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Aquesta guia està organitzada en 3 blocs: 

 

• Introducció 

• Objectius del programa 

• Itineraris de participació 

• Proposta artística 

• Formació associada 

 

• Proposta per conèixer la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els ODS 

amb ulls d’infant. 

• L’alimentació saludable, sostenible i justa socialment. 

 

• Introducció 

• Fases per aprendre creant: indaguem, reflexionem, ideem, ens ho 

expliquem, produïm, ho mostrem i ho valorem. 

• Annexos: 

▪ Marc curricular: objectius, competències, continguts, criteris 

d’avaluació i connexions amb altres àmbits. 

▪ Rúbriques per a l’avaluació 

 

 

 

Bloc 1. Introducció al programa 

Bloc 2. La Convenció, els ODS i 
l’alimentació sostenible 

Bloc 3. Creació artística. Una mirada 
competencial 
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Aquest programa educatiu, impulsat pel Departament de Promoció de la Infància de 

l’Ajuntament de Barcelona, vol donar a conèixer als infants i joves de la ciutat, així com a la 

ciutadania en general, els seus drets i la norma que els recull, la Convenció sobre els Drets 

de l’Infant de 1989.  

La guia que presentem facilita eines que permeten apropar-se a temàtiques socials de l’entorn 

vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), emprant la metodologia 

artística com a procés d’indagació, construcció de coneixement i creació plàstica de forma 

individual o col·lectiva. Aprofitant que Barcelona ha estat designada Capital Mundial de 

l’Alimentació Sostenible 2021, aquest curs la proposta didàctica posa l’èmfasi en treballar els 

Drets i els ODS que estiguin més estretament relacionats amb l’alimentació saludable, 

sostenible i justa. 

La proposta es concreta en cinc guies de treball adreçades als 

diferents contextos educatius: centres públics i concertats, 

d’Infantil, Primària i Secundària Obligatòria, ordinaris o d’educació 

especial, així com als espais d’educació no formal de la ciutat. 

Les guies recullen diverses activitats artístiques per tal de dur a 

terme aquest procés de reflexió i creació amb la possibilitat de 

recórrer 2 itineraris diferents que més endavant es detallaran. 

 

El material que desenvolupa les propostes artístiques està 

disponible per ser consultat i utilitzat a diferents etapes, però 

també com a mètode de treball en altres projectes, per desplegar 

un projecte de centre transversal, anual, etc. És un programa 

flexible i adaptable de llarg recorregut. 

  

El pensament visual permet comprendre i interpretar la realitat que ens envolta i el procés 

de creació artística activa la percepció, l’observació, l’expressió d’emocions i la creació 

de nous coneixements de forma individual i col·lectiva.  Dona l’oportunitat de compartir 

creacions, opinions, resultats i idees i de fer judicis basats en el respecte, la diversitat i la 

pluralitat. El desenvolupament d’una activitat artística com a procés holístic d’aproximació al 

coneixement porta implícits la mobilització de diversos aprenentatges competencials.  

1. Introducció al programa 

La Convenció sobre els 

Drets de l’Infant va ser 

aprovada fa més de 

trenta anys. 

Els Objectius de 

Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 

2030 de les Nacions 

Unides pretenent 

desenvolupar accions 

concretes per involucrar 

tota la ciutadania. 
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Aquest programa està orientat a l’assoliment dels següents objectius: 

• Donar a conèixer la Convenció sobre els Drets de l’Infant i el seu lligam amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb els infants com a protagonistes. 

• Reflexionar col·lectivament sobre l’impacte que els drets de l’infant tenen en la vida 

de les noies i els nois, amb la finalitat de propiciar activament la seva defensa i de 

construir una mirada crítica i creativa mitjançant el pensament visual i la creació 

artística. 

• Utilitzar el procés artístic com a vehicle d’indagació, reflexió, construcció de 

coneixement i expressió de les emocions i pensaments mitjançant l’elaboració de 

produccions artístiques com a resultat final del procés d’aprenentatge. 

• Fomentar la participació, difondre i donar reconeixement a nivell de comunitat dels 

centres educatius i altres entitats d’educació no formal, donant visibilitat a les 

produccions artístiques realitzades.  

• Promoure la competència comunicativa i artística amb la finalitat de representar de 

forma creativa idees, emocions, sentiments o vivències, mitjançant les eines del 

llenguatge visual i dels diferents processos de creació artístics, afavorint el diàleg i la 

col·laboració entre iguals. 

 

 

 

El programa parteix de la recerca i reflexió compartida entorn de la Convenció sobre els Drets 

de l’Infant (CDI), els ODS i l’impacte que aquests marcs de referencia tenen en la vida 

quotidiana i l’entorn proper de l’alumnat. Aquesta reflexió es concreta en un procés de treball 

seqüenciat en sis fases especificades en aquesta guia (indagar, reflexionar, idear, ens ho 

expliquem, produïm, ho mostrem i ho valorem). 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, el programa ofereix dos graus de participació, 

anomenats itineraris, amb objectius específics.  

2. Objectius del programa 

3. Itineraris de participació 
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Itinerari Objectiu A qui va adreçat 

Inicial 

• Indagar i reflexionar sobre la 

CDI i els ODS mitjançant un 

mur d’inspiració. 

• Adreçat a qui vulgui realitzar tres o 

quatre sessions que tinguin impacte 

en el grup d’infants, amb opció de 

participar a “Ara, aquí, les escoles”1 

Creació 

artística 

• Indagar i reflexionar sobre la 

CDI i els ODS amb la intenció 

de compartir els resultats 

artístics amb la comunicat 

educativa. 

• Adreçat als col·lectius que optin per 

realitzar un treball de més sessions 

per elaborar produccions artístiques i 

compatir-les amb la comunitat. Les 

propostes de la guia són orientatives i 

es poden utilitzar de forma flexible. 

 

Al llarg del programa es posa l’èmfasi en l’aprenentatge en acció, la participació inclusiva, 

la construcció dialògica, l’autoregulació de l’alumnat en el desenvolupament de projectes 

personals i col·lectius, el desplegament de diversitat de tècniques expressives i la difusió de 

les produccions en el propi centre i  la comunicat educativa. 

 

  

En l’itinerari de Creació artística es proposa desenvolupar una proposta artística lliure de 

caràcter bidimensional. 

La proposta consisteix en reivindicar algun dels  Drets de l’Infant reconeguts a la Convenció, 

vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible, creant una producció artística 

mitjançant alguna de les tècniques proposades. Aprofitant que Barcelona ha estat designada 

Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, aquest curs la proposta didàctica posa 

 

 

1 “Ara, aquí, les escoles” és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Barcelona i el 

Consorci d’Educació de Barcelona. Proposa als centres educatius el repte de crear un 

pòster per ajudar a la sensibilització i motivació de la societat cap a una alimentació sana, 

sostenible i justa. Els pòsters elaborats formaran part d’una campanya de comunicació que 

es durà a terme entorn del 10 de desembre de 2021, Dia Mundial dels Drets Humans. 

4. Proposta artística final 

https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/alimentacio_sostenible/activitats
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca/
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l’èmfasi a treballar els Drets i els ODS que estiguin més estretament relacionats amb 

l’alimentació saludable, sostenible i justa.  

 

 

L’Ajuntament de Barcelona proposarà una formació associada a aquest programa de treball, 

que compta amb el reconeixement del Consorci d’Educació de Barcelona. 

Els objectius de la  formació són els següents: 

• Conèixer el marc conceptual temàtic del programa: la Convenció sobre els Drets de l’Infant 

i els seus vincles amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, així com 

les connexions d’aquests amb la concepció de l’alimentació sana, sostenible i justa. 

• Utilitzar les tècniques i els materials del programa per desplegar en el centre la 

metodologia d’indagació artística entorn de la Convenció, els ODS i la concepció d’una 

alimentació sana, sostenible i justa. 

• Reflexionar conjuntament sobre els elements clau per a la transferència a l’aula del 

programa, i avaluar-ne el seu desplegament identificant possibles elements de millora. 

La formació es desenvoluparà al llarg de 15 hores i consistirà en 

- Una sessió de presentació, en format videoconferència, a finals de setembre. En 

aquesta sessió es farà una introducció a algunes eines per treballar la Convenció dels 

Drets de l’Infant, els ODS i l’alimentació saludable, sostenible i justa amb l’alumnat. 

- Tres sessions virtuals d’autoformació, vinculades a les tècniques de treball de les 

diferents fases del projecte. 

- Una sessió d’avaluació del desplegament del programa i per compartir de les 

experiències de cada centre. 

A més, hi haurà un temps dedicat a la transferència a l’aula dels programa, que comptarà 

amb un canal permanent d’acompanyament i resolució de dubtes, que estarà actiu al llarg del 

curs. 

  

5. Formació associada 
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Bloc 2. De la Convenció sobre 
els Drets de l’Infant als ODS 
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La Convenció sobre els Drets de l’Infant va ser adoptada per l’Assemblea General de les 

Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. La Convenció substituïa la Declaració dels Drets 

de l’Infant, del 1959 , i adoptava una mirada certament innovadora sobre la infància, ja que 

passava a considerar els infants no només com a subjectes de drets sinó també com a 

membres actius de la família i la  societat, fent especial incidència en la seva capacitat de ser 

agents de participació en tots els assumptes que els afecten directament. L’infant era 

considerat una persona digna de drets i de participació pública i no només un subjecte de 

protecció. 

Consta de 54 articles i té tres protocols associats, el primer referit a la participació dels infants 

en conflictes armats, el segon referit a la venda d’infants, la prostitució infantil i l’ús d’infants 

en la pornografia i un tercer que fa referència a la possibilitat de presentar denúncies per 

l’incompliment de la Convenció davant el Comitè dels Drets de l’Infant, un cop esgotades les 

possibilitats de recórrer, previstos per la legislació dels estats. 

La Convenció s’articula a partir de quatre grans principis inspiradors: 

• No-discriminació 

• Interès superior dels infants en la presa de decisions de les institucions. 

• Dret a la vida i al desenvolupament òptim 

• Potenciar i tenir present el punt de vista d’infants i adolescents 

A partir d’aquests principis, la Convenció presenta els Drets de l’Infant, que podem agrupar 

en sis grans blocs: 

• Dret a una vida digna i un entorn saludable 

• Dret a una educació de qualitat 

• Dret a viure amb la seva família 

• Dret a participar en la vida social, política i cultural 

• Dret a protecció 

• Dret a rebre informació adequada 

La Convenció va ser ratificada per 196 països, convertint-se en el tractat de drets humans 

més ratificat de la història, i va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990. A partir d’aquell 

moment els estats van anar incorporant elements fonamentats dels Drets de l’Infant tant en 

1. La Convenció sobre els Drets de l’Infant 
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la seva legislació com en les seves polítiques de protecció i participació de la infància, tot i 

que amb un impacte desigual arreu del món i també en l’interior dels mateixos països. 

Podeu trobar el text de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i diverses versions adaptades 

per a nens i nenes i joves al següents enllaços: 

- Text íntegre 

- Adaptació per a infants de l’Ajuntament de Barcelona, en motiu del 30è aniversari de 

la convenció 

- Versió per a nois i noies de 15 a 18, de Save The Children 

- Versió resumida d’Amnistia Internacional 

 

 

El 25 de setembre de 2015 l’Assemblea General de l’ONU va adoptar l’Agenda 2030 per al 

desenvolupament sostenible, un nou enfocament de la seva política, d’abast mundial, que vol 

encaminar la humanitat cap a un futur sostenible. L’Agenda 2030 planteja l’assoliment de 17 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que han de garantir una vida sostenible, 

pacífica, prospera i equitativa arreu del món per a tothom, ara i en el futur. A la imatge adjunta 

hi podeu trobar una infografia amb els 17 ODS. 

 

Els estats que subscriuen l’Agenda 2030 es comprometen a orientar les seves polítiques cap 

a l’assoliment integral d’aquests Objectius, que han d’amarar totes les actuacions de tots els 

2. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

https://infancia.defensordelpueblo.es/cat/docs/_CDN_15-18_2CAT.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/default/files/convencioinfants_30aniversari_online.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/default/files/convencioinfants_30aniversari_online.pdf
https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/convencio_15-18.pdf
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-conv-infants-resum.htm
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nivells de l’administració. Tanmateix, els ODS van més enllà i  interpel·len el conjunt de la 

societat a tenir-los com a referents. Els reptes que enfronten els ODS són globals i només es 

poden assolir amb la participació conjunta i compromesa de totes les societats i les persones. 

És per aquest motiu que donar a conèixer els ODS i aprendre a reflexionar críticament sobre 

les pròpies actuacions per prendre decisions sobre com cadascú, també infants i joves, poden 

contribuir-hi, és una de les línies prioritàries d’actuació.   

La UNESCO ha fet una aposta per a la incorporació dels ODS en tots els l’àmbit de l’educació, 

amb la Declaració d’Incheon, i ha fet propostes concretes per a l’Educació per als ODS. Podeu 

trobar-ne més informació en les referències que proposem a continuació: 

- Web de l’ONU de l’Agenda 2030 i els ODS. 

- Educació per als ODS, de la Unesco. Un document amb propostes de com integrar 

els ODS en el desplegament del currículum escolar. 

- Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 a Barcelona. 

- Objectiu 2030, del Canal Super3 i produït per Departament d’Ensenyament, repassa 

els 17 ODS amb una mirada propera als infants. 

 

 

Fer efectiu l’exercici dels drets de l’infant reconeguts en la Convenció implica generar les 

condicions socials, ambientals, econòmiques i educatives que ho facin possible. En aquest 

sentit, els ODS dibuixen un camí d’actuació, ja que proposen 17 eixos en els qual poder actuar 

prioritàriament per tal de millorar les condicions esmentades. 

Per coherència amb la mateixa Convenció, fora bo,  no només donar-la a conèixer a l’alumnat, 

sinó també aprofitar aquest procés per convertir-lo en agent reflexiu i actiu, posant èmfasi en 

la participació i la concreció en les actuacions.  

Aprofitant que l’any 2021 Barcelona ha estat designada com a Capital Mundial de 

l’Alimentació Sostenible, la proposta didàctica que presentem aquest curs segueix el següent 

flux: 

1. Interrogar-se sobre què són els drets i les convencions internacionals dels drets 

humans 

3. De la Convenció sobre els Drets de l’Infant 
als ODS 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://unescocat.org/wp-content/uploads/2019/04/Educaci%C3%B3-per-als-objectius-de-desenvolupament-sostenible.pdf
https://balmaeducativa-my.sharepoint.com/personal/balma_balmaeducativa_cat/Documents/Projectes/2019%20OTB/CDI/Guies/Els%20Objectius%20de%20DesenvolupamentSostenible%202030%20a%20Barcelona
https://www.ccma.cat/tv3/super3/objectiu-2030/
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2. Preguntar-se per quin és el grau d’acompliment o vulneració de la Convenció en 

l’entorn proper i també amb una mirada global, centrant-nos en els drets relacionats 

amb una  alimentació saludable, sostenible i justa socialment. 

3. Detectar quines actuacions concretes podrien fer-se per tal de millorar-ne el 

compliment. 

4. Utilitzar els ODS relacionats amb l’alimentació saludable, sostenible i justa socialment 

com una guia per a la priorització i concreció de les actuacions. 

5. Generar un procés artístic que permeti expressar i concretar el procés de reflexió en 

una producció final. 

D’aquesta manera, es proposa un mètode de treball artístic que ara centra la seva temàtica 

en l’alimentació saludable, sostenible i justa, però que en altres moments es pot utilitzar per 

a la reflexió crítica sobre diverses temàtiques, complint el doble objectiu de donar a l’alumnat 

eines per a l’anàlisi i habilitar-lo per a la participació.   

 

 

El dret a una vida digna i a un entorn saludable és un dels eixos principals que travessa la 

Convenció sobre els Drets de l’Infant. Aquests drets es concreten en els drets de l’infant a ser 

alimentats adequadament i a viure en un entorn que permeti el seu desenvolupament físic, 

mental, espiritual i social.  

No hi ha dubte que una nutrició adequada és un dels elements fonamentals perquè una 

persona pugui gaudir d’una vida digna. No patir fam és el requisit bàsic i primer. El segon és 

aconseguir que  es tingui accés a una dieta saludable, segons els paràmetres que les 

ciències biològiques i mèdiques han desenvolupat al llarg dels últims cent anys. Les 

investigacions han aportat també evidències que els efectes d’una bona dieta sobre la salut 

a llarg termini s’accentuen amb la incorporació d’hàbits de vida saludable (activitat física 

moderada i regular, descans adequat, limitació del consum de tabac i alcohol, etc.). 

Paral·lelament, el desenvolupament dels estudis sobre el canvi climàtic i les condicions de 

conservació del medi natural han anat posant de relleu les estretes i complexes relacions que 

hi ha entre la conservació del medi, la justícia social i el sistema de producció i distribució dels 

aliments a escala mundial. Donada la importància d’aquest sistema de relacions, 

organitzacions internacionals com la FAO (les sigles en anglès per a l’Organització de les 

4. L’alimentació saludable, sostenible i justa 
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Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació) han establert entre els seus objectius 

estratègics la necessitat d’avançar cap a un sistema d’alimentació mundial que sigui saludable 

per a les persones, però també sostenible mediambientalment i inclusiu socialment. A 

continuació farem una breu aproximació a aquests vessants del sistema d’alimentació. 

 

Alimentació saludable 

Una alimentació saludable es defineix com “aquella que és suficient, completa, equilibrada, 

satisfactòria, segura, adaptada al comensal i a l’entorn, sostenible i assequible”2. És rellevant 

destacar que aquesta definició parteix d’una concepció de la salut que va més enllà de 

l’absència de malaltia i l’entén com un estat complet de benestar físic, mental i social que 

depèn de les circumstàncies en que les persones neixen, creixen, viuen, treballen i 

envelleixen. Des d’aquesta perspectiva, la salut és el resultat de la interacció de: 

a) Característiques individuals (edat, sexe, factors constitucionals no modificables). 

b) Estils de vida individual (descans, activitat física, consum d’alcohol, tabac i altres 

drogues,...). 

c) Relacions amb la xarxa social pròpia i l’entorn comunitari. 

d) Condicions de vida i de treball: alimentació, habitatge, accés a serveis de sanitat i 

educació,... 

e) Condicions polítiques, socioeconòmiques, culturals i mediambientals. 

 

Per tal d’analitzar si una alimentació és saludable caldrà, d’una banda, utilitzar els 

coneixements científics disponibles per saber si es proporcionen els nutrients adequats al 

moment de la persona i, d’altra banda, analitzar com aquesta alimentació es veu afectada 

pels condicionants socials concrets de cada persona (accessibilitat als aliments, la seva 

provinença, el seu cost, les formes de preparació, etc.). 

 

Hi ha molt bons materials adaptats a les diferents edats de l’alumnat que permeten fer aquesta 

aproximació a l’alimentació saludable. A continuació en recomanem alguns: 

- Què podem fer les persones per incorporar l’alimentació sostenible en el dia a dia? , 

a la web sobre Alimentació Sostenible, de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

2 Agència de Salut Pública de Catalunya. Departament de Salut.“Petits canvis per menjar 

millor”. Barcelona, novembre de 2018. 

https://alimentaciosostenible.barcelona/ca/consells-persones
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- Materials dels programes de promoció de la salut a les escoles de L’Agència de Salut 

Pública de Barcelona. Són els materials complets dels programes “Ens fem grans!” 

per EI, “Creixem Sans” per EP i “Canvis” per ESO. 

- “Petits canvis per menjar millor”. La pàgina web de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya, amb diversos materials escrits i audiovisuals per avançar cap a una 

alimentació saludable. 

- “Petits canvis per menjar millor”. La guia del programa anterior. És assequible 

directament per a alumat de Cicle Superior i ESO. A l’inici porta informació bàsica 

sobre alimentació saludable.  

- Nutrimedia. Una pàgina web de la Universitat Pompeu Fabra sobre avaluació científica 

de missatges sobre nutrició.  

 

 

Alimentació sostenible i justa 

Per satisfer la nostra necessitat d’aliments s’ha de mantenir en funcionament un complex 

sistema, a escala mundial, de producció i distribució d’aliments. Aquest sistema d’alimentació 

global té implicacions que abasten almenys els següents aspectes: 

• La nutrició de tota la població com un component imprescindible de la seva salut i 

el seu benestar físic. 

• Els modes de producció i distribució d’aliments, tant localment com arreu del món, 

en particular els models d’agricultura, ramaderia, pesca i de la indústria 

alimentària. 

• L’impacte de la producció i distribució d’aliments sobre els ecosistemes i el medi 

ambient 

• L’impacte econòmic i social de la producció i la distribució d’aliments. 

• El paper de les polítiques públiques sobre aquest sistema i la seva capacitat de 

regular-lo i orientar-lo. 

Per tal que el sistema d’alimentació pugui ser saludable per a les persones, sostenible 

mediambientalment i socialment inclusiu, cal desplegar accions concretes sobre cada un dels 

cinc   aspectes que acabem d’esmentar per aconseguir que aquests tres criteris hi siguin 

sempre presents. Això implica tenir una mirada sobre el sistema d’alimentació amb criteris 

que van més enllà dels purament econòmics per incloure mirades que tinguin en compte 

aspectes com els gasos d’efecte hivernacle generats, el respecte a les diverses cultures 

alimentàries, el respecte als drets humans, laborals i socials de totes les persones que 

intervenen en el procés, un enfocament cap a la justícia global, etc. 

https://www.aspb.cat/documents/programes/*/promocio-viure-amb-salut/alimentacio/*
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/index.html
https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/alimentacio_saludable/02Publicacions/pub_alim_salu_tothom/Petits-canvis/petits_canvis_la_guia.pdf
https://www.upf.edu/web/nutrimedia
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En la tria d’aquestes accions, pot ser de gran ajuda l’orientació que ens proposen els ODS, 

ja que aquests han prioritzat unes línies d’actuació comunes a escala global. El següent gràfic 

permet visualitzar la relació entre els ODS i el cinc aspectes del sistema d’alimentació mundial 

citats: 

 

Ara bé, tot i que l’abast del repte és mundial, convé que en treballar amb l’alumnat la nostra 

mirada es dirigeixi cap al nostre entorn més proper, per tal de focalitzar l’anàlisi  i proposar 

accions que siguin significatives, sempre des de la consciència que l’actuació local pot ser la 

millor contribució a la solució dels problemes globals. 

En aquest sentit, poden ajudar-nos alguns dels recursos que citem a continuació: 

- Alimenta’t amb seny. La web del programa del mateix nom de la Xarxa 

d’Escoles+Sostenibles de Barcelona, que inclou diferents recursos per treballar 

l’alimentació. 

- Alimentació. Guia informativa i proposta d'activitats per promoure l'alimentació 

agroecològica. Col·lecció de guies d'Escoles + Sostenibles, núm. 4. Ajuntament de 

Barcelona, 2014 

https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/escoles-sostenibles/tags/page/recursos-3
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4092/guiaalimentacio.pdf
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents-i-mes/document/4092/guiaalimentacio.pdf
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- El camino hacia el hambre cero 2030. Una infografia de la FAO. 

- El sistema alimentario. Una entenedora infografia sobre el sistema alimentari i com 

fer-lo més saludable i sostenible, elaborada per Enraiza Derechos. 

- Alimentos Planeta Salud. Dietas saludables a partir de sistemas alimentarios 

sostenibles. EAT-Lancet Comission, 2019. La EAT-Lancet Comission és un grup de 

treball format per prestigiosos científics de diverses àrees per proposar unes línies de 

canvi cap a un sistema d’alimentació sostenible a partir del coneixement existent 

actualment sobre nutrició, ecologia, economia, antropologia, etc.,  sobre la transició 

cap a un sistema d’alimentació saludable i sostenible. 

 

 

És en aquest context que Barcelona va ser designada Capital Mundial de l’Alimentació 

Sostenible 2021, per les més de 200 ciutats que van signar 

el Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà 

(http://milanurbanfoodpolicypact.org/ ). El Pacte és una 

coalició de ciutats d’arreu del món que treballen 

conjuntament per desenvolupar estratègies per fer més sostenible i justa l’alimentació de 

ciutats d’arreu del món. 

 La Capitalitat Mundial de l'Alimentació Sostenible Barcelona 2021 s’impulsa per promoure un 

sistema alimentari accessible a tothom, més saludable per a les persones, els territoris i el 

planeta, que generi oportunitats econòmiques, combati l’emergència climàtica i sigui resilient 

davant les amenaces globals imprevistes.  

5. Barcelona 2021  
   Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible  

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/1027149/
https://view.genial.ly/609917043342a60da3908225/interactive-content-infografia-sas
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf
http://milanurbanfoodpolicypact.org/
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Per poder assolir aquests objectius, a la tardor de 2021 es desenvoluparan tota una sèrie 

d’iniciatives a la ciutat, que tindran el seu esdeveniment central en la celebració a Barcelona 

del 7è Fòrum Global, la Cimera de Ciutats del Pacte de Milà. 

Per concretar les accions que han de desplegar les ciutats per avançar en la consecució d’una 

alimentació saludable, sostenible i justa, en el document “L’alimentació sostenible. Manual 

per a ciutats” s’han definit 9 dimensions d’intervenció per avançar cap als objectius esmentats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les escoles, el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) ha orientat alguns dels 

seus programes educatius per donar impuls a la capitalitat de Barcelona. En particular, ha fet 

la crida “Ara, aquí, les escoles” entorn del repte compartit d’avançar cap a una alimentació 

més sana, més justa i més sostenible. 

https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/alimentacio_sostenible/activitats
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Podeu trobar tota la informació sobre la capitalitat mundial de Barcelona als següents 

enllaços: 

- Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació sostenible 2021. La web que l’Ajuntament 

dedica a la Capitalitat de Barcelona. 

- L’alimentació sostenible. Manual per a ciutats. Resum executiu amb les 

recomanacions d’actuació sobre les 9 dimensions de l’alimentació sostenible. 

Ajuntament de Barcelona, 2020 

- Barcelona Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible: La dimensió escolar i 

educativa. En aquesta web, el Consorci d’Educació de Barcelona ha reunit un conjunt 

de recursos i iniciatives entorn de la capitalitat de Barcelona. 

 

 

  

https://alimentaciosostenible.barcelona/ca/
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/04_alimentacio_sostenible/recusos/documentacio/Resum_executiu_Manual_Alimentacio_Sostenible_AJ_BCN.pdf
https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/alimentacio_sostenible
https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/alimentacio_sostenible
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Bloc 3. Creació artística 
Una mirada competencial 
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La metodologia de treball que proposem, arrelada en l’educació artística, té com a objectiu: 

Dur a terme el procés de creació artística com a procés d’indagació i 

construcció de coneixement mitjançant estímuls visuals.  

Consta de sis fases diferenciades i seqüencials: 

 

 

Per dur a terme el programa es proposa seguir diferents camins en funció de l’itinerari 

seleccionat. 

Itinerari Què comporta? Sessions 

Inicial • Inclou les fases 1 i 2 

• L’objectiu és reflexionar sobre la CDI i el ODS mitjançant un 

mur d’inspiració visual. 

2-4 

Creació 

artística 

• Inclou totes les fases del procés, que es poden estructurar 

de forma molt flexible. L’activitat artística serà lliure en funció 

del criteri de cada centre i el seu context. 

• L’objectiu és difondre el procés de reflexió i els productes 

elaborats a la comunitat educativa i l’entorn.  

5-8 

 

 

 

 

1. Introducció 
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Per tal de validar que el procés és competencial, s’han definit uns indicadors de qualitat 

que es mostren vinculats a cada fase.  

 

 

 

 

  

  

El marc curricular detallat del programa el podeu trobar a l’Annex 5.1,  on hi ha 

desplegats els objectius d’aprenentatge, les competències, els continguts clau i 

específics, els criteris d’avaluació de l’àmbit de cultura i valors i les connexions amb 

altres àmbits. Així mateix, en cada una de les propostes artístiques podreu trobar els 

referents curriculars corresponents de l’àmbit artístic. 

 

 

 

 

Indaguem  

Reflexionem  

Ideem  

Ens ho 
expliquem  

Produïm   

Ho mostrem 
i ho valorem   

L’activitat posa en joc aspectes emocionals. 
 

L’activitat ajuda a aterrar als noi i noies al context 

proper.  
 

Personalització dels aprenentatges mitjançant 

diversificació de llenguatges comunicatius i l’elecció 

del què i el com. 

 

Autoregulació mitjançant l’ús de rúbriques. 
 

Heteroregulació mitjançant l’ús de rúbriques. 
 

Socialització. Construcció conjunta del mur de la 

inspiració i mostra pública del resultat.  
 

Temps de treball individual. 
 

Temps de treball col·laboratiu. 
 

2. El marc curricular 
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Parteix d’indagar entorn dels coneixements previs a partir de la recerca d’imatges, objectes 

i materials diversos, és a dir, buscant materials visuals. El gràfic següent dona una idea global 

del procés d’indagació i reflexió que proposem: 

 

 

 

3. Fases per aprendre creant  

1. Indaguem 
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Sobre la Convenció dels Drets de l’Infant i els ODS 

• Ens aproximem al concepte de dret. 

• Indaguem en la Declaració dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de 

l’Infant 

o Relacionem el text amb la nostra quotidianitat. 

• Explorem i contextualitzem els ODS, relacionant-ho amb la Convenció. 

• Per això, demanem als i les participants que portin objectes, notícies, paraules, etc. 

relacionades amb la CDI i el ODS.  

 

Què? Pla de diàleg 

Com? 

 

Mitjançant plans de diàleg que fomentin les habilitats de 

pensament que ofereix l’anàlisi del text. Partirem de 

l’experiència més pròxima i el que coneix l’alumnat per 

arribar a la conceptualització, al pensament reflexiu nodrit 

per criteris ferms, a la reformulació del propi pensament i de 

les accions que se’n deriven. 

Per a què? Per sensibilitzar l’alumnat especialment amb aquells drets 

que no són respectats en el seu entorn més proper, per tal 

que identifiqui comportaments de l’entorn que suposen un 

abús dels drets propis o dels altres i puguin fer propostes 

d’acció per millorar-ho. 

Per formar un alumnat més flexible, raonable, dialogant, 

reflexiu i conscient de la seva capacitat d’intervenció sobre 

el seu entorn. 
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Preguntes per a la indagació i reflexió 1 

Sobre drets... 

• Diries que tens drets? 

• Creus que els teus drets són els mateixos que els drets dels altres 

companys i companyes? 

• Creus que els drets dels companys i companyes de l’escola són els 

mateixos que els dels altres infants del món?  

• Diries que es respecten a tot arreu de la mateixa manera? pots posar 

exemples? 

• Diries que els drets dels infants són diferents dels drets dels adults? Què 

ho fa? 

• Què implica tenir drets? Creus que comporta tenir deures, obligacions, 

compromisos? 

• Quins diries que són els teus drets més bàsics? Apunta-ho i ho farem servir 

a l’activitat 3. 

• Ara, què diries que és un dret?  

 

 

La conversa intentarà incloure totes les veus, i anar posant de relleu les diferències 

i desigualtats que es poden produir si no es regulen els drets, la vulnerabilitat de 

l’ésser humà en algunes situacions i circumstàncies i la responsabilitat col·lectiva 

envers aquest fet. Les expressions de violència, pobresa, fam, desigualtat, 

injustícia social, explotació poden anar apareixent a la conversa i el facilitador pot 

dirigir aquests temes cap a l’entorn més proper i la realitat social de l’alumnat. 
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Preguntes per a la indagació i reflexió 2 

Sobre la Convenció... 

• Expliqueu els fets i circumstàncies històriques que van determinar la 

necessitat dels drets humans i els drets dels infants. 

• Quins països no han ratificat la Convenció sobre els Drets de l’Infant? Per 

què creus que n’hi ha que no ho fan?  

• Quines conseqüències pot tenir pels habitants que un estat no ratifiqui la 

Convenció? 

• Fins a quin punt creus que les institucions d’on vius estan compromeses 

amb els drets de l’infant?  

• Què hi podem fer com a col·lectiu per reivindicar aquests drets i enfortir el 

compromís? 

• Què hi pots fer tu individualment? 

 

 

La conversa intentarà incloure totes les veus, i anar posant de relleu les diferències 

i desigualtats entre estats pel que fa als compromisos amb els drets humans. Des 

del compromís dels estats que ratifiquen o no la Convenció anirem centrant la 

conversa cap als compromisos que hi tenim com a societat, com a col·lectiu 

d’escola i com a individus. 
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Adaptació per a infants de l’Ajuntament de Barcelona, en motiu del 30è aniversari de la 

convenció. 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/default/files/convencioinfants_30aniversari_online.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/default/files/convencioinfants_30aniversari_online.pdf
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Preguntes per a la indagació i reflexió 3 

Sobre el text de la Convenció sobre els Drets de l’Infant... 

• Llegiu conjuntament el text de la Convenció. 

• Intenteu associar els drets de la llista elaborada a  la primera pauta de 

diàleg amb algun dels 6 grups de drets que proposa el text de la Convenció. 

• Podeu incloure’ls en aquests grans grups?  

• Quins altres drets hi afegiríeu? 

• Què us fa pensar i descobrir el text que no teníeu present? 

• Hi ha algun dret que creieu que es respecta més o menys que un altre en 

el vostre entorn social? Quin? Podeu exemplificar-ho amb alguna situació?. 

• Creieu que hi ha algun dret que de vegades no es respecta en el vostre 

centre escolar? Quin? Podeu exemplificar-ho amb alguna situació? 

• Quines accions creieu que podríeu acordar i emprendre per garantir-lo? 

 

Caldrà que la conversa inclogui totes les veus, recollint tots els drets individuals 

que s’han posat de manifest a la primera part del diàleg.  És important que tots els 

drets que l’alumnat reconeix com a propis i essencials es posin de manifest en 

aquesta activitat i cada alumne pugui incloure’l o no en un dels grups que presenta 

el text. 
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Preguntes per a la indagació i reflexió 4 

Sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible... 

• Compartiu la imatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 

feu-ne una lectura conjunta i contextualitzeu-los.  

• Creieu que l’assoliment global dels ODS permetria un avenç en el respecte 

de la Convenció dels Drets de l’Infant? 

• Coneixeu institucions, organitzacions o associacions del vostre entorn que 

estiguin implicades en la consecució d’algun dels ODS? 

• I vosaltres, què creieu que podríeu fer per ajudar a la consecució d’aquests 

ODS que creieu prioritaris pel vostre entorn immediat?  

 

Caldrà que la conversa inclogui totes les veus, recollint tots els drets individuals que 

s’han posat de manifest a la primera part del diàleg.  Tot i que la finalitat és només 

exploratòria, convé posar de relleu que és des de les accions que es duen a terme 

en tots els àmbits (individuals, associatius, públics) que s’avança en la consecució 

dels ODS i que aquests ajuden a generar les condicions per avançar en l’assoliment 

dels drets de proposa la Convenció.  
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Sobre l’alimentació saludable, sostenible i justa 

• Ens aproximem al significat d’alimentació saludable, sostenible i justa. 

• Relacionem l’alimentació saludable, sostenible i justa amb els drets de l’infant i els 

ODS. 

• Ens preguntem quines accions podem desenvolupar per avançar cap a un sistema 

d’alimentació saludable, sostenible i justa. 

• Per això, demanem als i les participants que portin objectes, notícies, paraules, etc. 

relacionades amb l’alimentació saludable, sostenible i justa.  

 

Què? Anàlisi i reflexió a partir de recursos diversos 

Com? 

 

Mitjançant recursos diversos (audiovisuals, web) partirem 

de l’experiència personal i col·lectiva i el que coneix l’alumnat 

per arribar a la conceptualització i a la formulació de 

propostes d’acció. 

Per a què? Per sensibilitzar l’alumnat sobre la complexitat del sistema 

d’alimentació i de les implicacions que té la tria d’un model 

determinat d’alimentació sobre la seva persona i sobre la 

societat i el medi natural, per tal que identifiqui 

comportaments de l’entorn que són susceptibles de ser 

millorats amb propostes concretes. 

Per formar un alumnat més flexible, raonable, dialogant, 

reflexiu i conscient de la seva capacitat d’intervenció sobre 

el seu entorn. 
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Preguntes per a la indagació i reflexió 5 

Sobre l’alimentació saludable, sostenible i justa... 

• Visualitzeu el vídeo “Juntos podemos enfriar el planeta” 

• En acabar, i coordinat pel docent, fem un mapa semàntic a la pissarra amb els conceptes 

principals que l’alumnat hagi anat anotant en veure el vídeo. La finalitat d’aquesta primera 

activitat és que l’alumnat prengui consciència que el sistema d’alimentació és global i que 

les preses de decisió individual tenen importància en aquest context. 

• El o la docent haurien d’acabar aquest mapa semàntic ajudant a l’alumnat a definir què 

entenem per una alimentació saludable, sostenible i justa. 

• Posteriorment, treballant en petits grups, els demanem que: 

o Diguin quins drets de la Convenció estan relacionat amb una alimentació 

saludable, sostenible i justa. Creuen que aquests drets estan sent vulnerats en el 

seu entorn immediat? I arreu del món? 

o Reflexionin sobre quins dels ODS proposen accions que ens ajuden a acostar-nos 

a un sistema d’alimentació que sigui sostenible, saludable i just. 

• A continuació, es fa una posada en comú, de manera que sigui possible consensuar entre 

tots els grups les respostes a les qüestions anteriors i compartir el significats dels 

conceptes emprats. 

• Ara els proposem que facin individualment El test de l’alimentació sostenible . 

• En acabar els demanem que llistin accions que poden fer per avançar cap a una 

alimentació més sostenible i justa pel seu entorn immediat. 

• Es veuen capaços d’alinear amb alguns dels ODS aquestes accions que es proposen? 

 

Caldrà que les converses en petit grup i els moments de posada en comú en gran grup incloguin 

totes les veus, recollint tots els drets individuals que s’han posat de manifest a la primera part del 

diàleg.  Tot i que la finalitat és només exploratòria, convé posar de relleu que és des de les accions 

que es duen a terme en tots els àmbits (individuals, associatius, públics) que s’avança en la 

consecució dels ODS i que aquests ajuden a generar les condicions per avançar en l’assoliment 

dels drets de proposa la Convenció.  

Pot ser recomanable, per tal que puguin tenir fonts d’informació fiables, que  en els moments de 

treball en grup proporcionem a l’alumnat alguns dels recursos esmentats a la pàgina 12 i 

següents. 

https://youtu.be/5m1_WaYG6Ws
https://alimentaciosostenible.barcelona/ca/alimentem-nos-be/el-test-de-lalimentacio-sostenible
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Iniciem el temps de reflexionar mitjançant la construcció col·laborativa d’un mur d’inspiració  

amb tot el material recopilat per participants i docents 

L’objectiu de la construcció del mur d’inspiració 

és fer aflorar el coneixement personal i col·lectiu, 

connectar-lo i jerarquitzar-lo, mitjançant 

l’expressió artística com a vehicle de reflexió.   

Dedicarem temps a unir amb línies (cordill, llapis, 

etc.) els materials aportats, buscant nous significats. 

Mentre es va construint el mur col·lectiu, és 

important que el dinamitzador de l’activitat (per 

exemple, el o la docent) vagi fent preguntes 

productives i obertes. 

 

 

 

Aquesta construcció i diàleg promourà el conflicte cognitiu que farà cercar noves relacions i 

construir coneixement.  

 

El mur d’inspiració en si, ja és una producció visual que pot tenir entitat per si sola si es 

tenen presents criteris d’organització visual, estètics i comunicatius.  

 

Com a proposta complementària, en el marc de la Capitalitat de l’Alimentació Sostenible de 

Barcelona l’any 2021, els centres tenen la possibilitat de presentar el mur d’inspiració elaborat 

a la convocatòria  “Ara, aquí, les escoles” , del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta 

convocatòria convida a “dissenyar un pòster visualment atractiu i amb valor artístic per comunicar 

algun aspecte relacionat amb l’alimentació que posi en valor la salut, la sostenibilitat i/o la justícia 

global. Els pòsters presentats pels centres educatius formaran part d’un iniciativa de ciutat que es durà 

a terme als voltants del 10 de desembre de 2021, Dia Mundial dels Drets Humans.” 

 

 

2. Reflexionem 

Exemples de preguntes productives i obertes són aquelles que 

comencen amb un: com, què passaria si, podríem... 

 

Un mur d’inspiració  és una 

superfície (paret, terra, cartolina, 

paper d’embalatge, vidre de la 

classe...) on, entre tots i totes, hi 

anem afegint els objectes aplegats 

a la fase d’indagació (imatges, 

paraules, notícies, colors, 

textures..) que reflecteixin els 

nostres pensaments i idees sobre 

el tema treballat. 

 

 

https://www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/alimentacio_sostenible/activitats
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Institut Salvador Espriu, curs 20/21 

 

 

 

Exemple de mur d’inspiració. 
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En aquesta fase, un cop treballats la CDI i els ODS amb el mur d’inspiració, caldrà escollir 

quina activitat de creació artística es vol dur a terme. Es pot optar per una creació artística 

lliure o bé per les creacions que el programa posa a disposició a les seves guies: 

- Narració visual 

- Creació volumètrica o petita escena en un habitatge. 

- Il·lustració d’una idea mitjançant tècnica mixta, collage o fotocollage pla o volumètric. 

- Disseny reivindicatiu amb possibilitat d’estampar-lo en una samarreta o bossa. 

- Els drets al plat 

A cada una de les guies s’explica en detall el procés a seguir un cop s’ha escollit la tipologia 

d’obra a realitzar. 

 

 

En aquesta fase compartirem l’esborrany definitiu amb la resta de participants (en petit grup, 

per parelles, etc.) per saber si funciona i queda clar el que es vol explicar en relació al tema.  

També revisarem l’esborrany amb la rúbrica d’avaluació, a partir de les aportacions dels 

companys i les companyes i modificarem tot allò necessari per assolir els nostres objectius. 

 

 

 

Realitzem la creació artística final. En el moment de començar a produir caldrà tenir presents 

alguns aspectes que haurem compartit o elaborat conjuntament amb l’alumnat sobre els 

nostres criteris de realització. 

 

 

3. Ideem 

4. Ens ho expliquem 

5. Produïm 
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Mostrem els treballs (a l’aula, al centre, a la comunitat educativa i l’entorn, a les xarxes 

socials...) i valorem el procés, l’aprenentatge i el resultat amb les diferents rúbriques. Gaudim 

de la feina feta i compartim els aprenentatges. Els centres que estiguin interessats en la 

difusió del procés i els productes amb la comunitat escolar i al seu entorn immediat, tindran 

l’oportunitat de comptar amb equipaments per a la seva exposició. En aquest cas, l’oficina 

tècnica del programa s’encarregaria de la recerca i reserva de l’espai. El centre educatiu 

s’hauria de fer càrrec de la resta d’aspectes de l’exposició (disseny, producció,  muntatge i 

desmuntatge...).   

 

 

Les rúbriques d’avaluació. Avaluació formadora, formativa i acreditativa.     

Aquest guia contempla diversos models de rúbrica per dur a terme l’avaluació formadora i 

la qualificadora o acreditativa.   

Una avaluació formadora, en la que siguin els infants els que duguin a terme la regulació 

del propi procés d’aprenentatge mitjançant l’eina de la rúbrica, a fi i efecte de treballar la 

competència d’aprendre a aprendre.    

La rúbrica, com a eina d’autoregulació, ens permet focalitzar amb detall en els diferents 

aspectes de l’aprenentatge, detectant-ne els assoliments, les dificultats i els errors, i pot 

inspirar vies per resoldre’ls i anar així millorant les produccions elaborades.  

La construcció conjunta de la rúbrica, amb tots i totes els participants de l’activitat, és molt 

recomanable per tal de negociar significats, emmarcar bé els objectius i definir els 

aprenentatges que es duran a terme. Tot i així, atès que la inversió de temps és un factor a 

considerar,  el programa inclou, en l’Annex 5.2 diverses propostes de rúbriques que poden 

ser utilitzades directament a l’aula o que li poden servir a l’equip docent com a orientació per 

elaborar el seu propi instrument. 

  

6. Ho mostrem i ho valorem 

4. Les rúbriques d’avaluació 
   Avaluació formadora  
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Objectius d’aprenentatge 

REFLEXIONAR 

Observar, comprendre i interpretar de forma reflexiva i crítica l'entorn 

demostrant sensibilitat vers la realitat social en relació a la CDI 

(Convenció sobre els Drets dels Infants) i els ODS (Objectius de 

Desenvolupament Sostenible), com a forma d'enriquiment personal, 

per tal de fer una producció artística, que mostri algun aspecte de la 

CDI i els ODS amb la finalitat de reflexionar, informar i conscienciar 

sobre aquests mitjançant el llenguatge visual. 

CREAR 

Expressar-se plàsticament mostrant les adequades competències 

comunicatives i expressives amb la finalitat de representar de forma 

creativa idees, emocions, sentiments o vivències, mitjançant les eines 

de l’expressió plàstica i dels diferents processos de creació artístics, 

afavorint el diàleg i la col·laboració.  

AUTOREGULAR 

Planificar i reflexionar, de manera individual i col·lectiva, sobre el 

procés de disseny i realització d'una creació plàstica amb uns objectius 

prefixats i revisar i valorar en cada fase del projecte l'estat de 

consecució amb la finalitat d’il·lustrar una idea amb què reflexionar, 

informar i conscienciar sobre els drets dels Infants i la norma legal que 

els recull, la CDI. 

 

 

 

 

 

 

5. Annexos  

5.1. Els referents curriculars 
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Competències i continguts de l’àmbit de cultura i valors 

Dimensió personal Continguts clau 

Competència 1. Actuar amb autonomia 

en la presa de decisions i assumir la 

responsabilitat dels propis actes. 

- Sentiments i principis morals. Actituds 

ètiques. 

- Responsabilitat i corresponsabilitat 

- Gestió de normes i límits 

- Habilitat de pensament 

- Estratègies per al diàleg 

- Identificació dels propis prejudicis i 

estereotips 

- Sensibilitat, respecte i tolerància envers els 

altres i la seva diversitat 

- Actitud crítica en l’observació i la 

interpretació de la realitat 

Competència 3. Qüestionar-se i usar 

l’argumentació per superar prejudicis i 

consolidar el pensament propi. 

 

Dimensió interpersonal Continguts clau 

Competència 4. Mostrar actituds de 

respecte actiu envers les persones, les 

seves idees, opcions, creences i les 

cultures que les conformes. 

 

- Drets i deures dels infants i dels adults. 

- Identificació dels propis prejudicis i 

estereotips. 

- Sentiments i principis morals; Actituds 

ètiques. 

- Responsabilitat i corresponsabilitat 

- Cooperació, solidaritat i altruisme. 

- Habilitat de pensament 

- Estratègies per al diàleg 

- Sensibilitat, respecte i tolerància envers els 

altres i la seva diversitat 

- Actitud crítica en l’observació i la 

interpretació de la realitat 

Competència 5. Aplicar el diàleg com a 

eina d’entesa i participació en els 

relacions entre les persones 

Competència 6. Adoptar hàbits 

d’aprenentatge cooperatiu que promoguin 

el compromís personal i les actituds de 

convivència 

Dimensió sociocultural Continguts clau 

Competència 7. Analitzar l’entorn amb 

criteris ètics per cercar solucions 

alternatives als problemes. 

 

- Drets i deures dels infants i dels adults. 

- Sentiments i principis morals; Actituds 

ètiques. 

- Responsabilitat i corresponsabilitat 
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Competència 8. Mostrar actituds de 

servei i de compromís social, 

especialment davant les situacions 

d’injustícia. 

- Cooperació, solidaritat i altruisme. 

- Hàbits cívics i convivència en els diferents 

àmbits. 

- Sensibilitat, respecte i tolerància envers els 

altres i la seva diversitat 

- Actitud crítica en l’observació i la 

interpretació de la realitat. 

- Causes que provoquen situacions de 

marginació, discriminació i injustícia 

social en l’entorn local i en el món. 

- Funcionament democràtic. 

- Valoració de les informacions dels 

mitjans de comunicació i les xarxes 

locals. 

 

Continguts curriculars 

Aprendre a ser i a pensar de manera autònoma 

- Habilitats de pensament relacionades amb l’ètica 

- Estratègies per al diàleg: l’argumentació, la contra argumentació i les proves. 

- Expressió d’opinions i judicis de forma assertiva mitjançant la conversa, la discussió i el 

debat. 

- Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat. 

- Identificació dels propis prejudicis i estereotips. 

- Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries. 

Aprendre a actuar de manera autònoma i coherent 

- Anàlisi de les situacions de l’entorn i de les alternatives que s’hi plantegen. 

- Sentiments i principis morals. 

- Actituds ètiques. 

Aprendre a conviure 

- Actituds de cooperació, solidaritat i altruisme. 

- Actitud de sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva diversitat. 

- Reconeixement de les diferències per raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol 

altra condició o circumstància personal o social com un element enriquidor de les 

relacions interpersonals. 
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- Respecte pels drets i deures dels infants i dels adults. 

- Participació democràtica en el funcionament de l’aula i de l’escola. 

• Aprendre a ser ciutadans responsables en un món global 

- Drets i deures individuals i col·lectius recollits en la declaració universal dels drets 

humans i a la Convenció sobre els Drets de l’infant. 

- Valoració de la participació com un dret i un deure. 

- Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries. 

- Valoració de la igualtat de drets d’homes i dones en qualsevol àmbit. 

- Identificació i rebuig de les causes que provoquen situacions de marginació, 

discriminació i injustícia social en l’entorn local i en el món. 

- Compromís ètic i social. 

- Interpretació crítica de la realitat que ens presenten els mitjans de comunicació, 

inclòs el llenguatge publicitari i les xarxes socials. 

- Convivència entre els diversos grups ideològics, culturals i religiosos en els diferents 

àmbits globals: el poble, el barri, la ciutat, el país, el món... 

 

Criteris d’avaluació 

• Argumentar i defensar les pròpies opinions. 

• Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i objectiu. 

• Actuar amb creativitat i capacitat crítica. 

• Respectar les característiques dels altres i escoltar i respectar les seves opinions. 

• Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup. 

• Identificar els valors cívics de la societat democràtica i establir un paral·lelisme amb 

els mecanismes de participació a l’aula i a l’escola. 

• Identificar els drets i els deures més importants que es deriven de la declaració 

universal dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de l’Infant, i les 

situacions en què es vulneren. 

•  

Connexions amb altres àmbits: activitat transversal 

A banda de les competències pròpies de l’àmbit d’Educació en Valors, amb aquesta activitat 

es treballen competències dels següents àmbits de forma directa: 

• L’àmbit lingüístic (dimensió de comunicació oral i expressió escrita) 
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• L’àmbit de coneixement del medi (dimensió social i ciutadana) 

• L’àmbit d’aprendre a aprendre (dimensió d’autoconeixement respecte de 

l’aprenentatge, dimensió d’aprenentatge en grup, dimensió d’actitud positiva envers 

l’aprenentatge). 

• L’àmbit d’autonomia i iniciativa personal (dimensió d’autoconcepte, dimensió de 

creació i realització de projectes personals i col·lectius) 

 

I, en funció del desenvolupament de l’activitat es pot relacionar també amb: 

• L’àmbit digital (dimensió d’instruments i aplicacions, dimensió tractament de la 

informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge). 

 

 

Les rúbriques que es proposen són una concreció dels objectius d’aprenentatge del programa 

i van dirigides al professorat. Les  propostes s’han pensat per fer servir com a models 

orientatius en la seva totalitat o parcialment. Per això les trobareu segmentades considerant 

els següents aspectes.  

• Cadascuna de les fases del procés de creació. 

• La capacitat de prendre decisions i resoldre les situacions a mesura que es van 

produint, paràmetres d’autonomia en el treball i la competència d’aprendre a 

aprendre a nivell individual i/o grupal. 

• Els aspectes  emocionals, intrapersonals i interpersonals.  

• Els criteris d’èxit de resultat plàstic respecte l’activitat.  

 

 

Rúbrica per a l’avaluació formadora 

Per treballar amb l’alumnat, proposem utilitzar les rúbriques d’un sol punt per la seva 

versatilitat a l’aula, facilitat d’ús i enfocament a la millora. 

La rúbrica d’un sol punt defineix únicament el criteri d’excel·lència i proposa a l’alumnat que 

a partir d’aquest criteri reflexioni sobre: 

5.2. Propostes de rúbriques  
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• quins són els elements destacats en la seva producció o procés que l’acosten a 

l’assoliment d’aquest criteri; 

• quins són els elements concrets a millorar per avançar cap a un millor assoliment 

del criteri. 

 D’aquesta manera, es potencia la reflexió de l’alumnat sobre la seva producció i la concreció 

de les estratègies de millora immediata. 

Fases del procés de creació 

 

 Elements destacats Criteri per a la valoració Elements a millorar 

IN
D

A
G

A
R

 

 

 He pensat què volia mostrar i 

he buscat, aportant més d’un 

material pel mur de la 

inspiració de la CDI i els ODS.   

Els material seleccionats 
donen molt de joc a l’hora de 
parlar la CDI i els ODS: 
notícies, paraules, fotografies, 
objectes.... 

 

R
E

F
L

E
X

IO
N

A

R
 

 He escoltat les relacions entre 
els elements dels companys i 
de les companyes i he 
participat proposant-ne alguna 
d’innovadora, incorporant 
idees per enriquir el propi punt 
de vista i el dels altres. 

 

ID
E

A
R

 

 

 He escoltat l’activitat i entès la 
rúbrica per valorar la feina feta 
i he tingut present els aspectes 
de la rúbrica en el moment 
d’idear els esbossos. 

 

 He fet més d’un esborrany 

presentant idees diferents, 

anotat damunt de cadascun 

d’ells aspectes que 

m’agradaven, aspectes que 

no,  i el que volia representar.  

He revisat els esborranys amb 

la rúbrica de resultat davant 

per verificar que la proposta 

segueix els criteris d’èxit.  

Aquests m‘han ajudat a escollir 
la definitiva.   
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E
N

S
 H

O
 E

X
P

L
IQ

U
E

M
 

 Explico la meva idea amb tot 
detall segons el previst i soc 
capaç d’anar afegint 
modificacions a partir dels 
comentaris dels companys i de 
les companyes. 

 

 Escolto i anoto els comentaris 
que em fan els companys i les 
companyes i els hi agraeixo 
les seves observacions. Faig 
preguntes per tenir més 
informació de la meva 
proposta.  

 

 Faig aportacions quan els 
companys i les companyes 
m’expliquen la seva idea 
demostrant interès i els felicito 
per la feina feta.  

 

P
R

O
D

U
IM

 

 Encara que tinc clar el què 
haig de fer i perquè, hora 
repasso abans de començar.  

 

 Organitzo l’espai de treball, els 
materials i el temps perquè se 
que és important per 
aconseguir el què em proposo.  

 

 Tinc presents els conceptes i 
els criteris d’èxit de la 
producció artística abans de 
començar i mentre duc a terme 
la creació.  

 

 Mostro molta precisió en el 
procés plàstic ajustant 
aspectes tècnics per tal que 
donin el resultat que desitjo.  

 

H
O

 M
O

S
T

R
E

M
 I

 H
O

 V
A

L
O

R
E

M
 

 Mostrem els treballs 

públicament, dediquem una 

estona a observar-los i fem 

aportacions de les idees 

presentades. 

Convidem a la comunitat 
(famílies, veïns, associacions, 
etc.) a visitar la mostra i en 
fem promoció. 

 

 Valoro i em valoren el procés i 
el resultat amb la rúbrica i en 
acabat puc fer-me propostes 
de millora.  
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Presa de decisions  

La capacitat de prendre decisions i resoldre les situacions a mesura que es van produint, a partir 

dels paràmetres d’autonomia en el treball i la competència d’aprendre a aprendre, i considerant 

tant el nivell individual i/o el  grupal. 

 Elements destacats Criteri per a la valoració Elements a millorar 

AUTONOMIA 
EN EL 

PROCÉS DE 
TREBALL 

 A l’hora de treballar tinc clar el 
que vull fer i expresso dubtes i 
comparteixo idees al respecte. 

 

REFLEXIONO 
SOBRE LA 
PRESA DE 
DECISIONS 

 Vaig treballant i prenc 
decisions pensant en el que he 
fet abans i el que vull 
aconseguir.  
Sempre valoro més d’una 
opció. 

 

VALORO EL 
PROCÉS I EL 
RESULTAT 

 Puc explicar com he treballat  i 
valorar els punts forts i de 
millora del resultat. 

 

 

Aspectes emocionals d’auto i heterogestió 

 
Elements 
destacats 

Criteri per a la valoració Elements a millorar 

INTRAPERSONAL 

 El que sento treballant la CDI i 
els ODS em sembla interesant 
i em genera emocions que 
comparteixo amb els 
companys i les companyes i 
les expresso mitjançant la 
creació artística. 

 

INTERPERSONAL 

 Escolto als companys i les 
companyes amb respecte i 
mostro empatia envers els 
seus pensaments. Miro de fer 
aportacions que posin en relleu 
els aspectes més positius.  
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Criteris d’èxit de resultat plàstic respecte l’activitat 

S’inclouen pautes per a la valoració en cada fitxa de productes finals. 

 

 

Enllaços de referència sobre rúbriques, de la xarxa de competències bàsiques del 

Departament d’Ensenyament: 

• http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-

avaluacio-formativa/rubrica.pdf 

• http://xtec.gencat.cat/web/.content/documents/Pautes-per-fer-una-rbrica-amb-l-

alumnat.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/rubrica.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instruments-avaluacio-formativa/rubrica.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/documents/Pautes-per-fer-una-rbrica-amb-l-alumnat.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/documents/Pautes-per-fer-una-rbrica-amb-l-alumnat.pdf

