs fent?” 
a) Dic: “Res.” 
b) Dic: “I a tu què t’importa?” 
c) Deixo de mirar la tele i explico el que estic veient. 
 
18. Em dono un cop de cap amb un prestatge i em fa mal. Algú em diu: “Què t’ha 

passat?” 
a) Dic: “Estic bé.” 
b) Dic: “No et fiquis on no et demanen.” 
c) Dic: “M’he adonat un cop al cap. No ha estat res, gràcies.” 
 
19. Algú m’interromp constantment mentre estic parlant. 
a) Dic: “Perdona, em deixes acabar el que estic dient?” 
b) No dic res i deixo que l’altra persona continuï parlant. 
c) Dic: “Calla! Estava parlant jo!” 
 
20. Algú em demana que faci una cosa que no em permet fer el que vull fer 

realment. 
a) Dic: “Bé, faré el que tu vulguis.” 
b) Dic: “Oblida-te’n i marxa!” 
c) Dic: “Ho sento, ara no puc. Potser la pròxima vegada.” 
 
21. Passa a prop meu un noi o una noia amb qui m’agradaria trobar-me. Què faig 
generalment? 
a) El crido ben alt i li dic que s’acosti. 
b) Em dirigeixo cap a la persona, la saludo i començo a parlar. 
c) M’hi acosto i espero que em parli. 
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FULL DE RESPOSTES 

Ítems de l’1 al 21 
 

item a b c item a b c 

1 -1 1 0 12 -1 1 0 

2 1 -1 0 13 1 0 -1 

3 1 0 -1 14 1 0 -1 

4 1 -1  0 15 0 1 -1 

5 1 0 -1 16 -1 1 0 

6 0 -1  1 17 -1 1 0 

7 1 0 -1 18 -1 1 0 

8 1 0 -1 19 0 -1 1 

9 1 0 -1 20 -1 1 0 

10 0 -1 1 21 1 0 -1 

11 -1 1 0     

 
 

 

Aquestes puntuacions signifiquen: 
0 = assertiu        1 = agressiu          -1 = inhibit 
 
RESULTATS: 
Si la teva puntuació és 0 vol dir que t’apropes a l’assertivitat. 
Si la teva puntuació és negativa, vol dir que t’apropes a la passivitat. 
Si la teva puntuació és positiva, vol dir que t’apropes a l’agressivitat. 
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HABILITATS SOCIALS 

 
Les habilitats socials són conductes verbals i no verbals que faciliten la 

relació interpersonal de forma no agressiva ni inhibida sinó assertiva.   
 
Recordeu que hi ha 3 tipus de comunicació: 
 
PASSIVA: La passivitat és covardia o mandra, o covardia i mandra 

alhora… La inhibició no resol els problemes perquè no s’hi enfronta. A la 
persona inhibida se li acumulen els problemes sense resoldre. 

 

 
 
AGRESSIVA: L’agressivitat és violència verbal o física, intentar imposar 

la meva opinió o el meu caprici sense respecte als drets dels altres. 
L’agressivitat tampoc no resol els problemes perquè no porta a l’acord sinó a 
l’enfrontament. A la persona agressiva li sorgeixen contínuament nous 
problemes, com a resultat d’enfrontar-se negativament amb els que ja tenia. 

 

 
 
ASSERTIVA:  L’assertivitat és saber escoltar (hi ha gent que sent però 

no escolta), saber demanar un favor (hi ha persones que tenen por de 
demanar-lo i n’hi ha que l'exigeixen), saber elogiar el que està ben fet, saber 
disculpar-se per alguna cosa mal feta (hi ha gent que no es disculpa, per 
timidesa; n’hi ha que no es disculpa per orgull; n’hi ha que es disculpa 
agressivament i provoca una nova discussió), saber dir que “no”, saber 
presentar una queixa i saber rebre-la, saber mostrar desacord (hi ha qui no 
està d’acord amb una crítica a un altre, però calla i riu; hi ha qui no està d’acord 
amb l’aspecte d’un altre i li diu que està elegantíssim per riure-se’n al darrere), 
saber negociar o posar-se d’acord amb qui s’estava en desacord (és l’habilitat 
social reina, la més difícil), saber expressar els sentiments propis, saber fer 
front a la por, o al ridícul, o al fracàs. 
És a dir, tenir habilitats socials és ser persona, és relacionar-se bé amb els 
altres, és ser assertiu i autèntic. Ni menys ni més. 

 

 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.lostiempos.com/oh/25-02-07/fotos/timidez.jpg&imgrefurl=http://www.lostiempos.com/oh/25-02-07/25_02_07_tendencias2.php&usg=__dTxck3CSKMrgKAWMXODw9RIQghc=&h=250&w=250&sz=74&hl=es&start=11&um=1&tbni
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://padre-familia.com/wp-content/uploads/2008/12/agresividad.jpg&imgrefurl=http://padre-familia.com/2008/12/el-desarrollo-de-la-agresividad.html&usg=__b1y5BHF9A0fTkzQbkZrZzc_QVDg=&h=200&w=200&sz=9&hl=es&
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.nueva-acropolis.es/cadiz/images/asertividad.jpg&imgrefurl=http://www.nueva-acropolis.es/cadiz/pagina.asp%3Fart%3D4372&usg=__3rf-TY8eXBzMbp2M68yLJYhYgPA=&h=210&w=250&sz=15&hl=es&start=5&um=1&tbnid
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CONTROL EMOCIONAL 
 
Goleman proposa algunes tècniques senzilles, gairebé de sentit comú, 

per controlar les principals emocions.  
 
Assenyala amb una X les que consideris més adients per a tu: 
 
1. Per controlar la ira (o el ressentiment, o l’odi): 

-se al començament del procés, no quan 
aquest arriba al seu punt màxim. 

-se, on no hi hagi nous estímuls per a la 
ira: el camp, la platja, un parc (no continuar a casa o en un partit de futbol, si és 
allà on ens hem enutjat). 

golf, assajar llançaments a la cistella. 

abans de respondre, si estem enfadats. 
i no és bona la tècnica de colpejar un coixí o “engegar-les pel 

broc gros” a qui ens molesta: això augmenta la ira i l’agressivitat. 
 
2. Per controlar l’angoixa o ansietat (o inseguretat o fòbies): 

ar pausadament, 
pescar,etc. 

perquè ens ajudi a objectivar-los i trobem així solucions realistes. 
-nos a aquestes fòbies i situacions en petites dosis, com si 

fos una vacuna, per acabar vencent-les. 
 

conversa, tocar un instrument musical. No rumiar. 
 
3. Per controlar la tristesa.  

tats interessants, per vèncer casos 
d’angoixa. 

segons l’edat i la salut de cadascú: córrer, remar, fer “aeròbic”. 

paella, rentar un cotxe. Escriure un article, o pintar. 

qualsevol depressió que no sigui greu que exigeixi la intervenció d’un 
professional) és la “teràpia psicològica”. 
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1.3. COM EM COMUNICO?                         ACTIVITAT A3  

 

 

Aquesta activitat s’adreça a fer-nos conscients de la relació entre la llengua i la 

nostra integració a l’entorn. Al llarg de la nostra vida ens movem per àmbits 

molt diversos i ens relacionem amb persones també diferents, i la nostra 

manera d’usar la llengua s’adapta a cadascuna d’elles. 

 

 

CÓMO ME COMUNICO: LOS NIVELES DE USO  
 

Para recordar en qué consisten los llamados niveles de la lengua, compara el 

diferente uso que se hace de esta en las siguientes  expresiones: 

 

1.  Está nublado y hace frío: va a llover. 
 

2.  Menudo nublo y qué rasca; va a caer una… 
 
3.  La atmósfera es glacial y cubren el cielo unas grises nubes como el presagio de la 

tormenta inminente. 
 

4. La acción de la corriente de aire frío sobre los cumulonimbus puede dar 
lugar a precipitaciones en forma de lluvia. 

 

Observarás que las cuatro comunican un mismo mensaje: que está nublado y 

hace frío, por lo que se anuncia lluvia. Pero cada una usa el código de una 

manera distinta para transmitirlo, hasta el punto de que parecen códigos 

distintos: son niveles de uso diferentes. 

 

¿De qué depende que se use un nivel u otro? Básicamente del contexto en 

que se utiliza el mensaje: qué personas se comunican, en qué situación se 

encuentran, si están en la intimidad o ante un público… 

 

Así, podemos observar en las oraciones anteriores estos cuatro niveles 

básicos del lenguaje: 

 

- Nivel estándar: no llama la atención en él ningún rasgo especial, por 

lo que puede ser empleado sin problemas en cualquier contexto 

comunicativo. Se caracteriza por una sintaxis práctica y un lenguaje exacto, 

pero fácil de entender. 

Si te piden que “traduzcas” cualquier texto de uno de los otros niveles 

para que sea simple, correcto y fácil de entender, seguramente lo harás en 

un nivel estándar. ¿Cuál de las frases anteriores piensas que emplea este 

nivel de uso? 

 

- Nivel culto: empleado sobre todo en textos formales (documentos, 

estudios, novelas…) y oralmente en situaciones también formales: discursos, 
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conferencias… que lo requieran. Su sintaxis suele ser más compleja y 

elaborada que la estándar, y el lenguaje es más refinado, a veces incluso 

poético, y generalmente menos usual y más difícil de entender. 

 

- Nivel coloquial: es el que usamos en situaciones informales que no 

exigen una corrección impecable y nos permiten una mayor expresividad: 

entre amigos, con la familia, en las cartas  a personas de mucha confianza… 

Su sintaxis es muy sencilla: frases simples, entrecortadas e incluso 

incorrectas. Se usan palabras de uso muy general y a veces peculiares de 

este nivel (vulgarismos). La pronunciación es más relajada y con más 

cambios de ritmo y volumen  que la estándar, y son frecuentes las 

exclamaciones. 

   Ten en cuenta que no hay que confundir este nivel  coloquial de la 

lengua, en las circunstancias que lo permiten, con un uso vulgar de la 

lengua, que se da cuando las personas hablan con incorrecciones que no 

saben evitar cuando se encuentran en otro tipo de contextos. 

 

- Nivel específico, técnico o jerga: empleado cuando el contexto 

necesita de un lenguaje específico: una cierta profesión, una actividad 

científica, un deporte, ciertos hobbies… Así, existe “el lenguaje de los 

médicos”, el del fútbol, el de los economistas o los abogados, el de la 

informática y el del bricolaje… Abundan las palabras específicas de estas 

actividades, denominadas tecnicismos. 

 

El nivel específico no existe aparte de los otros tres: según el 

contexto, puede usarse un nivel estándar (si son dos compañeros de 

trabajo), culto (si es una conferencia sobre el tema) y también coloquial (si 

dos amigos hablan de sus ordenadores; por ejemplo). 

 

Seguro que ahora ya sabes reconocer cuál es el nivel de cada uno de los 

textos anteriores, e incluso en qué contexto se situarían: 

 

 

1.  nivel …                               contexto: 

 

2.  nivel…                                contexto: 

 

3.  nivel…                                contexto: 

 

4.  nivel …                               contexto: 

 

 

  

 

No hay que pensar que cada persona habla todo el tiempo con un mismo nivel, 

porque todos nos movemos por contextos distintos a lo largo de nuestra vida. 
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Por ejemplo, un médico puede emplear un nivel específico (jerga médica) al 

redactar un informe para otro doctor, pero hablará con un nivel coloquial a su 

familia cuando está en casa con ellos. 

 

Los  jóvenes soléis emplear el nivel coloquial, porque os desenvolvéis sobre 

todo en situaciones en que éste es el adecuado: con los amigos, en casa, con 

los compañeros… pero también emplearéis el estándar en clase o al hablar 

con personas a quienes conozcáis menos. Sin embargo, sí que es cierto que 

cuando alguien se dirige a “los jóvenes” en conjunto emplea este nivel por 

sistema, ya sean los políticos, las revistas juveniles o para chicas, la radio, la 

televisión o la publicidad. 

 

Como puedes suponer, para poder desenvolvernos sin dificultades de 

comprensión en cualquiera de las situaciones en que nos encontramos a lo 

largo de los días, no sólo con nuestros amigos o en el instituto, sino en la 

sociedad en general, debemos ser capaces de comprender en cada momento 

el nivel de lenguaje que se utiliza. Y de expresarnos también con el adecuado 

a cada circunstancia de nuestra vida. 

 

 

En definitiva: 

¿Por qué nos conviene conocer y dominar los  distintos niveles del lenguaje? 
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RELACIONES PERSONALES: EL NIVEL ADECUADO   

 

Escribe en los globos las intervenciones de los distintos personajes. Debes 

utilizar el nivel léxico (coloquial, culto y técnico) adecuado a los personajes y al 

ámbito, contexto o situación en que se encuentran, e indicar al lado de cada 

viñeta el nivel que has utilizado. 

 

 

 
(Cómic procedente de R. Alsina, M.A.Díaz, J. Fortuny, S. Martí: Curso de lengua española, Teide, 1990) 
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Indica en qué contexto situarías estos textos: quién los emite, a quién se 

dirige, qué función tiene el texto, de qué tema habla… Señala a continuación 

qué nivel de lenguaje se ha utilizado. Por último, reescríbelos en el nivel 

adecuado al contexto que se te indica: 

 

El paciente, varón de 19 años, presenta inflamación de la zona abdominal 

sin dolor a la presión digital, acompañado de dolor agudo localizado en la 

zona torácica. Diagnóstico de esofagitis resultante de la ingestión de un 

alimento en mal estado. Se aconseja la administración de un analgésico y 

un antiinflamatorio y la observación en U.C.I. de la evolución de los 

síntomas.  

 

Contexto:                                                         Nivel: 

 

Cuéntaselo a tu padre, en casa (nivel coloquial, no vulgar): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayer pusieron por la tele Cadena Perpetua, ¡qué pasada de peli! Va de uno 

que dicen que ha matado a su mujer y lo meten en la cárcel; él no ha sido, 

pero pasa de defenderse delante de los polis de la cárcel. El alcaide le tiene 

tirria porque es un tío cantidad de listo y pasa de humillarse delante de él, 

pero luego se aprovecha de que el prota era abogado para que le haga lo de 

la renta y le trata mejor… a veces es un poco rollo porque le tratan cantidad 

de mal pero luego tiene un suspense que no veas y es tope emocionante, 

¡tienes que verla! 

 

Contexto:                                                        Nivel: 

 

Escribe una reseña en una revista de cine para especialistas (nivel culto): 
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2. 
UNITAT DIDÀCTICA B 

SOM DIFERENTS? 

 
 
 
Al  llarg del dia d’avui fareu dues grans activitats: 
 
ACTIVITAT B1: “LES DISCAPACITATS” 
Acompanyats de monitors d’ARAMIS i ONCE fareu una activitat en cadires de 
rodes i unes petites activitats en el centre en condicions de ceguesa total i/o 
parcial .També coneixereu les experiències d’altres discapacitats  de la mà de 
TOTS SOM SANTBOIANS. Després de totes aquestes experiències 
respondreu un qüestionari. 
 
ACTIVITAT B2: “LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES” 
És una activitat de tecnologia en què estudiareu i resoldreu les barreres 
arquitectòniques del nostre institut. A més analitzarem algunes ajudes 
tècniques que faciliten la mobilitat i l’autonomia. 
 
Per  fer l’activitat B1 es penjarà a l’aula els grups i els torns de les activitats. 
 
 

 

2.1. LES DISCAPACITATS        ACTIVITAT B1   

 
 
Aquesta activitat està pensada perquè l’experimentis, la reflexionis i la valoris.  
 
 
2.1.1.   EXPERIMENTACIÓ 
 
Per grups sortireu a fer una activitat amb un monitor per experimentar quines 
dificultats tindríeu si us haguéssiu de moure amb cadira de rodes. Després 
fareu un recorregut  on comprovareu les dificultats amb què es troben els 
invidents. 
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2.1.2   REFLEXIÓ  
 
Després d'haver fet l'activitat contesta les següents preguntes. El més 
important no és la resposta que donis sinó que facis una reflexió sobre l’activitat 
anterior. Tingues en compte també la següent definició de salut: 
 

“La salut és una manera de viure autònoma, solidària i joiosa”. (Desè Congrés 

de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana,  1976) 

 
1.- Penses que anar amb una cadira de rodes és molt fàcil? Quina part del cos 
és la que fa tot l'esforç? 
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………............ 
2- T'has fixat que assegut a la cadira de rodes veus les coses i les persones  
des de més avall ? Quina sensació t’ha produït això ? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
3.- Com t’has sentit a l’hora de fer esport amb cadira de rodes? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
4.- Si plou pots agafar el paraigua i conduir la cadira? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
5.- Creus que els carrers, edificis i parcs estan preparats per anar amb cadira 
de rodes? 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
6.- Què penses quan veus una persona amb cadira de rodes? La tractes igual 
que una altra sense problemes de mobilitat ? Et fa pena, la vols protegir o 
ajudar, no saps ben bé quina cara fer, etc. 
.…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
7- Creus que és fàcil desplaçar-se sense veure-hi? 
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
8.- Com pot una persona que no hi veu orientar-se en el món que l'envolta? 
.……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
9.- Coneixes l’alfabet Braille? 
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

http://ca.wikipedia.org/wiki/1976
http://ca.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9s_de_Metges_i_Bi%C3%B2legs_de_Llengua_Catalana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9s_de_Metges_i_Bi%C3%B2legs_de_Llengua_Catalana
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10.- Has vist en alguna llibreria llibres en Braille? 
.……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
11.- Penses que és fàcil per a una persona cega fer-se una idea del seu 
entorn? 
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….  
12.- Com li explicaries a un nen o a una nena com és el cel, els núvols, la boira 
o la nit? 
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….  
13.- Què penses quan et trobes amb una persona invident ?  L’ajudaries a 
creuar el carrer ?  Creus que prefereix fer-ho sola ? 
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
14.-   “El Marc té 12 anys, des que era petit va perdre la visió. És un noi molt 
extravertit i enginyós. Té molts amics que el valoren per com és. S’ha 
acostumat a viure sense la llum. Té un gos que l’ajuda a trobar les coses que 
necessita. Aquest any ha començat a estudiar a l’institut. De seguida s’ha 
adaptat al nou centre i al nou professorat. A casa l’estimulen per a què sigui 
autònom”. 
Tenint en compte la definició de Salut segons el Congrès de Metges i Biòlegs , 
aplica-la a l’estat de salut del Marc. Podem dir que el Marc és un noi sa?  
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
............................................................................................................................... 
15.-Quins altres tipus de discapacitat  coneixes? 
......................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………. 
16.- Fes una valoració (10 línies) d’aquesta activitat, indicant: 

 T’ha agradat? 
 Què t’ha sorprès més? 
 Què has après? 
 Per què penses que és important fer aquesta activitat? 

.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………. 
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2.2.LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES         B2 

 
 
Fins ara hem vist la diversitat de la gent del nostre entorn des d’un punt de vista  
sòcio-cultural. Ara farem una anàlisi des del punt de vista de les discapacitats 
físico-sensorials i les mancances  que troben per poder desenvolupar-se de 
manera independent. 
 
La nostra societat, amb una millora de la qualitat de vida, està experimentant 
una decidida evolució cap a la integració de les persones amb mobilitat reduïda 
o altres limitacions, que ha tingut la seva més clara expressió en una creixent 
voluntat de presència i participació d’aquest col·lectiu en la vida social. S’entén 
com a persona amb mobilitat reduïda aquella que té limitada temporal o 
permanent la possibilitat de desplaçar-se. S’entén per persona amb 
limitacions aquella que temporal o permanent té limitada la capacitat d’utilitzar 
el medi o relacionar-se. 
 
Aquest procés d’integració ha de passar per afavorir l’accessibilitat, és a dir, per 
arribar a la supressió de les barreres arquitectòniques. S’entén per barrera 
arquitectònica totes aquelles traves, impediments o obstacles físics que 
limiten o impedeixen la llibertat de moviment de les persones.  Es classifiquen 
en: 

a) Barreres arquitectòniques urbanístiques. Són aquelles que es troben 
en les vies i espais lliures públics. 

b) Barreres arquitectòniques en l’edificació pública o privada. Són 
aquelles que es troben a l’interior dels edificis. 

c) Barreres arquitectòniques en els transports. Són les  que es troben 
en els mitjans de transport. 

 
1.- Fes un llistat de persones amb mobilitat reduïda i persones amb limitacions. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
2.- Anomena diferents barreres arquitectòniques. 
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………. 
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3.- Qüestionari sobre barreres arquitectòniques. 
 

QÜESTIONS SI NO 

Hi ha rampes a l’entrada principal de 
l’escola? 
 

  

Té la porta un pom baix, de manera que una 
persona amb cadira de rodes pugui obrir-la? 
 

  

Estan rebaixades les voreres perquè la gent 
amb cadira de rodes, cotxets de nens o 
carros d’anar a comprar puguin passar 
fàcilment? 
 

  

Hi ha marques tàctils en el terra rebaixat de 
les voreres, perquè la persona que no hi vegi 
bé pugui notar-ho? 
 

  

Si l’escola té més d’una planta, hi ha 
ascensor? 

  

Si l’escola disposa d’ascensor, hi ha senyals 
sonores i lluminoses per avisar que 
l’ascensor està lliure? 

  

Els lavabos són suficientment baixos? Pensa 
si podries utilitzar el lavabo si estiguessis 
assegut a una cadira. 

  

Els telèfons de l’interior de l’edifici, són assequibles per 
tothom? 

  

Les finestres, estan suficientment baixes com 
per veure l’exterior des d’una cadira? 
 

  

Els passadissos de l’escola, són 
suficientment amples com perquè una cadira 
de rodes pugui circular-hi i donar-hi la volta? 
 

  

La situació dels pupitres de les classes, permet que una 
cadira de rodes pugui moure’s pel seu interior? 

  

NOMBRE TOTAL DE CADA COLUMNA   

 
Ara fes aquesta operació:                Nombre total de SI  x  100 
                                                            Nº total de preguntes 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Si ha sortit una quantitat inferior al 70%, vol dir que l’escola té massa barreres 
arquitectòniques. 
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4.- Suposa que un company de classe ha tingut un accident amb la moto i va 
en cadira de rodes. Descriu quins problemes tindrà per accedir: 
- al vestíbul 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
- a la primera planta 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
- al bany 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
- per obrir una porta. (Pots posar-te assegut a una cadira davant de la porta i 
intentar obrir-la , sense moure l’esquena). 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
- per  tocar el timbre. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
5.- Suposa ara que el teu amic és cec. Descriu on trobarà barreres 
arquitectòniques. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
6.- Ara descriu els diferents problemes d’accessibilitat per una persona amb 
problemes d’oïda. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
7.- Com adaptaries l’entrada al vestíbul, quins canvis arquitectònics faries per 
afavorir l’accés d’aquestes persones. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
Des de l’administració s’han creat tres documents normatius per a la integració 
social  de les persones que pateixen algun tipus de disminució: 
 

1- La llei sobre la promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques,  presentada pel Govern de la Generalitat i aprovada 
pel Parlament de Catalunya el 13 de novembre de 1991. 
2- Decret 135/1995 sobre accessibilitat als llocs públics. 
3- Llei d’integració social del minusvàlid, aprovada per les Corts 
Generals el 23 de març de 1982. 

 
En aquestes lleis i decrets s’inclou el concepte d’ajudes tècniques com a mitjà 
d’accés a l’entorn amb un caràcter molt més ampli que el clàssic de supressió 
de barreres arquitectòniques, que és conseqüència de l’aplicació cada vegada 
més efectiva que els avenços tecnològics tenen en el camp de l’autonomia 
individual de les persones amb limitacions. A continuació, analitzarem alguna 
d’aquestes ajudes tècniques. 
 
8.-.Es pot considerar la cadira de rodes com una màquina? Per què? Quins 
dels elements de les màquines es poden reconèixer a la cadira de rodes de la 
imatge? Se’n podrien afegir altres per millorar-ne el funcionament? Quins? 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………....…………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
.............……………………………………………………………............................... 
 
 
9.- Dibuixa una perspectiva cavallera de la cadira de rodes millorada. Tria’n una 
de les peces i dibuixa’n les 3 vistes principals. 
 
10.- Ens trobem davant d’una porta tancada. Quins mecanismes  podríem fer 
servir per poder obrir-la? On s’hauran de col·locar?  En el cas que: 
- no puguem fer servir les mans. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
- anem en cadira de rodes. 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
11.- Quins problemes té una persona que va en cadira de rodes per fer servir el 
bany de l’institut? 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
12.-  Una crossa pot ser considerada una palanca. Situa a la fotografia el punt 
de suport (O) el punt d’aplicació de la força (Fa) i el punt de resistència.  De 
quin tipus de palanca (grau) es tracta? 

.………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 
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3. 
UNITAT DIDÀCTICA C 

D’ON VENIM? COM SOM? 

 
 
Avui realitzareu tres activitats que són les següents: 
 

ACTIVITAT C1: “EL FÒRUM” 
Consisteix en un fòrum amb gent gran del vostre barri. Primer preparareu la 
rebuda i el que voleu saber i després fareu la xerrada. 
 

ACTIVITAT C2: “QUÈ EN SÉ DE LA MEVA FAMÍLIA?” 
Després del pati fareu el vostre arbre genealògic i coneixerem la diversitat de 
les vostres aficions i gustos musicals, gastronòmics, etc.  
 

ACTIVITAT C3: “ELS ANGLICISMES” 
Coneixereu la influència de l’anglès en la nostra llengua. 
 
 
    

3.1. EL FÒRUM                                                                                   ACTIVITAT C1 

 

 
Avui participaràs en un fòrum, és a dir, en una trobada amb  voluntaris grans 

del casal Marianao i Llar Sant Josep que et parlaran d’una sèrie de temes. 

Se’ls ha d’escoltar i prendre apunts resumits d’allò que diguin. Després pots 

fer-los preguntes i comentaris. El material recollit et servirà per escriure un text.  

 

TEMES DEL FÒRUM 

 

Los voluntarios que participan en el fórum nos hablarán de diversos temas, 

como son:  

 

La infancia 

 

- La escuela y la infancia: ¿qué asignaturas tenían, cómo eran los métodos, 

qué materiales utilizaban?, ¿les gustaba? , ¿hasta qué edad fueron al 

colegio? 

- Aparte del colegio, ¿tenían que trabajar, en el campo o en la ciudad? 

- ¿Cuáles eran sus aspiraciones en la vida? 

- ¿Qué piensan de como es ahora, por lo que dicen sus nietos (es decir, 

“nuestros alumnos”)? 
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La diversión  

 

- La vida en el campo o en la ciudad: actividades del barrio o el pueblo. 

- ¿Qué entretenimientos tenían en su tiempo libre, a qué jugaban? ¿Iban en 

pandilla, o solos? ¿Dónde iban? 

- ¿Qué relación había entre chicos y chicas? ¿Dónde y cómo se podía “ligar” 

(¿bailes, romerías, fiestas de pueblo…)? ¿Cómo eran los “noviazgos”, qué se 

hacía, llevaban “aguantavelas” o carabina…? 

 

La familia 

 

 - ¿Cuántas personas vivían en la casa, como familia; cómo se repartían las 

habitaciones? 

- ¿Qué tareas tenía adjudicadas cada persona? 

- ¿Cómo eran las relaciones entre padres e hijos? ¿Y entre abuelos y nietos? 

¿Cómo ven ahora la relación entre los jóvenes y los mayores? 

- ¿Notan diferencias entre el concepto que había de familia en su juventud y 

actualmente? 

 

La inmigración y emigración  

 

- ¿Han emigrado alguna vez, dentro de España o al extranjero? ¿Conocen a 

otros que lo hayan vivido? 

- ¿Cómo es esa experiencia, cómo se sintieron tratados? ¿Se sintieron 

discriminados o “diferentes” por su lengua, sus acentos, sus costumbres…? 

¿Se les acogió, se les ayudó? 

- ¿Cómo ven el problema de la inmigración actual, teniendo en cuenta esa 

experiencia suya? 

 

El trabajo 

 

- ¿Era fácil encontrar trabajo? 

- ¿Qué trabajos realizaron? ¿Cuál fue su trayectoria profesional? 

- ¿Cuál era la jornada laboral? ¿Cuántas horas a la semana? ¿En qué turnos? 

- ¿Estaban asegurados? ¿Qué ocurría si se ponían enfermos?¿Existía el 

seguro de desempleo? 

- ¿Qué diferencias laborales existían entre hombres y mujeres? 

 
 

 Cada grupo de trabajo tiene que preparar cinco posibles preguntas para 

hacer durante el turno de palabras del fórum, para profundizar en el tema o 

temas que más os interesen. Debéis tener en cuenta que, quizás los 

voluntarios responderán las preguntas durante la charla, o que pueden 

estar repetidas… i por tanto no tenéis que plantearlas todas, pero sí debéis 

tenerlas preparadas! 
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EMPIEZA EL FÓRUM 

 

- Antes de empezar, colocad las mesas de la clase formando un círculo. 

Recordad que durante la charla tenéis que escuchar con atención y respeto, y 

después podéis hacer las preguntas que tenéis preparadas u otras que se os 

ocurran, levantando la mano y respetando el turno de palabras.  

- Todos debéis tener hoja y bolígrafo preparados para tomar notas. No tenéis 

que apuntarlo todo, sino  que debéis ir resumiendo la información a la vez que 

escucháis.  

 

DESPUÉS DEL FÓRUM   

 

- Tienes que incluir las notas que has tomado durante el fórum en tu memoria 

final. 

 

- Escribe individualmente una redacción de 100 palabras como mínimo, en el 

que trates los siguientes aspectos: ¿cómo valoras la charla que has tenido 

con las personas mayores?, ¿ha sido una actividad atractiva?, ¿sueles tener 

conversaciones parecidas con tus abuelos? (Compara sus vivencias de 

juventud con las tuyas). Inclúyelo en la memoria. 

 
 

 
 

    

3.2. QUÈ EN SÉ DE LA MEVA FAMÍLIA?    ACTIVITAT C2 

 
Després de la xerrada que has tingut amb la gent gran és hora de recordar els 
orígens de la teva família. Amb els noms dels teus familiars faràs un arbre 
genealògic. Contesta les qüestions en fulls apart.  Per fer-lo s’utilitza una 
simbologia especial: 
 

 Els individus s’agrupen en línies horitzontals segons la generació a la qual 
corresponguin: tu, els teus germans i cosins estareu a la mateixa línia; els 
teus pares i tiets (que són germans dels teus pares) en una altra; i així 
successivament. 

 A la part de més amunt de l’arbre hi ha la generació més antiga i a mesura 
que vas baixant trobes els seus fills, els fills dels seus fills, etc. 

 Les dones se simbolitzen amb un cercle i els homes amb un quadrat. 

 Les parelles s’uneixen amb una petita línia que va de la meitat del quadrat a 
la meitat del cercle. A partir d’aquesta línia en baixa una línia vertical que 
desemboca en una horitzontal d’on penjaran tots els fills de la parella 
anotats d’esquerra a dreta segons la data de naixement i situats 
equidistantment.. 
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A continuació tens un petit arbre per tal que vegis com es fa.      
 
 

 

 

 

 

1.- Fes l’arbre de la teva família fins a la generació dels besavis. Posa a 
l’interior del símbol corresponent (cercle o quadrat) el nom i cognoms. Has 
d’indicar besavis, avis, pares, tiets, germans i cosins-germans. 
Fes abans un esquema perquè si la teva família és molt nombrosa 
necessitaràs ajuntar alguns folis o utilitzar DIN A3. 

 

 

2.- Pinta de color verd els símbols de tots els individus nascuts a Catalunya. 
Utilitza altres colors per les diferents comunitats i/o països que apareguin en 
l’arbre de la teva família. 
Escriu en l’arbre la llegenda que hagis utilitzat. 
 

 

3.- Quants colors diferents has necessitat? Quantes procedències diferents hi 
ha a la teva família? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
Mira els arbres dels teus companys/es. És habitual que en una família hi hagi 
barreja d’orígens? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
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4.- En un mapa mut d’Espanya o, si és necessari, del món indica amb fletxes 
els desplaçaments que van fer els teus avantpassats, i escriu la data 
aproximada sobre la fletxa. Si provenen d’altres països anota-ho en un 
requadre en un cantó del mapa. 
Si ho saps, comenta les motivacions que van tenir els teus familiars per 
desplaçar-se a viure a un altre lloc.   

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

5.- Creus que el lloc d’origen implica una cultura diferent? Digues algun 
exemple concret. 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
Quines cultures estan fent actualment migracions semblants a les que van fer 
els nostres avantpassats? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
Quins aspectes positius creus que té aquesta barreja de cultures que s’ha 
produït a la teva família i que s’està produint ara en altres famílies del teu 
entorn? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 

6.- Elaboreu una estadística de procedència de les famílies del grup classe. 
Fes els següents càlculs: 
 
 

Nom de la província 
        o país. 

       

 
Percentatges 
 

       

 
 

7.-   Feu una redacció (10 línies) sobre la influència de la cultura i de la 
vostra procedència en el tipus d’activitats que realitzeu i en la vostra manera 
d’expressar-vos ( tradicions culinàries, música, refranys…).  
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3.3. ELS ANGLICISMES                                                      ACTIVITAT C3 

 

ANGLICISMS 
 

In our everyday life, we receive many influences from other languages, but 
maybe the most important one is the extended use of anglicisms, which are 
introduced in all semantic fields and they are very common with technical 
terms. 
 
1. Find a Spanish correspondent for each of these ANGLICISMS: 
 
AFTERSHAVE 
BACON 
BARMAN 
BEST SELLER 
CHIP 
DUTY-FREE 
E-MAIL 
FAN 
FAST-FOOD 
GAY 
HOBBY 
PARTY 
PASSWORD 
PUB 
RELAX 
 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………. 

SANDWICH 
SELF-SERVICE 
SEX APPEAL 
SHOW 
STOP 
STRESS 
STRIPTEASE 
JEANS 
TOP MODEL 
JERSEY 
WESTERN 
LOOK 
ZAPPING 
PARKING 
ZOOM 

………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
……………………… 

 
2. Can you think different anglicisms to complete the above list? You can find 
examples in TV, magazines, music, computers…(minimum 15) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 
 
3. RECORD-GUINESS OF ANGLICISMS. Write  composition and use as many 

ANGLICISMS as you can. The winner will be the one who achieves the highest 

number. 

You can write this composition in Catalan or Spanish  (100-150 words) 
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4. 
UNITAT DIDÀCTICA D 

SOM UNS ARTISTES! 

 

 
Les activitats que a continuació et proposem hauran d’estar realitzades per a 

ser presentades el dia dels tribunals. Cal llegir-les abans perquè hi puguis 
anar treballant al llarg de la setmana. 
 

ACTIVITAT D1: “MÚSICA” 
En aquesta activitat selecciona, partint dels resultats de les enquestes de la 
UD1, músiques  de diferent procedència i que tu creguis que són les que 
reflecteixen els orígens de la gent del barri de Marianao. Les hauràs 
d’incorporar al Power o Prezi. 

 

ACTIVITAT D2: “VISUAL I PLÀSTICA” 
Expressa plàsticament la teva manera d’entendre el treball, confecciona una 
portada original per a aquest dossier, representant mitjançant imatges les teves 
pròpies reflexions sobre els continguts del crèdit. 
 

ACTIVITAT D3: “PRESS START”  
Projecte Scratch som iguals som diferents. 
 

ACTIVITAT D4: “PREPAREM L’EXPOSICIÓ ORAL” 
Prepara amb el teu grup tot el que explicareu al tribunal: com us heu organitzat, 
què us ha agradat més, què heu après... Fent especial incidència en la reflexió 
final del treball, en la que heu d’ arribar a una sèrie de conclusions respecte a 
temes com ara, la tolerància, el respecte, la empatia i la assertivitat. És el 
moment també de fer servir el Power Point o altre suport que hàgiu elaborat. 

 

4.1. MÚSICA                                                                                        ACTIVITAT D1 

 

La música és un element diferenciador i al mateix temps factor d'unió mundial, 
com és el cas de la música de rock actualment o la música ètnica de tots els 
temps. Cada època, cada àrea geogràfica reconeix com a més proper uns 
elements musicals que els caracteritzen i que serveixen per complir diferents 
funcions socials, d'acord amb la forma de percebre la vida. 
 
El poblament de la vall del riu Llobregat s'ha fet amb aportacions molt diverses 
ja des d’èpoques primitives. Cada cultura ha aportat quelcom, que al llarg del 
temps ha passat a formar part del patrimoni col·lectiu. 
 
Aquesta varietat d'influències fan molt interessant el resultat, i pel que fa a la 
música, enriqueix les possibilitats expressives. 
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Hauràs de preparar un recull amb música de diferents gèneres que reflecteixi la 
diversitat cultural trobada a l’enquesta inicial de la Unitat 1. L’heu  d’incloure en 
el Power Point o Prezi. 
 En un full fareu constar: Obra, músic i discografia. Valorarem el sentit unitari, 
la diversitat i la qualitat del so. 
  
 

 

4.2. VISUAL I PLÀSTICA                                                        ACTIVITAT D2 

 

 

Realització i presentació de la portada de la memòria del crèdit de síntesi. 

 
La portada constarà de dues parts independents entre elles, però amb un 
lligam comú que serà el tema tractat en el crèdit de síntesi. 
 
1. A la primera part hi haurà  tota la part escrita com: títol del treball, noms, 
curs, grup. Es podrà realitzar amb ordinador o a mà alçada, amb una tipografia 
determinada o totalment creativa (en color o blanc i negre, lletres planes, en 
volum o en perspectiva, colors plans o colors texturals, etc.) 
La tipografia sobre transparència pot fer-se: 

a) si la portada és creativa, en acetat (plàstic transparent que s’utilitza per 
a les portades dels dossiers) les lletres haurien de fer-se amb retoladors 
indelebles(amb color) o pintures “gouache” (plàstiques), pintant per la 
part posterior de la transparència. 

b) en ordinador, fent servir transparències per imprimir en impressora. 
Aquestes transparències especials tenen una cara llisa i l’altre rugosa 
per la que s’imprimeix i on queda fixada la tinta. 

 
2. A la segona part hi haurà un dibuix de tota la pàgina (DIN A4) que faci 
referència al tema que es treballi en el crèdit de síntesi. La tècnica per a la 
realització del dibuix serà lliure (amb retolador – blanc i negre -, aquarel·la, 
tempera, collage, amb una fotografia feta per l’alumne/a ampliada a DIN A4 i 
manipulada amb tècniques gràfico-plàstiques, etc.) Si s’ha utilitzat una tècnica 
que no assegura la permanència del color s’ha de fixar o envernissar el dibuix. 
 
Es recomana que es tingui present la composició final de la portada ja que cal 
combinar l’enunciat amb el dibuix. Així s’haurà de tenir en compte que les 
lletres han de ser nítides i fàcils de llegir un cop superposades al dibuix. Per 
això es recomana treballar les lletres amb negre o amb colors que siguin molt 
intensos perquè ressaltin a sobre d’un dibuix a color. o bé que es realitzin amb 
color a sobre d’un dibuix amb grisos, o que es combinin els colors càlids per 
una banda i els colors freds per l’altra. 
Es valorarà la presentació i l’originalitat de la portada així com la manipulació 
correcta dels estris i tècniques utilitzats. 
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4.3. “PRESS START”                              ACTIVITAT D3 

 
Imagineu, programeu i compartiu un projecte realitzat amb Scratch relacionat 
amb una de les activitats del treball de síntesi. 
Recordeu que amb la programació s’obre tot un món de possibilitats, jocs, 
simuladors, animacions, històries, produccions artístiques, etc. 
Abans de crear el programa és imprescindible dues coses: 

1. Omplir la fitxa de Disseny de Projectes Scratch 

2. Llegir la Rúbrica per avaluar el vostre treball 

 

4.4. PREPAREM L’EXPOSICIÓ ORAL         ACTIVITAT D4 

 
 
Per poder fer l’exposició us heu de distribuir la informació entre tots els 
components del grup d’una manera equitativa. 
El tribunal valorarà que les idees estiguin ordenades i siguin comprensibles, 
que l’expressió sigui àgil i fluida, que les frases estiguin ben construïdes. A més 
el vocabulari ha de ser l’adequat i has de procurar pronunciar els sons d’una 
manera comprensible.  
Heu de fer una explicació oral de totes les activitats de la setmana (què heu fet, 
què heu après, quina és l’activitat que us ha agradat més o menys, què voleu 
expressar amb la portada del vostre dossier...) 
Heu de confeccionar un Power Point  o Prezi que us ajudi a fer l’explicació. 
Després de la vostra exposició, el tribunal podrà fer-vos algunes preguntes. 
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RÚBRICA PER AVALUAR PROJECTES D’SCRATCH 

Criteris EXPERT (2) AVANÇAT (1,5) APRENENT (1) NOVELL (0,5) 

 

Contingut 

Fa connexions entre els 
conceptes de les activitats 
corresponent a les U.D per la 
qual es realitza el treball de 
síntesi. Demostra comprensió 
profunda. 

Introdueix al programa 
conceptes importants sobre 
l’activitat corresponent a la 
U.D per la qual es realitza el 
treball de síntesi. 

Els conceptes inclosos al 
programa tenen poca relació 
amb l’activitat corresponent a 
la U.D per la qual es realitza el 
treball de síntesi. 

No inclou conceptes sobre 
el l’activitat de la U.D per la 
qual es realitza el treball de 
símtesi o, els conceptes 
són incorrectes. 

 

 

Funcionament 

 

 

El programa realitzat està 
complet (compleix amb el 
plantejat en les activitats del 
treball de síntesi) i funciona 
correctament 

El programa realitzat no està 
complet (no compleix amb el 
plantejat en les activitats del 
treball de síntesi), però 
funciona correctament 

El programa realitzat no està 
complet (no compleix amb el 
plantejat en les activitats del 
treball de síntesi) i funciona 
parcialment 

El programa realitzat no 
està complet (no compleix 
amb el plantejat en les 
activitats del treball de 
síntesi) i no funciona. 

 

Interfície 

Gràfica 

 

 

 

 El programa realitzat està 
organitzat, té diversos nivells i el 
seu disseny és complex. 
 
La interfície gràfica és clara, té 
estructura i s'adapta tant al 
contingut com al disseny del 
programa. 
 

 El programa realitzat està 
organitzat, té  dos nivells i el 
seu disseny és mitjanament 
complex. 
 
 La interfície gràfica és clara 
però té poca relació amb el 
contingut i amb el disseny del 
programa. 

El programa realitzat està poc 
organitzat, té un sol nivell i el 
seu disseny és simple/senzill. 
 
La interfície gràfica és poc 
clara i té escassa relació tant 
amb el contingut com amb el 
disseny del programa. 

El programa realitzat no 
està organitzat i el seu 
disseny és bàsic. 
 
La interfície gràfica és 
confusa. 

 

 

Creativitat 

 

El programa realitzat és molt 
original i evidencia un alt grau de 
creativitat  per part del grup 

El programa realitzat és 
original i reflecteix la 
creativitat del grup 

El programa realitzat es basa 
parcialment en el disseny i 
idees d'uns altres. L'aportació 
en creativitat per part del grup  
és mínim. 

El programa realitzat es 
basa totalment en el 
disseny i idees d'uns altres. 
No s'evidencia cap 
creativitat per part del grup 

Publicació 

 

 

 El programa es troba compartit 
en el lloc web de Scratch. 
 
 En l'opció "Notes i instruccions 
del Projecte", estan completes 
les dades que identifiquen el 
programa en Scratch: nom, 
curs, curta descripció del 
programa... 

El programa es troba 
compartit en el lloc web de 
l’Scratch. 
 
En l'opció "Notes i 
instruccions del Projecte", es 
deixen alguna informació  
rellevant per explicar. 

 

El programa es troba publicat 
en un compte qualsevol del 
lloc web de l’Scratch. 
 
Expliquen algunes notes i 
instruccions incorrectes o bé 
estan incompletes 

El programa NO està 
publicat en el lloc web de 
l’Scratch. 
 
En l'opció "Notes del 
Projecte", NO estan 
completes les dades que 
identifiquen el programa o 
es troben moltes errades 
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