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1  P R E S E N T A C I O
 
El projecte per a alumnes “Literapolisbcn. Juguem a novel·lar la ciutat!” respon a la 
relació de sinergia entre dues institucions, l’ICUB i el CEB. 

En el marc del programa “Barcelona, Ciutat de la Literatura UNESCO”, l’ICUB ha 
desenvolupat una aplicació digital per estimular la lectura entre joves. 

Després d’haver-ne promogut la seva utilització entre professorat i alumnat de 
Secundària a nivell d’usuari, ara es pretén millorar la implicació dels joves en la proposta 
tot i demanant-los que esdevinguin gestors de l’aplicació, generant-hi continguts nous. 

En  aquest sentit el que es pretén és desenvolupar un projecte d’educació literària amb 
una clara mirada competencial i inclusiva que estimuli la lectura entre l’alumnat i ens 
ajudi a transformar el nostre fer a l’aula per aconseguir aprenentatges més profunds.  

 

2 -  P L A N T E J A M E N T S  P E D A G O G I C S

2.1 Característiques del currículum i de l’educació literària 

Un dels trets d’identitat de l’actual currículum educatiu és el seu caràcter competencial. 
La normativa vigent estableix que l’objectiu de l’ESO  és l’assoliment de les competèn-
cies bàsiques per tal de que l’alumnat pugui incorporar-se als estudis superiors i a la 
vida adulta però també per assegurar el seu desenvolupament personal i l’aprenentatge 
al llarg de la vida. Al darrere d’aquesta concepció hi ha un profund treball de reflexió i 
conceptualització de l’aprenentatge que parteix també d’una mirada inclusiva. En aquest 
sentit es pretén també que el major nombre d’alumnes pugui assolir els objectius de
l’ensenyament obligatori contribuint així a la construcció d’una societat més formada, 
més capaç de seguir aprenent i més lliure. 

En aquest marc, l’educació lingüística i literària juga un paper clau al ser la llengua el 
vehicle comunicatiu per excel·lència i l’instrument que ens permet seguir aprenent. En 
aquest sentit les competències de llengua i literatura esdevenen un dels fonaments 
bàsics sobre el que es construirà l’edifici del coneixement i així ho indica el Decret 
187/2015 (art. 8): 

“ Els centres han de fomentar la competència comunicativa en totes les matèries, com a factor 
bàsic per al desenvolupament de les competències clau i per a l’adquisició de les competències 
bàsiques de les matèries. La lectura i la consolidació de l’hàbit lector és un objectiu fonamental i 
una responsabilitat compartida”. 
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El currículum a l’ESO es desplega en set d’àmbits de coneixements vinculats a les 
matèries i en dos àmbits de caire transversal: la competència digital i la personal i social. 
Les competències en cada àmbit s’organitzen en dimensions. 

 

En els annexos podeu trobar desplegades les competències i els continguts clau que es 
treballen des d’aquest projecte. 
Annex 1: Quadre competències i continguts clau que es treballen amb el projecte (pàg.) 
 
2.2 Bases metodològiques 

La incorporació del concepte de competència en els currículums implica canvis 
metodològics que afecten el rol dels professors i dels alumnes, ja que l’acció competent 
va associada a una determinada seqüència didàctica. Els aprenentatges competencials 
es caracteritzen perquè es poden utilitzar en contextos diferents, perduren al llarg del 
temps i permeten resoldre problemes en contextos reals. 
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En l’aprenentatge competencial l’aprenent n’és el protagonista actiu. L’alumne, en lloc de 
reproduir el coneixement, l’ha de poder crear i integrar. També ha de ser cada vegada més 
capaç d’aprendre autònomament, la qual cosa implica incorporar l’avaluació al llarg del 
procés amb finalitat reguladora. Les metodologies actives i contextualitzades faciliten 
la participació i implicació de l’alumnat i l’adquisició i ús de coneixements en situacions 
reals i seran, per tant, les que generin aprenentatges més transferibles i profunds. Les 
metodologies actives han de recolzar-se a l’hora en estructures d’aprenentatge coopera-
tiu que facilitin també la construcció conjunta de coneixement sota una mirada inclusiva.
 
Així doncs un currículum competencial requereix, una metodologia productiva que par-
teixi de contextos d’aprenentatge autèntics, i que inclogui la regulació del procés de 
construcció del coneixement i una producció final com a evidència de l’aprenentatge. 

Projectes amb enfocament globalitzador, aprenentatge-servei (APS), aprenentatge basat 
en projectes/problemes/productes (ABP), projectes de gamificació, etc.  Són metodolo-
gies de treball a l’aula que fomenten un aprenentatge competencial segons les orienta-
cions del Departament. 

El projecte “Literapolisbcn. Juguem a novel·lar la ciutat!” pretén materialitzar aquests 
eixos metodològics amb la intenció de contribuir a un aprenentatge competencial i 
fomentar el plaer lector entre l’alumnat. 
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3 -  S E Q U E N C I A  D E L  P R O J E C T E

En el desenvolupament del projecte podem identificar quatre fases que ens ajudaran a 
assolir els objectius d’aprenentatge i contribuiran al desenvolupament de les competèn-
cies bàsiques. 

FASE 1: 

INICI DEL PROJECTE

Presentació del projecte
Presentació del llibre

FASE 2: 

CONSTRUCCIÓ DE 
CONEIXEMENT

Lectura del llibre

FASE 3:

DESENVOLUPA-
MENT I CRÍTICA DEL 
PRODUCTE

Desenvolupament de 
l’itinerari

FASE 4:

PRESENTACIÓ 
PÚBLICA I 
VALORACIÓ

PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
 

El projecte està pensat per a ser dut a terme amb diferents intensitats al llarg del curs. 
Aproximadament, el primer trimestre ha de correspondre a les activitats d’inici (presen-
tació, motivació)  i a la lectura; el segon, a les activitats de repte (desenvolupament de 
l’itinerari), i el tercer, a les activitats de presentació pública, cloenda i valoració. 

3.1 Seqüència d’activitats
 
En funció de la quantitat d’hores que es vulgui dedicar al projecte, així com de la novel·la 
triada, i de les característiques de l’alumnat, es poden dur a terme més o menys activi-
tats. De la següent seqüència, distingim les activitats que són imprescindibles per a la 
consecució del projecte (P) d’aquelles que són opcionals (O). 
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3.2 PRIMER TRIMESTRE 

FASE 1: Activitats d’inici del projecte 

Objectius: 

1. Mobilitzar les ganes d’aprendre dels alumnes (i dels docents).
2. Compartir els objectius d’aprenentatge amb els alumnes.
3. Visualitzar, a grans trets, els processos a seguir i el producte final a elaborar.

PROPOSTES DURADA AGRUPAMENT

Joc amb l’aplicació amb 
algunes de les novel·les que 
existeixen (P)

Un matí Grup classe 
L’aplicació es fa servir indivi-
dualment 

La millor manera per despertar la curiositat i l’interès pel repte entre l’alumnat és que experi-
mentin ells mateixos l’applicació. Per això us proposem que sortiu a jugar amb un dels itineraris 
ja creats. Com sabeu hi ha dos modalitats d’itineraris: escolliu la que més encaixi amb la reali-
tat del vostre alumnat i el seu itinerari lector.

Presentació del repte del pro-
jecte per als alumnes i de la 
seqüència d’activitats (P)

1 h Grup classe 

És molt important que l’alumnat entengui el projecte: objectius, seqüència d’activitats, tempo-
rització, etc. Per aconseguir una autèntica comprensió és molt útil començar pel producte final: 
Què haurem de fer?. D’aquesta manera tota la seqüència de tasques que realitzarem pren un 
sentit i està al servei del nostre objectiu. 

Presentació de la novel·la es-
collida a partir d’un fragment 
de vídeo que hi faci referència, 
qualsevol altra activitat moti-
vadora (P)

1 h Grup classe 
o grups cooperatius 

Per a la presentació de la novel·la escollida podem fer servir qualsevol activitat per motivar en 
l’alumnat el desig de llegir-la. Podem portar a l’autor o l’autora o a qualsevol altra persona amb 
una vinculació directa amb la novel·la. La visita de persones externes acostuma a generar un 
efecte molt positiu entre l’alumnat. Però també podem preparar una sessió a partir d’un suport 
gràfic o audiovisual o senzillament presentar la novel·la d’una manera atraient.
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FASE 2: Activitats de construcció de coneixements: lectura 

Objectius: 
1. Llegir de manera comprensiva la novel·la 
2. Identificar els punts de geolocalització

PROPOSTES DURADA AGRUPAMENT

Familiarització del gestor de 
continguts de la plataforma (P)

1 h Grup classe

Funcionament de la plataforma i el gestor de continguts, estructura, camps, relació amb l’app, , 
funcionalitats i mecàniques de joc. Farem servir l’eina, pujarem continguts de prova i compro-
varem el funcionament a l’aplicatiu.

Presentació i comentari inicial 
de la novel·la (P)

1 h Grup classe

Abans de posar-nos a llegir és important que els nois i les noies desenvolupin una idea prèvia 
sobre el que llegiran. En funció de l’alumnat i de la novel·la escollida aquesta sessió haurà de 
contenir uns o altres elements. La lectura en veu alta de l’inici de la novel·la o de fragments 
significatius pot ser un bon punt de partença per parlar de l’argument, de l’estructura bàsica, del 
lloc que ocupa en l’obra de l’autor/l’autora.

Anàlisi del temps històric de 
l’argument de la novel·la (P)

A criteri del professorat Grup classe

Per tal de millorar la lectura és molt útil donar a l’alumnat unes coordenades històriques que li 
permetin desenvolupar una comprensió més profunda. En funció de la novel·la escollida aques-
ta contextualització pot ésser més o menys extensa i fins i tot es pot fer en col·laboració amb 
professorat d’altres matèries (en aquest cas ciències socials).

Lectura de la novel·la (en clau 
de geolocalització)  (P)

Individualment 
Grup classe 

Cada docent organitzarà la lectura de la novel·la en funció de la realitat del seu alumnat i de les 
possibilitats del seu centre. Si s’opta per la lectura a casa és molt recomanable pautar aquesta 
lectura i dedicar algunes estones a posar en comú el que anem llegint, els elements més des-
tacats, les dificultats, els girs. Fins i tot es poden organitzar tertúlies literàries o club de lectura 
(annex 2). És important també que l’alumnat tingui present que aquesta lectura s’ha de fer en 
clau de geolocalització marcant en el text les localitzacions geogràfiques que vagin apareixent.
Els alumnes amb més dificultats de comprensió lectora poden llegir-ne fragments escollits o bé 
una adaptació. 
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Activitats per després d’haver 
llegit la novel·la (O)

Individualment 
Grup classe 

Per tal de millorar la comprensió i fomentar l’escriptura i l’expressió és molt interessant plante-
jar alguna activitat creativa. Tot seguit us indiquem algunes possibilitats.

Elaboració d’un resum o d’un 
final alternatiu (O)

1 h Individualment

Preparar una entrevista a l’au-
tor de la novel·la i si s’escau, 
dur-la a terme (O)

2 h Grup classe

Preparar una entrevista ima-
ginària a un personatge de la 
novel·la (O)

1 h Individualment/en petits grups

Realitzar una producció artís-
tica plàstica per descriure la 
novel·la o algun dels 
personatges i fer-ne 
una exposició (O)
(Collage,escultura, mural 
col·laboratiu…)

2 h Grup classe

Des de la matèria que lidera el projecte o des d’altres matèries (ciències socials en aquest cas) 
és molt interessant fer una anàlisi geogràfica de les localitzacions de la novel·la (des del punt 
de vista artístic, arquitectònic, geolocalització…)

Investigar els fonaments del 
mecanisme de geolocalització 
(O)

A criteri del professorat Grup classe

Funcionament de les eines de localització geogràfica. Realització de la geografia literària del 
relat.
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3.3 SEGON TRIMESTRE

FASE 3: Activitats desenvolupament del producte

Objectius: 
1.Descriure l’itinerari (selecció de cites i punts de localització)
2. Desenvolupament de l’itinerari 
3. Contactar amb entitats culturals i col·laboradores 

PROPOSTES DURADA AGRUPAMENT

Lectura del llibre enfocada al repte i 
desenvolupament de l’itinerari: (P)

4 h 10 grups heterogenis- Grup base (itinerari) 
Cada grup prepara un punt de l’itinerari

En aquesta tercera fase l’alumnat, en grups cooperatius, haurà de desenvolupar l’itinerari. Després 
de posar en comú els diferents punts de localització el professorat assigna a cada grup un punt de 
l’itinerari. Els membres de cada grup hauran de buscar informació sobre ells, fer  la selecció de cites.  
i una proposta de prova i premi per a cada punt de l’itinerari. És important que en aquesta fase els 
grups siguin heterogenis (mirar agrupaments).  

Revisió entre companys de les 
propostes (P)

2 h Grup base (itinerari) 
Tots junts 

Seqüència “d’amics crítics” (Annex 3) : Un cop hagin desenvolupar l’itinerari caldria dedicar alguna 
sessió a dur a terme la crítica i revisió de la feina realitzada. L’objectiu d’aquesta sessió és doble: per 
una banda es pretén millorar els itineraris proposats i per altra l’alumnat pot tenir una visió global de 
itinerari complet. Un cop realitzada la sessió de crítica i revisió cada grup incorporarà les millores. 

Desenvolupament de l’itinerari Grups d’experts

Un cop descrit l’itinerari comencem a treballar per grup d’experts per tal de convertir l’itinerari en 
una realitat. Per atendre a tots els aspectes del desenvolupament proposem els següents rols:
 
- Guionistes (revisió editorial i gramatical)
- Gamificadors (escull les mecàniques i les implementa)
- Editors (TIC, continguts de la plataforma i testeig)
- Audiovisuals (locució, fotògraf, il·lustradors, vídeos)
- Ambaixadors (premis i recompenses, entitats de barri)

Realització de l’itinerari per dur a ter-
me les fotografies i localitzacions (P)

Un matí Grup classe

Tot i que hi ha un grup d’experts responsable dels continguts audiovisuals dedicarem un matí per fer 
el recorregut complet de itinerari tot junts, realitzar les fotografies i les localitzacions i potser con-
tactar amb algunes de les entitats implicades en el projecte en cas de ser necessari.
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3.4 TERCER TRIMESTRE

FASE 4: Activitats de presentació pública del projecte i valoració 

Objectius: 
1.Presentar públicament el projecte 
2.Trobar-se amb la resta de centres que han participat en el projecte 
3.Avaluar el projecte 

PROPOSTES DURADA AGRUPAMENT

Autocorrecció i proposta definitiva (P) 2 h
Grup base/grup experts 

Després del treball en grup d’experts és interessant que es torni als grups base per corregir les 
propostes i fer-les definitives. 

Entrar els continguts al gestor de la pla-
taforma (P)

6 h Grup classe 

Caldrà introduir les propostes definitives en el gestor de la plataforma seguint les instruccions del 
Manual d’usuari i directrius pròpies. 

Publicació de la gimcana (P) 1h Grup classe 

Joc per posar a prova la gimcana (P) Un matí Grup classe

Presentació de la gimcana a la comunitat 
educativa (O)

Un matí Grup classe

Cada escola decidirà la millor manera de fer la presentació del projecte a la seva comunitat edu-
cativa tenint en compte la realitat del seu centre.

Trobada entre centres per provar les res-
pectives gimcanes (O)

Un matí Tots junts.

Exercici de reflexió, valoració i tancament 
final (P)

1 h Individualment

Per dur a terme la valoració del projecte cada centre adaptarà un qüestionari bàsic que serà des-
envolupat a mesura que avanci el projecte.
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4  A G R U P A M E N T S

Tal i com hem indicat al llarg del desenvolupament del projecte els agrupaments varien 
en funció de la fase en la que ens trobem. Així, en la fase de presentació del projecte i en 
la fase de construcció de coneixements les activitats que es realitzin es duran a terme 
individualment o en grup classe, tot i que en determinades activitats el professorat pot 
escollir altres formes d’organització del treball. 

En la fase de desenvolupament del producte podem distingir dues fases: 

FASE A: Grups base. 
Un grup base és un grup heterogeni que desenvoluparà un dels punts de l’itinerari 
assignat pel professorat. 

FASE B:  Grup d’experts. 
Per al desenvolupament del producte és interessant establir grups d’experts en funció 
dels seus interessos o habilitats. En cadascun dels grups d’experts hi haurà una persona 
responsable que vetllarà per l’organització del grup de treball, la interlocució amb la resta 
de grups d’experts així com altres funcions de lideratge. 

La combinació dels diferents models d’agrupaments garanteix l’èxit del projecte i 
materialitza el principi d’inclusivitat que caracteritza l’actual currículum. 
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5  A V A L U A C I O

El Departament d’ensenyament ha publicat aquest mateix any l’Ordre/ENS 108/2018 
sobre avaluació a l’ESO. En aquest document s’indica el següent: 

“La finalitat de l’avaluació és acompanyar i millorar el procés d’aprenentatge dels alumnes pel que fa 
als continguts i al grau d’assoliment de les competències, tenint en compte els ritmes i les 
potencialitats de cadascú. L’avaluació també ha de permetre als alumnes i als professors analitzar 
les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les.
L’alumne és part activa del seu procés d’aprenentatge i l’avaluació li aporta l’orientació necessària 
per millorar-lo. Per això és necessari que els alumnes coneguin prèviament els objectius 
d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de les activitats que porten a terme, i que rebin un retorn 
qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi l’autoregulació de l’aprenentatge. Amb aquest 
objectiu s’han de diversificar les activitats i els instruments d’avaluació, incorporant mecanismes 
d’autoavaluació i co-avaluació a l’avaluació que fan els docents.” 

En aquest sentit l’avaluació ha de permetre regular el procés d’aprenentatge i indicar les 
orientacions pertinents per tal de poder seguir aprenent i avançant. 

Avaluació formativa 

1- Portafoli digital 

Per tal de poder materialitzar els principis que s’indiquen és interessant que l’alumnat 
elabori un portafoli digital que inclogui els arxius necessaris per a documentar i revisar 
tot el procés. El professorat hauria de tenir accés a aquesta carpeta i haurà de buscar les 
maneres per revisar i plantejar propostes de millora, correccions o suggeriments . A més 
d’altres que els alumnes puguin elaborar o tenir a disposició: 

• taula de planificació de tasques 
• respostes per escrit a les activitats
• dissenys de la proposta en les versions 1, 2 i final
• les regulacions rebudes dels companys
• la reflexió final

2- Rúbriques/bases d’orientació 

Les rúbriques i les bases d’orientació són un instruments molt útil per regular el propi 
procés d’aprenentatge. Es poden fer servir en diferents moments del procés  poden 
també ser elaborades en col·laboració amb l’alumnat. Recomanem el complement
CoRubrics  per a fulls de càlcul de Google per crear aquests documents i per fer més 
eficient i pràctic el treball del professorat. 
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3- Crítica i revisió 

Les dinàmiques de crítica i revisió acostumen a ser molt útils per tal de millorar el producte 
dels altres grups de treball i el propi. Mitjançant l’anàlisi de les produccions l’alumnat pren 
consciència d’aquells elements que són clau per a l’èxit del projecte i se n’adona també 
dels propis errors i la manera de poder millorar. La dinàmica d’Amics Crítics desenvolupada 
en l’annex 3 és un bon exemple en aquest sentit. És interessant tenir una rúbrica mentre es 
porta a terme la revisió per tal de que les indicacions siguin més útils i concretes. 

Avaluació sumativa 

La següent taula és una proposta que el professorat pot modificar en funció de les 
activitats que finalment es duguin a terme. 

ACTIVITAT % CRITERI D’AVALUACIÓ QUI AVALUA DOCUMENT

Activitats d’ini-
ci del projecte i 
construcció de 
coneixement

20% En funció de l’activitat Professorat de 
l’àrea

En funció de l’ac-
tivitat

Disseny dels 
continguts,  en-
trada a l’aplicació 
i presentació 
pública.

45% Que inclogui prova i premi, 
fotografia i text.
Que hi hagi correcció en els 
aspectes formals.
Que es domini la gestió de 
l’aplicació.

Autoavaluació, 
co-avaluació i
professorat

Base d’orientació 
de la proposta. 
Rúbriques 

Reflexió final del 
procés

25% Que deixi constància de la 
reflexió de l’alumnat res-
pecte el seu procés d’apre-
nentatge.
Que mostri mentalitat de 
progrés, voluntat de millora 
i capacitat d’anàlisi.

Autoavaluació i 
Professorat

Formulari d’ava-
luació

Planificació de 
les tasques

10% Que hagi inclòs prèviament 
totes les tasques correcta-
ment seqüenciades.
Que estigui revisada en 
base a l’execució real.

Autoavaluació i 
professorat 
(amb una rúbrica 
de guia)

Base d’orientació



A N N E X O S
• Annex 1: Quadre de competències i continguts clau 

• Annex 2:  Tertúlia dialògica literària 

• Annex 3:  Amics Crítics 

• Annex 4: Llistat de llibres 
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A N N E X 1   Quadre competències i continguts clau

ÀMBIT DISCIPLINARI

COMPETÈNCIES CONTINGUTS CLAUS

ÀMBIT LINGÜÍSTIC C1. Obtenir informació, interpretar i va-
lorar el contingut de textos escrits de la 
vida quotidiana, dels mitjans de comuni-
cació i acadèmics per comprendre’ls.

C4. Planificar l’escrit d’acord amb la 
situació comunicativa (receptor, intenció) 
i a partir de la generació d’idees i la seva 
organització.

C6. Revisar i corregir el text per
millorar-lo, i tenir cura de la seva presen-
tació formal.

C10. Llegir obres i conèixer els
autors i les autores i els períodes més 
significatius de la literatura catalana, la 
castellana i la universal.

A1. Adquirir l’hàbit de la lectura com 
un mitjà per accedir a la informació i al 
coneixement, i per al gaudi personal; 
i valorar l’escriptura com un mitjà per 
estructurar el pensament
i comunicar-se amb els altres.

• Estratègies de comprensió per a l’abans, 
durant i després de la lectura o de la se-
qüència audiovisual.

• Estratègies de cerca, ús de cercadors i 
tractament de la informació per a la cons-
trucció del coneixement.

• Estratègies per a la producció de textos 
escrits i multimèdia: l’escriptura i la crea-
ció audiovisual com a procés.

• Adequació, coherència, cohesió, correcció i 
presentació.

• Normes ortogràfiques.
• Períodes literaris i estètics significatius 

de les literatures catalana, castellana i 
universal.

• Autors i contextos sociohistòrics de les 
literatures catalana, castellana i universal.

• Lectura i comprensió de textos: estructu-
ra, aspectes formals, recursos estilístics i 
retòrics.

• Temes i subgèneres literaris. Tòpics.
• Lectura d’obres de la literatura catalana, 

castellana i universal, o juvenils.
• Llenguatge audiovisual.

ÀMBIT SOCIAL C5. Explicar les interrelacions entre els 
elements de l’espai geogràfic, per gestio-
nar les activitats humanes en el territori 
amb criteris de sostenibilitat.

C6. Aplicar els procediments de
l’anàlisi geogràfica a partir de la
cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per 
interpretar l’espai i prendre
decisions.

C8. Analitzar les manifestacions
culturals i relacionar-les amb els
seus creadors i la seva

C10. Valorar les expressions culturals 
pròpies, per afavorir la
construcció de la identitat personal dins 
d’un món global i divers.

• Coneixements històrics temporals.
• Les manifestacions artístiques en el seu 

context històric.
• Valoració estètica. Estils i llenguatges 

expressius.
• Defensa, protecció i difusió del patrimoni 

historicoartístic i cultural.
• Lectura i interpretació de mapes, plànols 

i imatges de diferents característiques i 
suports. Eines d’orientació espacial.

• Trets demogràfics, econòmics, socials, 
polítics i culturals de la societat catalana, 
espanyola, europea i del món. Població i 
poblament. Migracions.

• Identitats personals i col·lectives. Perti-
nença i cohesió social.
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ÀMBIT ARTÍSTIC C2. Mostrar hàbits de percepció
reflexiva i oberta de la realitat sonora
i visual de l’entorn natural i cultural.

C9. Gaudir de les experiències i
creacions artístiques com a font
d’enriquiment personal i social.

C10. Fer ús del coneixement artístic i
de les seves produccions com a
mitjà de cohesió i d’acció prosocial.

• Percepció visual i audiovisual.
• Fonaments del llenguatge visual, plàstic i 

audiovisual.
• Instruments i tècniques. analògiques i di-

gitals per a la representació i comunicació 
visual i audiovisual.

ÀMBIT CULTURA
I VALORS

C1. Actuar amb autonomia en la
presa de decisions i ser responsable
dels propis actes.

C7. Comprendre i valorar el nostre
món a partir de les arrels culturals
que l’han configurat. Competència 8.
Copsar les dimensions ètiques dels
grans relats literaris i de les obres
artístiques.

C10. Realitzar activitats de
participació i de col·laboració que
promoguin actituds de compromís i
democràtiques.

• De l’àmbit de cultura i valors
• Les obres literàries modernes i contem-

porànies, les arts plàstiques (arquitectura, 
escultura, pintura) i les arts immaterials 
(música, teatre, dansa i cinema), com a 
expressions de comportaments ètics.

• Les normes i els criteris del treball en grup 
i en equip.

• La xarxa educativa en el territori: escoles, 
museus, sales d’art, centres artístics, bi-
blioteques, centres esportius, esplais.
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ÀMBITS TRANSVERSALS

ÀMBIT DIGITAL C1. Seleccionar, configurar i
programar dispositius digitals 
segons les tasques a realitzar

C2. Utilitzar les aplicacions 
d’edició de textos, presentacions 
multimèdia i tractament de da-
des numèriques per a la produc-
ció de documents digitals

C3. Utilitzar les aplicacions 
bàsiques d’edició d’imatge fixa, 
so i imatge en moviment per a 
produccions de
documents digitals.

C4. Cercar, contrastar i seleccio-
nar informació digital adequa-
da per al treball a realitzar, tot 
considerant
diverses fonts i mitjans digitals

C5. Construir nou coneixement 
personal mitjançant estratègies 
de tractament de la informació 
amb el suport d’aplicacions 
digitals

C8. Realitzar activitats en grup 
tot utilitzant eines i entorns vir-
tuals de treball col·laboratiu.

C9. Realitzar accions de ciu- 
tadania i de desenvolupament 
personal, tot utilitzant els recur-
sos digitals propis de la societat 
actual.

• Eines d’edició de documents de text, presentacions 
        multimèdia i processament de dades numèriques.
• Llenguatge audiovisual: imatge fixa, so i vídeo.
• Funcionalitats bàsiques dels dispositius.
• Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició
• de la informació.
• Fonts d’informació digital: selecció i valoració.

ÀMBIT PERSONAL 
I SOCIAL

C2: Conèixer i posar en pràctica 
estratègies i hàbits que interve-
nen en el propi aprenentatge

C3: Desenvolupar habilitats i 
actituds que permetin afrontar 
els reptes de l’aprenentatge al 
llarg de la vida

C4: Participar a l’aula, al centre 
i a l’entorn de manera reflexiva i 
responsable.

• Hàbits d’aprenentatge: hàbits saludables, curiositat, atenció, 
motivació, constància, reconeixement i esmena d’errors, perseve-
rança, etc.

• Planificació dels aprenentatges: distribució i temporització de 
tasques, entorns personals d’aprenentatge (EPA).

• Organització del coneixement: coneixements previs, relacions i 
associacions, cerca d’informació, mnemotècnia, eines de síntesi 
(esquemes, mapes conceptuals i mentals...), etc.

• Consolidació i recuperació del coneixement: relacions i associa-
cions, mnemotècnia, eines de síntesi (esquemes, mapes concep-
tuals i mentals...), etc.

• Transferència dels aprenentatges: anàlisi i síntesi generalització, 
destreses i habilitats de pensament, pensament crític, pensament 
creatiu, etc

• Habilitats i actituds per al treball en grup: assumpció de rol, as-
sertivitat, empatia, escolta activa, responsabilitat.

• Eines digitals col·laboratives: paquets ofimàtics en línia, fòrums, 
xats, blogs, wikis, etc.
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A N N E X  2  Tertúlies literàries dialògiques

Les tertúlies literàries dialògiques són una trobada entre un grup de persones que es 
reuneixen al voltant d’un llibre per a reflexionar, dialogar i aprendre a partir d’ell. Un 
aspecte important a destacar en les tertúlies és que la capacitat d’aprendre no és 
qüestionada. Cap capacitat per llegir, comprendre o formular opinions és posada en 
dubte. Per tal de generar un diàleg ric és molt important que tothom se senti còmode per 
parlar. Per això cal generar unes normes inicials que ens permetin crear aquest context 
ric i segur. 

La lectura dialògica converteix la lectura en un procés comunicatiu en lloc d’un procés 
individual. Això implica que els participants engeguen un procés d’interacció en el qual 
les seves experiències lectores i els seus coneixements es troben, interactuen i sovint es 
qüestionen i es redimensionen amb el col·lectiu.

DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS EN LES TERTÚLIES LITERÀRIES DIALÒGIQUES

• Abans de començar el desenvolupament de les sessions s’ha de tenir en compte 
diverses premisses, com ara que totes les persones de la tertúlia són iguals i diferents 
o que la igualtat formal fa que el grup acordi unes normes per a superar les dificultats 
que sorgeixen, per exemple el nombre desigual d’intervencions. 

• Un cop escollit el llibre que llegirem s’acorda quants capítols o pàgines es llegiran per 
a la propera sessió. És interessant llençar alguna consigna per guiar la lectura com 
ara: marqueu aquells paràgrafs que més us han agradat, marqueu els aspectes que 
no acabeu d’entendre, apunteu aquells aspectes que considereu més rellevants del 
que aneu llegint...Podeu fer servir qualsevol altra indicació per millorar l’atenció du-
rant la lectura. 

• Les sessions seran moderades per la persona docent però a mesura que l’alumnat es 
familiaritzi amb les dinàmiques es pot cedir al gestió de la sessió a algun alumne. 

• La persona moderadora cedirà els torns d’intervenció i vetllarà pel compliment de les 
normes. 

• Qualsevol membre del grup pot fer preguntes aclaridores: Què has volgut dir amb..? 
Què opineu sobre..?  

• La persona docent pot utilitzar aquestes preguntes aclaridores per tractar temes que 
li resultin particularment interessants en relació a la comprensió del text. És interes-
sant però que les seves intervencions no siguin massa extenses. També pot organit-
zar alguna activitat en petits grups per millorar la comprensió.  
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A N N E X  3  “Amics Crítics”

0. Objectius de la sessió:

• Exposar públicament el treball realitzat en el desenvolupament de l’itinerari 
• Revisar críticament el treball dels altres 
• Aprendre críteris de millora del propi treball 

No hi ha judicis de valor, no hi ha notes: l’objectiu és millorar.

1. Preparació dels grups (15’):

• Cada grup cooperatiu haurà de preparar una exposició pública del treball realitzat 
en el suport que indiqui el professorat. La resta de membres del grup classe faran 
d’amics crítics.  

3. Sessió de revisió crítica en grup classe:

Presentació (5’) El grup presenta el seu itinerari. 
L’audiència escolta.

Clarificació (2’) El grup classe pot fer preguntes curtes clarificadores, per assegurar-se que 
ho ha entès en quin punt es troben.
No hi ha valoració, només clarificació, si cal.

Els membres del grup responen (1’)

Avaluació (1’)                                           El grup que presenta el seu itinerari es gira la seva cadira per afavorir l’es-
colta activa i s’esperen. Això els prevé les ganes de respondre immedia-
tament per explicar-se o defensar el projecte o a ells mateixos; els dona 
l’oportunitat de reflexionar sobre el feedback i decidir què troben útil i que 
poden simplement ignorar.

El grup classe, en silenci i de manera individual, pensa/escriu quin feedback 
voldrà oferir. 

Podem usar una rúbrica o algun altre criteri per  basar el seu feedback per 
avaluar el projecte. 

Si hi ha criteris/propostes consensuades, els apuntem a la pissarra.
nota: 

Quan el grup dona feedback ho fan parlant entre ells, no vers els presen-
tadors de l’itinerari. D’aquesta manera es refereixen a l’itinerari (en 3a 
persona), no “al teu itinerari”; o diuen “m’agrada com ells…” en comptes de 
“m’agrada com tu…”. Els presentadors escolten en silenci durant tota la fase 
d’avaluació, “m’agrada” i “Milloraria”, i prenen notes, si cal. 
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“M’agrada...” (3’)                                                                                                   El grup classe comparteix el què els ha agradat del què han vist/escoltat 
(bones pràctiques).

Els presentadors escolten d’esquena, els alumnes parlen entre ells.

“Milloraria...” (3’) El grup classe comparteix allò que falta o que es necessitaria per millorar el 
rap i proposa millores.

Els presentadors del rap escolten d’esquena.

“Reflexió...” (3’) Els presentadors tornen a girar la seva cadira i poden parlar una altra vega-
da; reflexionen sobre el que han sentit i el feedback que els ha resultat útil.

No han de respondre a tot el què s’ha dit, a tot el feedback. Només han de 
pensar en veu alta sobre com podrien millorar el seu itinerari.

L’audiència escolta.

“Agraïment pel que 
m’emporto...” (3’)

El públic dona les gràcies pel que “s’emporta”
El grup dona les gràcies pel que “s’emporta”
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A N N E X  4  Llibres disponibles

1. Llibres disponibles a l’app:

 Actualment a l’app hi ha disponibles 13 novel·les, quasi totes adreçades al públic juvenil. 
Els instituts poden escollir treballar i crear els seus itineraris en base a aquestes novel·les o 
d’altres de recomanades, que es detallen al punt 2.  Els llibres, els barris, els autors/es, els 
títols i les editorials, així com els premis disponibles, són:

LLIBRE AUTOR / A DISTRICTE BARRI EDITORIAL

1 Els dies que ens 
separen Laia Soler

Ciutat 
Vella-L’Eixample

Dreta de L’Eixample, Sant Pere, 
Santa Caterina i La Ribera

Plataforma
Neo

2
La merla blava Maria Carme Roca Ciutat Vella

Gòtic, El Born, Sant Pere, Santa 
Caterina i La Ribera Bridge

3
Una de zombis Patricia Martín

Ciutat 
Vella-L’Eixample

Sant Antoni, Raval, Gòtic Estrella Polar

4 El mussol i la forca Pau Joan Hernández L’Eixample L’Eixample, Sagrada Família Edebé

5
Marina Carlos Ruiz Zafón

Sarrià-Sant 
Gervasi

Sarrià, Les Tres 
Torres, Sant Gervasi-La Bona-

nova
Planeta

6 Últimas tardes con 
Teresa

Juan Marsé Horta-Guinardó El Carmel Random House 
Mondadori

7 Hot Dogs Care Santos Sarrià -Sant Gervasi El Putxet i El Farró Cruïlla

8 Mirall Trencat Mercè Rodoreda
Ciutat 
Vella-

L’Eixample-Sant 
Gervasi

El Putxet i el Farró, Sant Gerva-
si-Galvany, Gòtic, El Raval, Dreta 

de l’Eixample

Club Editor

9 Serena Dolors García i Cornellà Ciutat Vella Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i 
La Ribera

Cruïlla

10
L’any de la plaga Marc Pastor Nou Barris Roquetes, Verdum, Prosperitat, 

Porta
La Magrana

11
Sin noticias de Gurb Eduardo Mendoza Ciutat 

Vella-L’Eixample
El Putxet i el Farró Seix Barral

12
Wendy i l’enemic 

invisible
Andreu Martín

L’Eixample-Les 
Corts-Sarrià-Sant 

Gervasi

Sant Gervasi-Galvany, Antiga 
Esquerra de l’Eixample, Nova 

Esquerra de l’Eixample, Les Corts
Ediciones Bromera

13 Tatuaje Manuel Vázquez
Montalbán

Ciutat Vella Raval i Gòtic Planeta
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LLIBRE AUTOR / A DISTRICTE BARRI EDITORIAL

1 La memòria de l’arbre Tina Vallès L’Eixample Sant Antoni Plataforma Neo

2 Tots els contes Mercè Rodoreda Sant Gervasi Diversos Labutxaca (Grup 62)

3 Vindràs amb mi 
després del diluvi

Mar Bosch Ciutat Vella Barceloneta Comanegra

4 La princesa invisible Mercè Anguera L’Eixample L’Eixample, Sagrada 
Família

La Galera (Enciclopèdia)

5 La història que en Roc 
Pons no coneixia   Jaume Cabré Ciutat Vella El Born La Galera (Enciclopèdia)

6 Vallvi Edgar Cantero Sarrià-Sant Gervasi Vallvidrera Proa (Grup 62)

7 Tu ets la nit Sarrià-Sant Gervasi Sarrià-Sant Gervasi Sant Gervasi / 
Vallcarca

Fanbooks (Grup 62)

8 La Felicitat Lluís-Anton Baulenas Sants Montjuïc / 
Ciutat Vella

Poble Sec, Raval Edicions 62 (Grup 62)

9 Desconeguts / Desco-
nocidos

David Lozano Sants - Montjuïc
Sants

Edebé

10 El secreto de las 
fiestas

Francisco Casavella Ciutat Vella Raval Anagrama

11 Carrer Robadors Mathias Énard Ciutat Vella Raval Columna (Grup 62) / 
Random House

12 Luciérnagas Ana María Matute Ciutat Vella Raval, Gòtic Destino (Planeta)

13 Línia blava Ramon Solsona Recorregut línia 
blava

Diversos Quaderns Crema

14 Homeless Pau Vidal Ciutat Vella Raval Labutxaca (Grup 62)

15 Noel et busca Àngel Burgas Diversos Diversos La Galera (Enciclopèdia)

16 Cor de cactus Anna Manso Gràcia / Ciutat Vella 
/ Horta-Guinardó

Gràcia / Centre / Alt 
Guinardó

Cruïlla

17 La detective miope Rosa Ribas Ciutat Vella / 
Sants-Montjuïc

Raval / Poble Sec Debolsillo (Planeta)

18 Cosas que hacen BUM Kiko Amat
 

Gràcia Vila de Gràcia Anagrama

19 La colla dels 10 Joaquim Carbó No definits No definits La Galera (Enciclopèdia)

2. Llibres recomanats:
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