DE LA
CONVENCIÓ
amb ulls
ALS ODS d’infant

CICLE SUPERIOR
DE PRIMÀRIA (10−12 ANYS)
— IL·LUSTRA LA
TEVA IDEA

Aquesta guia està organitzada en tres blocs:

Bloc 1. Introducció al programa
•

Introducció.

•

Objectius del programa.

•

Itineraris de participació.

•

Proposta artística per al cicle superior de primària: “Il·lustra la teva idea”.

•

Formació associada.

Bloc 2. De la Convenció sobre els
Drets de l’Infant als ODS
•

Proposta per conèixer la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els ODS
amb ulls d’infant.

Bloc 3. Creació artística. Una mirada
competencial
•

Introducció.

•

Marc curricular: objectius, competències, continguts, criteris d’avaluació i
connexions amb altres àmbits.

•

Fases per aprendre creant: indaguem, reflexionem, ideem, ens ho
expliquem, produïm, ho mostrem i ho valorem.

•

Les rúbriques d’avaluació. Avaluació formadora.
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1. Introducció al programa
Aquest programa educatiu, impulsat pel Departament de Promoció de la Infància de
l’Ajuntament de Barcelona, vol donar a conèixer als infants i a la ciutadania en general, els
seus drets i la norma que els recull, la Convenció dels Drets de l’Infant de 1989.
Aquesta guia pretén facilitar eines que permetin apropar-se a temàtiques socials de l’entorn,
vinculades als objectius de desenvolupament sostenible, per aprofundir en algun dels seus
aspectes, emprant la metodologia artística com a procés d’indagació, construcció de
coneixement i creació plàstica de manera individual o col·lectiva. També hi ha la possibilitat
de participar, si es vol, en el concurs “Il·lustrem la Convenció dels Drets de l’Infant”.
L’objectiu final d’aquesta proposta és il·lustrar cinc convencions, que publicarà l’Ajuntament
de Barcelona, adreçades als nens i nenes, tenint-ne en compte les necessitats de
comprensió. Per això, es prenen com a referència els diferents nivells educatius.

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 pretenen
desenvolupar accions
concretes per involucrar
tota la ciutadania.

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 dur a terme
aquest procés de reflexió i creació amb la possibilitat de recórrer
tres itineraris diferents que més endavant es detallaran. Tothom
podrà participar, segons el seu interès, en l’itinerari inicial, en el
d’exposició i en el concurs. L’itinerari de concurs reconeixerà cinc
grups, corresponents a educació infantil, cicle inicial, cicle mitjà i
cicle superior de primària i ESO. Es publicarà i difondrà la veu
dels infants i joves a partir dels treballs reconeguts a l’itinerari de

concurs.
La proposta artística de cada nivell és diferent i el material està disponible per ser consultat i
emprat a diferents etapes, com a mètode de treball en altres projectes, per desenvolupar un
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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 els 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, i permet compartir les creacions, les
opinions, els resultats, les idees i els 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 implícita la mobilització de diversos aprenentatges competencials.

2. Objectius del programa
Aquest programa està orientat a l’assoliment dels objectius següents:
•

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 dels infants tenen en la vida
de les nenes i els nens, amb la finalitat de propiciar activament la seva defensa i
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 els pensaments mitjançant l’elaboració de
produccions artístiques com a resultat final del procés d’aprenentatge.

•

Fomentar la participació, difondre i donar reconeixement en l’àmbit de comunitat
educativa, districtes i ciutat dels centres educatius i altres entitats d’educació no
formal, donant visibilitat a les produccions artístiques desenvolupades.

•

Promoure la competència comunicativa i artística per estimular, amb la finalitat de
representar de forma creativa idees, emocions, sentiments o vivències, mitjançant les
eines del llenguatge visual i els diferents processos de creació artístics, afavorint el
diàleg i la col·laboració entre iguals.
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3. Itineraris de participació
El programa parteix de la recerca i la reflexió compartida a l’entorn de la CDI (la Convenció
sobre els Drets de l’Infant), els ODS i l’impacte que aquests marcs de referència 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 com s’ha comentat anteriorment, el programa ofereix tres graus de participació anomenats
itineraris, amb objectius específics.
Itinerari

Objectiu
•

Inicial
•

Exposició

A qui va adreçat

Indagar i reflexionar sobre la •

Adreçat a qui vulgui fer un parell de

CDI i els ODS mitjançant un

sessions

mur d’inspiració.

exposar ni concursar.

Indagar i reflexionar sobre la •

Adreçat als col·lectius que optin per

CDI i els ODS amb la intenció

fer un treball de més sessions amb la

d’exposar els resultats a la

voluntat d’exposar els resultats finals.

comunicat

Les

educativa

o

al

districte.

breus

propostes

al

de

centre

la

sense

guia

són

orientatives i es poden utilitzar de
forma flexible.

•

Concurs

Indagar i reflexionar sobre la •

Adreçat als col·lectius que optin per

CDI i els ODS de forma

presentar-se al concurs ajustant-se a

artística amb la voluntat de

les bases i indicacions de la guia amb

presentar-se al concurs que té

la

per

d’il·lustració d’una idea.

objecte

il·lustrar

la

proposta

plàstica

de

disseny

Convenció sobre els Drets de •

Participar al concurs no exclou poder

l’Infant.

exposar els resultats a la comunicat
educativa o al districte.

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
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personals i col·lectius i el desplegament de diversitat de tècniques expressives i la difusió de
les produccions en el mateix centre i el seu entorn.

4. Proposta artística per al cicle superior de
primària: “Il·lustra la teva idea”
Per a l’itinerari inicial i d’exhibició es pot participar amb una proposta lliure de caràcter
bidimensional. L’activitat de creació proposada per participar en el concurs per a l’etapa de
cicle superior de PRIMÀRIA (5è i 6è) es titula “Il·lustra la teva idea”.
La proposta consisteix a reivindicar algun dret dels infants reconeguts a la CDI, vinculat als
objectius de desenvolupament sostenible, creant un disseny per il·lustrar la Convenció,
amb la possibilitat d’estampar-lo també en una samarreta, bossa, etcètera, emprant
conceptes de disseny gràfic bidimensional i mitjançant tècniques digitals o manuals (dibuix,
pintura, fotografia, collage, tècnica mixta, digital, etcètera).
El disseny ha d’ocupar un espai màxim d’un full DIN A4 (per obtenir més informació, consulteu
les bases del concurs).

5. Formació associada
L’Ajuntament de Barcelona proposarà una formació associada a aquest programa de treball
del qual s’informarà al web.
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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
La Convenció dels 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 dels
Infants, 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 dels Infants, un cop esgotades
les possibilitats de recórrer previstes 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 dels infants, que podem agrupar
en sis grans blocs:
•

Dret a una vida digna i a 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 la protecció.

•

Dret a rebre informació adequada.

La Convenció va ser ratificada per 196 països, de manera que es va convertir en el tractat de
drets humans més ratificat de la història, i va entrar en vigor el 2 de setembre de 1990, ara fa
just trenta anys. A partir d’aquell moment, els Estats van anar incorporant elements
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fonamentats dels drets dels infants tant en 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 als enllaços següents:
-

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.

Els objectius de desenvolupament sostenible
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, pròspera 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.
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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
àmbits de l’Administració. Tanmateix, els ODS van més enllà i interpel·len el conjunt de la
societat perquè els tingui com a referents. Els reptes als quals fan front 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 àmbits 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 a 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 pel Departament d’Ensenyament, repassa
els 17 ODS amb una mirada propera als infants.

De la Convenció sobre els Drets de l’Infant
als ODS
Fer efectiu l’exercici dels drets dels infants 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 quals es pot
actuar prioritàriament per 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.
És per això que la proposta didàctica que presentem segueix el flux següent:
1. Interrogar-se sobre què són els drets i les convencions internacionals sobre els drets
humans.
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2. Preguntar-se quin és el grau d’acompliment o vulneració de la Convenció en l’entorn
proper i també amb una mirada global.
3. Detectar quines actuacions concretes podrien fer-se per millorar-ne el compliment.
4. Utilitzar els ODS com una guia per a la priorització i la 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 aquest curs centra la seva
temàtica en la Convenció sobre els Drets de l’Infant, 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.
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Creació artística
Una mirada competencial
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Introducció
Per dur a terme aquest programa es proposa seguir diferents camins en funció de l’itinerari
seleccionat.
Itinerari

Què comporta?

Sessions

Inicial

•

Inclou la fase 1-2.

•

L’objectiu és reflexionar sobre la CDI i els ODS mitjançant

2-4

un mur d’inspiració visual.
Exposició

•

Inclou totes les fases del procés de forma molt flexible i
l’activitat artística serà lliure en funció del criteri de cada
centre i context.

Concurs

•

L’objectiu és exposar al centre o al districte.

•

Inclou totes les fases del procés i es desenvoluparà
l’activitat artística proposada a la guia.

•

L’objectiu és presentar el treball a concurs i opcionalment

5-8

5-8

s’exposarà al centre o al districte.

Activitat de creació artística: “Il·lustra la teva idea”

La proposta consisteix a reivindicar algun dret dels infants reconegut a la Convenció,
vinculat als objectius de desenvolupament sostenible, creant un disseny per il·lustrar
la Convenció, amb la possibilitat d’estampar-lo també en una samarreta, bossa, etcètera,
emprant conceptes de disseny gràfic bidimensional i mitjançant tècniques digitals o
manuals (dibuix, pintura, fotografia, collage, tècnica mixta, digital, etcètera).
El disseny ha d’ocupar un espai màxim d’un full DIN A4 (per obtenir més informació,
consulteu les bases del concurs).
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2. El marc curricular
A continuació, trobareu els objectius d’aprenentatge, competències, continguts clau i
específics, criteris d’avaluació i connexions amb altres àmbits de l’activitat “Il·lustra la
teva idea”.
Objectius d’aprenentatge
Observar, comprendre i interpretar de manera reflexiva i crítica l’entorn
demostrant sensibilitat vers la realitat social en relació amb la CDI
(Convenció
REFLEXIONEM

dels

Drets

de

l’Infant)

i

els

ODS

(objectius

de

desenvolupament sostenible), com a forma d’enriquiment personal, per tal
de fer un disseny que reivindiqui una idea relacionada amb algun aspecte
de la CDI i els ODS amb la finalitat de reflexionar, informar i conscienciar
sobre aquests mitjançant el llenguatge visual.
Expressar-se plàsticament mostrant les competències comunicatives i
expressives adequades amb la finalitat de representar de manera creativa

CREAR

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.
Planificar i reflexionar, de manera individual i col·lectiva, sobre el procés
de disseny i realització d’una creació plàstica amb uns objectius prefixats

AUTOREGULAR

i revisar i valorar en cada fase del projecte l’estat de consecució amb la
finalitat d’il·lustrar d’una idea amb què reflexionar, informar i conscienciar
sobre els drets dels infants i la norma legal que els recull, la CDI.
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Competències i continguts de l’àmbit artístic
Dimensió percepció, comprensió i valoració
CC2. Expressió de les idees, les emocions i
les experiències que revelen les
manifestacions artístiques.
Competència 2. Utilitzar elements bàsics

CC7. Recursos, formes i possibilitats

dels llenguatges visual, corporal i musical i

comunicatives dels diferents elements i

estratègies per comprendre i apreciar les

llenguatges artístics.

produccions artístiques.

CC10. Interès, valoració i respecte pel fet
artístic i per les produccions artístiques pròpies
i alienes.

Dimensió interpretació i producció
CC7. Recursos, formes i possibilitats
comunicatives dels diferents elements i
llenguatges artístics.
CC12. Tècniques pròpies dels diferents
llenguatges artístics.
Competència 5. Emprar elements bàsics

CC13. Produccions artístiques: plàstiques,

del llenguatge visual amb tècniques i eines

musicals i corporals.

artístiques per expressar-se i comunicar-se.

CC14. Expressió artística d’emocions,
experiències, desitjos i valoracions crítiques.
CC16. Recursos digitals en l’expressió
artística.
CC18. Imaginació i creativitat en l’expressió i
comunicació artístiques.

Dimensió imaginació i creativitat
CC7. Recursos, formes i possibilitats
comunicatives dels diferents elements i
Competència 8. Improvisar i crear amb

llenguatges artístics.

elements i recursos bàsics dels diferents

CC12. Tècniques pròpies dels diferents

llenguatges artístics.

llenguatges artístics.
CC13. Produccions artístiques: plàstiques,
musicals i corporals.
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CC16. Recursos digitals en l’expressió
artística.
CC17. Planificació dels processos de
producció artística.
CC18. Imaginació i creativitat en l’expressió i
comunicació artístiques.

Continguts curriculars
1. Produccions artístiques visuals i plàstiques d’imatges de manera individual i
col·lectiva.
2. Expressió artística d’emocions, experiències, desitjos i valoracions crítiques.
3. Característiques expressives i comunicatives de les produccions plàstiques:
3.1. Gèneres i estils.
3.2. Estratègies per a la comunicació visual.
3.2.1. Elements bàsics del llenguatge visual: traç, forma, color, textura...
3.2.2. Recursos expressius: composició, escala, figures retòriques...
4. Planificació dels processos de producció artística.
4.1. Fases en la comprensió de les produccions artístiques: escolta i mirada activa, ús
dels codis propis de cada llenguatge i incorporació de les vivències personals.
5. Tècniques i procediments propis dels diferents llenguatges artístics:
5.1. Tradicionals: tècniques seques (llapis, grafit, color, carbó, pastel...), humides
(aquarel·la, guaix, acrílic...), grasses (ceres) i procediments.
5.2. Digitals: programes d’elaboració i edició de dibuixos i fotografies. Recursos.
5.3. Mixtes o experimentals: llapis i rentat amb aquarel·les, encolat, collage,
decollage, fregat, transparències, esponjat o drapejat.
6. Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació artístiques.

Orientacions per a l’avaluació
•

Incorpora la terminologia general o específica del tema.

•

Utilitza elements bàsics del llenguatge artisticoplàstic amb una intenció comunicativa.
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•

Elabora produccions visuals amb la intenció comunicativa de reivindicar algun article
de la CDI, seguint les fases d’un procés de creació, implicant-se i mobilitzant
emocions.

•

Té cura dels valors estètics en les seves creacions.

•

Argumenta les seves emocions i les seves opinions.

•

Utilitza les tècniques artístiques del llenguatge visual de manera original.

•

Mostra autonomia i s’autoregula en el procés de treball.

•

Emet judicis crítics, mostra satisfacció i gaudeix de les produccions artístiques.

•

Mostra interès i respecte per l’aprenentatge, per les persones i els materials.

Competències i continguts de l’àmbit de cultura i valors
Dimensió personal

Continguts clau
-

ètiques.

Competència 1. Actuar amb autonomia
en la presa de decisions i assumir la
responsabilitat dels propis actes.

-

Responsabilitat i corresponsabilitat.

-

Gestió de normes i límits.

-

Habilitat de pensament.

-

Estratègies per al diàleg.

-

Identificació dels propis prejudicis i

Competència 3. Qüestionar-se i usar
l’argumentació per superar prejudicis i

Sentiments i principis morals. Actituds

estereotips.
-

consolidar el pensament propi.

Sensibilitat, respecte i tolerància envers els
altres i la seva diversitat.

-

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

Dimensió interpersonal

Continguts clau

Competència 4. Mostrar actituds de

-

Drets i deures dels infants i dels adults.

respecte actiu envers les persones, les

-

Identificació dels propis prejudicis i

seves idees, opcions, creences i les
cultures que les componen.

estereotips.
-

Sentiments i principis morals; actituds
ètiques.

Competència 5. Aplicar el diàleg com a

-

Responsabilitat i corresponsabilitat.

eina d’entesa i participació en les

-

Cooperació, solidaritat i altruisme.

relacions entre les persones.

-

Habilitat de pensament.
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Competència 6. Adoptar hàbits
d’aprenentatge cooperatiu que promoguin
el compromís personal i les actituds de
convivència.

-

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.

Dimensió sociocultural

Continguts clau

Competència 7. Analitzar l’entorn amb

-

Drets i deures dels infants i dels adults.

criteris ètics per cercar solucions

-

Sentiments i principis morals; actituds

alternatives als problemes.

ètiques.
-

Responsabilitat i corresponsabilitat.

-

Cooperació, solidaritat i altruisme.

-

Hàbits cívics i convivència en els diferents
àmbits.

-

Sensibilitat, respecte i tolerància envers els
altres i la seva diversitat.

Competència 8. Mostrar actituds de

-

interpretació de la realitat.

servei i de compromís social,
especialment davant les situacions

Actitud crítica en l’observació i la

-

Causes que provoquen situacions de
marginació, discriminació i injustícia

d’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 contraargumentació i les proves.
- Expressió d’opinions i judicis de manera 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.
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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.
- 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 les declaracions universals dels drets
humans i dels infants.
- 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.
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•

Identificar els drets i els deures més importants que es deriven de les declaracions
universals, i les situacions en què es vulneren.

Connexions amb altres àmbits: activitat transversal
A banda de les competències pròpies de l’àmbit artístic, amb aquesta activitat es treballen
competències de:
•

L’àmbit lingüístic (dimensió de comunicació oral).

•

L’àmbit d’educació en valors (dimensió personal, interpersonal i social)

•

L’àmbit de coneixement del medi (dimensió 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).

En funció de l’opció triada 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).
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3. Fases per aprendre creant
La metodologia de treball proposada des de 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, que es descriuen a continuació:

A fi de validar la competencialitat del procés, s’han definit uns indicadors de qualitat que
es mostren vinculats a cada fase.
Indaguem

L’activitat posa en joc aspectes emocionals.

Reflexionem

L’activitat ajuda a aterrar els nois i noies en
el context proper.

Ideem
Ens ho
expliquem

Personalització
dels
aprenentatges
mitjançant la diversificació de llenguatges
comunicatius i l’elecció del què i el com.

Produïm

Autoregulació mitjançant l’ús de rúbriques.

Ho mostrem
i ho valorem

Heteroregulació
rúbriques.

mitjançant

l’ús

de

Socialització. Construcció conjunta del mur
de la inspiració i mostra pública del
resultat.
Temps de treball individual.
Temps de treball col·laboratiu.
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1. Indaguem

Parteix d’indagar a l’entorn dels coneixements previs a partir de la recerca d’imatges,
objectes i materials diversos, és a dir, buscant materials visuals. En aquesta fase:
•

Ens aproximem al concepte del dret.

•

Indaguem en la Declaració dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets de
l’Infant.

•

Relacionem el text amb la nostra quotidianitat.

•

Per això, demanem als i les participants que portin objectes, notícies, paraules, etc.
relacionades amb la CDI i els 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 i a la reformulació del propi pensament i de
les accions que se’n deriven.

Per què?

Per sensibilitzar l’alumnat especialment amb aquells drets
que no són respectats en el seu entorn més proper, perquè
identifiqui comportaments de l’entorn que suposen un abús
dels drets propis o dels dels altres.
Per formar un alumnat més flexible, raonable, dialogant i
reflexiu.
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Preguntes per a la indagació i reflexió 1
Sobre els drets...
•

Diries que tens drets?

•

Per què creus 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 joves o infants del món?

•

Diries que els drets dels infants o joves són diferents dels drets dels adults?
Què ho fa?

•

Qui decideix quins són aquests drets?

•

Creus que és necessari que quedin regulats i es garanteixin?

•

Què podria passar si cadascú decidís quins són els seus drets?

•

Què podria passar si ho decidís cada país?

•

Voldries decidir tu sol quins són els teus drets? Què podria passar si ho
fessis?

•

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

•

Els drets es tenen o es mereixen?

•

Quins diries que són els teus drets més bàsics?

•

Feu una llista dels drets que es van anomenant en el diàleg, amb el nom
de qui l’esmenta. (Farem servir la llista en una activitat posterior.)

•

Què diries que és un dret?

La conversa intentarà incloure totes les veus i anar posant en relleu les diferències
i les 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 o
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...
•

Feu una cerca dels fets i les circumstàncies històriques que van determinar
la necessitat de declarar els drets humans i els drets dels joves i els infants.

•

Creus que la Declaració dels Drets Humans i la Convenció sobre els Drets
de l’Infant són gaire diferents? Quines semblances i diferències hi trobes?

•

Esbrina la diferència entre declaració i convenció?

•

Creus que hi ha Estats que respecten més la Declaració dels Drets Humans
i n’hi ha que menys? De què depèn?

•

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 per als habitants que un Estat no ratifiqui
la convenció?

•

Fins a quin punt creus que l’Estat que et representa està compromès amb
els drets dels infants?

•

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 en relleu les diferències
i les desigualtats entre Estats pel que fa als compromisos amb els drets humans.
Des del compromís dels Estats que ratifiquen la Convenció o no anirem centrant
la conversa cap als compromisos que hi tenim com a societat d’un Estat, com a
col·lectiu d’escola i com a individus.

24

25

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.

•

Recupereu la llista de drets que ha sortit del pla de diàleg 1, sobre els drets.

•

A partir dels sis grups de drets que mostra el text, intenteu ordenar els drets
que heu llistat individualment.

•

Cadascú inclourà el dret que ha esmentat en el grup que creu que li escau.

•

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?

•

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

•

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 o alumna 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.

•

Recupereu la llista d’accions que havíeu elaborat a la pauta de diàleg 3.

•

Cap a la consecució de quin o quins dels ODS permet avançar cadascuna
de les accions?

•

Creieu que l’assoliment global dels ODS permetria un avenç en el respecte
de la Convenció sobre els Drets de l’Infant?

•

En el vostre entorn, quin o quins dels ODS s’haurien de prioritzar?

•

Quines accions de les institucions públiques serien prioritàries per avançar
cap als objectius?

•

Coneixeu organitzacions o associacions del vostre entorn que estiguin
implicades en l’assoliment d’algun dels ODS?

•

I vosaltres, què creieu que podríeu fer per ajudar a la consecució d’aquests
ODS que creieu prioritaris al 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 destacar 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 que proposa la Convenció.
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2. Reflexionem

Iniciem el temps de reflexionar mitjançant la construcció col·laborativa d’un mur d’inspiració
amb tot el material recol·lectat pels infants i docents.

Un mur d’inspiració és una

L’objectiu de la construcció del mur d’inspiració

superfície (paret, terra, cartolina,

és fer aflorar el coneixement personal i col·lectiu,

paper d’embalatge, vidre de la

connectar-lo

i

jerarquitzar-lo,

mitjançant

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

l’expressió artística com a vehicle de reflexió.

anem afegint els objectes
recol·lectats a la fase d’indagació

Dedicarem temps a unir amb línies (cordill, llapis,

(imatges, paraules, notícies,

etc.) els materials aportats, buscant nous significats.

colors, textures...) que reflecteixin

Mentre es va construint el mur col·lectiu, és

els nostres pensaments i idees

important que la persona dinamitzadora de l’activitat

sobre el tema treballat.

(per exemple, el o la docent) vagi fent preguntes
productives i obertes.

Exemples de preguntes productives i obertes són aquelles que
comencen amb un: com, què passaria si, podríem...

Aquesta construcció i aquest diàleg promouran el conflicte cognitiu que farà cercar noves
relacions i construir coneixement.
El mur d’inspiració ja és, en si, una producció visual que pot tenir entitat per si sola si es
tenen presents criteris d’organització visual, estètics i comunicatius.
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Exemples de mur d’inspiració.
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3. Ideem

En aquesta fase, un cop treballats la CDI i els ODS amb el mur d’inspiració:
•

Es presenta l’activitat artística lliure (en el cas que no es presenti a concurs) o l’activitat
d’il·lustració d’una idea per a concurs.

•

Es construeixen, es consensuen o s’expliquen les rúbriques d’avaluació.

•

Es decideixen les agrupacions de treball (individual, parelles, equip...) i la
temporització.

•

S’expliquen els conceptes bàsics per emprar en l’activitat creativa seleccionada.
Què?

Disseny reivindicatiu per il·lustrar la Convenció, amb la
possibilitat d’estampar-lo en una samarreta o bossa.

Com?

Mitjançant el dibuix i els recursos del disseny gràfic amb
qualsevol mitjà visual bidimensional (dibuix, fotografia,
pintura, collage, tècnica mixta, digital, etcètera).

Per què?

Per reivindicar algun dret dels infants recollit a la
Convenció i il·lustrar la CDI.

•

Per començar a treballar, es recomana concretar la idea que es vol il·lustrar amb una
petita frase/eslògan (que pot incloure’s com a part del disseny o no).

•

A continuació es duen a terme els esborranys de la idea, tenint en compte l’estil i el
grau de realisme (grau de semblança amb la realitat) més adequat (lineal, abstracte,
surrealista, realista) i es comença a valorar la tècnica més adient (digital, dibuix,
pintura, collage, fotografia...).
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Conceptes bàsics
1. Què significa dissenyar?
Dissenyar consisteix a idear, pensar i projectar quelcom (objecte, imatge, espai...),
a partir d’unes necessitats o característiques inicials, abans de ser produït.

2. Què és el disseny gràfic?
El disseny gràfic és un àmbit del disseny que s’ocupa d’idear tot tipus de creacions
bidimensionals com ara logotips, cartells, publicacions, estampacions, rètols,
senyalitzacions, il·lustracions, etcètera. Els dissenys poden ser manuals, digitals o
mixts.
3. Com puc crear una imatge que comuniqui de manera eficient?

IDEA

SENZILLESA

CONNEXIÓ

ATRACCIÓ

QUALITAT

•

Pensa bé la idea a transmetre.

•

Tria sempre la senzillesa.

•

Cerca elements de connexió amb el receptor, que els pugui entendre.

•

Fes una imatge atractiva.

•

Elabora una imatge de qualitat, amb un text clar i directe.

4. Què vol dir il·lustrar una idea?
En aquest cas, il·lustrar una idea significa crear una imatge que transmeti de
manera inequívoca el dret recollit a la Convenció que es vol reivindicar. Si la
il·lustració conté text, s’ha de tractar també com a part de l’element visual, tenint en
compte tots els aspectes tipogràfics i compositius.
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5. Què és un gènere i un estil?
Un gènere és un conjunt d’obres artístiques, en aquest cas, que tenen aspectes
en comú entre sí: trets formals o temàtics com per exemple el bodegó, el retrat, les
accions, els animals, la fantasia o el paisatge.
Quan parlem d’estil ens referim a la manera característica de fer d’un artista, d’un
grup, d’una època, etcètera.
Exemple de gènere

6. Quins estils o maneres de dibuixar puc fer?
L’estil pot estar relacionat amb el grau de realisme d’una imatge o semblança amb
la realitat. Com més semblant és un dibuix al que veiem, diem que és més realista,
i quan té un grau de semblança més baix diem que és més abstracte.
Cada artista té un estil diferent i escull el més adient a la idea que vol il·lustrar.

Diferents estils segons el grau de realisme del dibuix.
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7. Com m’ajuden a dibuixar el que vull el traç, el color i la forma?
El traç és la línia que forma part d’un dibuix o traçat. Amb el traç podem transmetre
diferents sensacions en funció del tipus de línia o traç que utilitzem. Si el traç és
molt uniforme pot transmetre més modernitat i netedat visual. Si el traç és enèrgic
i irregular pot ser més expressiu.

El color és una qualitat molt poderosa pel que fa a significats. Els colors freds
transmeten sensacions més serioses, tristes —a vegades— o profundes. Els
colors càlids són més propers i alegres.
El simbolisme del color és molt divers i està molt lligat a la societat i a la cultura.

Podem fer que una imatge sigui atractiva utilitzant colors que contrasten (oposats
al cercle cromàtic) o que estan en harmonia (adjacents al cercle cromàtic).
La forma és l’aparença externa d’un element, el conjunt de línies i superfícies que
en determinen el contorn. Les formes poden ser:
•

Regulars i irregulars.

•

Geomètriques o orgàniques.

•

Bidimensionals o
tridimensionals.

•

Orgàniques o geomètriques.

•

Naturals o artificials.

•

Simples o complexes.

•

Figuratives o abstractes...
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8. Com un disseny pot ser reivindicatiu?
Reivindicar té a veure amb defensar una idea o uns drets. Per saber què vols
defensar, cal que coneguis els drets dels infants i, si veus que n’hi ha algun que es
vulnera o que vols que es tingui molt present, és el que has de convertir en el teu
objectiu.
Habitualment, quan un disseny és reivindicatiu és perquè conté algun element que
fa pensar als altres en alguna direcció. Pot ser per una imatge potent, per una frase
amb molt de contingut, perquè té quelcom atractiu visualment, etcètera.
Si hi afegeixes una frase o eslògan, aquesta sol estar en imperatiu. Per exemple:
“Volem que tots els nens puguin estudiar” o, amb una intenció de futur, “Per un
món millor”.
Utilitza imatges visuals que representin la teva idea.
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9. Recursos expressius: escala, hipèrbole, analogia i personificació.
Per crear la teva il·lustració de la Convenció (amb la possibilitat d’estampar-la a
una samarreta, bossa...) pots utilitzar alguns d’aquests recursos expressius:
•

Jocs d’escala: Una flor és gran o petita? La mida d’una
forma o element sempre és relativa. Res és gran o petit
si no ho comparem. Una flor pot ser gran per una formiga
i petita per un humà.
Jugar amb l’escala dels elements sempre és un recurs
molt atractiu que es pot emprar per cridar l’atenció.

•

Hipèrbole:

És

l’exageració

de

les

qualitats

o

característiques d’un element.
•

Analogia: És la comparació de dos elements, com
l’abans i el després, o la part bona i dolenta.

•

Personificació: Consisteix a atribuir qualitats pròpies
dels éssers vius a éssers o objectes irracionals, com
quan li posem ulls i braços a una esponja.

10. Què faig amb els textos?
Els missatges han de ser clars, per tant, com més senzills siguin millor arribaran
al receptor. La tipografia ha de ser clara, llegible i alhora atractiva.
La composició de la imatge i el text ha d’estar equilibrada. És necessari saber
què volem que es vegi primer, si la imatge o el text, i actuar en conseqüència.
Hi ha certs criteris que fan que, en una imatge, percebem en primer lloc:
•

el més gran

•

el que té un color més viu

•

el que està al centre

•

les formes conegudes, etcètera.
L’eslògan és l’essència del llenguatge
publicitari, una frase generalment breu i
fàcil de recordar que resumeix un missatge
publicitari.

Un cop es té clar el text i la imatge que es volen combinar, és important tenir
en compte els aspectes exposats per compondre el disseny.
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11. Imatge única i seriada?
En el disseny d’una il·lustració per reproduir, fem referència al concepte d’imatge
seriada (una imatge de la qual es fan moltes còpies a partir d’un original).
El disseny inicial que feu per il·lustrar la convenció serà l’original (imatge única) per
a la seva posterior reproducció (imatge seriada).
Si amb aquest disseny volguéssiu estampar una samarreta o una bossa, parlaríem
d’imatge única si hi pintéssiu directament a sobre. I si volguéssiu que moltes
persones lluïssin el mateix disseny, caldria fer un original i estampar-lo amb alguna
de les tècniques existents.
12. Quines tècniques d’estampació hi ha? Com puc estampar a l’escola?
Si volguéssiu estampar el vostre disseny de la il·lustració de la CDI, abans de
dissenyar-lo, és convenient conèixer els tipus d’estampació existents per saber
quines possibilitats, limitacions o requisits tindrem pel que fa al disseny.
Els sistemes d’estampació més habituals són les següents: l’estampació per vinil,
per serigrafia, per transfer i per sublimació. Cadascun d’aquests sistemes
comporta uns requisits previs per poder treure’n el millor resultat.
Si decidim pintar directament sobre tela també haurem de triar una pintura
adequada i d’ús escolar que trobarem en pot o retolador. Tingueu present que tenir
una tela de base clara ajuda a fer que no es modifiquin els colors del disseny
original.
13. Quines tècniques tradicionals puc fer servir?
Per tècnica tradicional entenem el dibuix i la pintura. Dins del dibuix es pot utilitzar
el llapis de grafit, el carbonet, els llapis de colors, els retoladors, pastels, ceres,
etcètera. Dins la pintura, es pot emprar aquarel·la, guaix, acrílic, etcètera.
14. Quines tècniques digitals puc fer servir?
Digitalment hi ha moltes aplicacions per poder dibuixar i pintar sobre tauleta o
ordinador fix o portàtil. Si es dibuixa amb tauleta es pot utilitzar el dit o un stylus. Si
es dibuixa a l’ordinador es pot emprar el ratolí o la pantalla tàctil, si se’n disposa.
Algunes aplicacions per dibuixar són: amb tauleta (Sketchbook, Ibis Paint X
MediBang, Notability, Draw...) o ordinador (Paint, Gimp, Canva, Power Point,
etcètera).
15. Quines tècniques mixtes puc fer servir?
En aquest cas s’inclouen totes les combinacions possibles de tècniques com per
exemple, collage, fotografies pintades, fotocollage bidimensional i tridimensional,
aquarel·la i retolador, llapis de colors i retoladors, pastel i carbó, collage i retolador,
etcètera.
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16. Original i còpia. L’autoria de les imatges.
Els drets d’imatge són importantíssims i s’ha de preservar l’autoria de les imatges.
Per això no podem ni copiar imatges existents, ni difondre imatges que no són
nostres sense el permís de l’autor o autora.
Podeu inspirar-vos mirant la feina d’altres artistes, de companys i companyes però
heu de ser originals en els vostres resultats.
17. Com fer una bona fotografia per enviar per correu electrònic.
Si es presenta el disseny o resultat al concurs, és important realitzar una bona
fotografia o escanejar-ne el resultat.
Si es fa una fotografia, cal posar la imatge en un lloc ben il·luminat, assegurar-se
que no hi ha ombres que dificultin la visió del disseny i fer una fotografia amb la
càmera ben paral·lela al disseny per tal que no es deformi la imatge. Es recomana
optar per la resolució en qualitat alta o mitjana i enviar la imatge en JPG.
Si s’escaneja la imatge, amb una resolució de 150 ppp és suficient i ho podeu
enviar en TIFF o JPG, ja que són formats de qualitat. Per a més informació,
consulteu les bases del concurs.
Recursos a la xarxa:
•

http://www.edu365.cat/primaria/visual/index.html

•

http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/logotip.html

•

http://elblogdeeducacionplasticayvisual.blogspot.com/

** Totes les imatges són extretes de Pixabay i estan lliures de drets d’autor, excepte
les que així ho especifiquin o les de creació pròpia.
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4. Ens ho expliquem

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 amb el
tema.
També revisarem l’esborrany amb la rúbrica d’avaluació, a partir de les aportacions dels
companys i les companyes i modificarem tot el que sigui necessari per assolir els nostres
objectius.

5. Produïm

Realitzem la creació artística final. En el moment de començar a produir caldrà tenir alguns
aspectes que desembocaran en els nostres criteris d’èxit:

Criteris d’èxit
Tenim la il·lustració d’una idea que ens emociona, ens commou, ens
interessa i que presenta i reivindica un dels drets de la infància recollit
a la Convenció.
La imatge triada serveix per explicar la idea de manera clara i
interessant.
La composició contribueix a transmetre la idea.
El cromatisme contribueix a transmetre la idea.
Si hi ha text, s’adequa bé a la imatge.
El disseny correspon a una creació original de l’alumnat.
El resultat és acurat en relació amb la tècnica triada.
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Per dur a terme la creació artística final es poden emprar:
•

Tècniques seques o humides sobre paper DIN A4.

•

Tècniques additives i mixtes (collage, fotografies pintades, foto collage
bidimensional i tridimensional).

•

Tècniques digitals, amb tauletes (Sketchbook, Notability, Draw...) o ordinador

(Paint, Gimp, Canva, Power Point, etcètera).
Els treballs poden ser monocromàtics o policromàtics.

6. Ho mostrem i ho valorem

Mostrem els treballs (a l’aula, al centre, al barri, al districte, 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.

Per a concurs

Seleccionem i avaluem amb la rúbrica corresponent quin treball s’ajusta més als requisits de
les bases i l’enviem a concurs. Recordem que només es pot seleccionar una imatge per
classe, ja sigui individual o de grup.

Enllaç a les bases del concurs:
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4. Les rúbriques d’avaluació. Avaluació
formadora
Les rúbriques d’avaluació. Avaluació formadora, formativa i acreditativa
Aquesta guia té en compte diversos models de rúbrica per dur a terme l’avaluació formadora
i la qualificadora o acreditativa.
Una avaluació formadora, en la qual 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 centrar-nos 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.
La construcció conjunta de la rúbrica, amb tots i totes els participants de l’activitat, és molt
recomanable per 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 que cal tenir en
compte, el programa inclou diverses propostes de rúbriques. Són propostes pensades per fer
servir com a models orientatius en la seva totalitat o parcialment. Per això les trobareu
segmentades tenint en compte els aspectes següents.
•

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 en l’àmbit individual o grupal.

•

Els aspectes emocionals, intrapersonals i interpersonals.

•

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

Tanmateix, també disposeu de la rúbrica corresponent a l’avaluació qualificadora o
acreditativa que puntua, selecciona i acredita un resultat. Aquesta avaluació serà la que
correspondrà a l’itinerari de concurs. Conèixer en profunditat els aspectes que seran valorats
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permetrà ajustar-se al màxim a l’encàrrec. Trobareu en aquest document la rúbrica guia que
s’emprarà per valorar els treballs presentats a la fase de concurs.

Rúbrica per a l’avaluació formadora
Adjuntem la proposta, adaptable segons el context, de rúbrica per dur a terme l’avaluació
formadora.

IDEEM

REFLEXIONEM

INDAGUEM

Fases del procés de creació
NOVELL

APRENENT

AVANÇAT

EXPERT

No he aportat
materials per al
mur de la
inspiració de la
CDI i els ODS:
notícies, paraules,
fotografies,
objectes...

He aportat algun
material per al mur
de la inspiració de la
CDI i els ODS que
he trobat a darrera
hora sense pensarhi gaire: notícies,
paraules,
fotografies,
objectes...

He pensat què volia
mostrar i he buscat i
aportat més d’un
material per al mur de
la inspiració de la CDI i
els ODS: notícies,
paraules, fotografies,
objectes...

He pensat què volia mostrar i
he buscat i aportat més d’un
material per al mur de la
inspiració de la CDI i els ODS.
Els materials seleccionats
donen molt de joc a l’hora de
parlar de la CDI i els ODS:
notícies, paraules, fotografies,
objectes...

No he participat
del procés de
construcció del
mur de la
inspiració. He
estat passiu o
passiva al llarg de
l’activitat.

He escoltat amb
interès les relacions
entre els elements
del mur de la
inspiració que feien
els companys i les
companyes. No he
fet cap proposta,
encara que podria
recordar-ne tres
perquè m’han
interessat i podria
descriure el mur de
la inspiració final.

He escoltat les
relacions entre els
elements dels
companys i les
companyes i he
participat donant la
meva opinió.

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

No tenia clara
l’activitat que
anava a fer i el
perquè.
Desconeixia la
rúbrica de resultat.

Tenia clara l’activitat
proposada i els
objectius que es
volien assolir, però
no la rúbrica de
resultat.

Tenia clara l’activitat
que es volia dur a
terme i la rúbrica, però
no l’he tinguda present
en el moment d’idear
els esbossos.

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

He fet més d’un
esborrany
presentant idees
diferents.

He fet més d’un
esborrany
presentant idees
diferents i anotant
damunt de
cadascun d’ells
aspectes que
m’agradaven i
aspectes que no.

He fet més d’un
esborrany presentant
idees diferents i anotant
damunt de cadascun
d’ells aspectes que
m’agradaven, aspectes
que no i el que volia
representar.
Aquests m’han ajudat a
escollir la versió
definitiva.

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 al davant
per verificar que la proposta
segueix els criteris d’èxit.
Aquests m’han ajudat a
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PRODUÏM

ENS HO EXPLIQUEM

escollir la versió definitiva.

Explico la meva
idea amb poc
detall. En acabat
hi ha molts dubtes
per resoldre.

Explico la meva
idea amb força
detall i en acabat hi
ha pocs dubtes per
resoldre.

Explico la meva idea
amb molt de detall I en
acabat no hi ha dubtes.

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

No paro atenció
als comentaris
que em fan els
companys i
companyes, no els
anoto.

Escolto els
comentaris que em
fan els companys i
companyes, no els
anoto.

Escolto i anoto els
comentaris que em fan
els companys i les
companyes i els
agraeixo les
observacions.

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

No faig
aportacions quan
els companys i
companyes
m’expliquen la
seva idea.

Faig alguna
aportació quan els
companys i
companyes
m’expliquen la seva
idea.

Faig aportacions quan
els companys i
companyes
m’expliquen la seva
idea demostrant
interès.

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

No tinc clar què
haig de fer i per
què. No ho
pregunto.

No tinc clar què haig
de fer i per què i
pregunto abans de
començar a
treballar.

Tinc bastant clar què
haig de fer i per què.
He escoltat amb molta
atenció.

Encara que tinc clar el què
haig de fer i per què, ho
repasso abans de començar.

No organitzo
l’espai de treball,
els materials ni el
temps. Ho tinc tot
desendreçat i
deixo feina a
mitges.

Organitzo l’espai de
treball, els materials
i el temps.

Organitzo l’espai de
treball, els materials i el
temps i, si cal
reorganitzar-me, ho
faig.

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

No tinc presents
els conceptes ni
els criteris d’èxit
del disseny d’una
il·lustració.

No tinc presents els
conceptes ni els
criteris d’èxit del
disseny d’una
il·lustració i per això,
abans de començar,
pregunto.

Tinc presents els
conceptes i els criteris
d’èxit del disseny d’una
il·lustració visual abans
de començar.

Tinc presents els conceptes i
els criteris d’èxit del disseny
d’una il·lustració abans de
començar i mentre duc a
terme la creació.

No mostro precisió
en el procés
plàstic. Surt com
surt.

Mostro força
precisió en el
procés plàstic
mirant d’ajustar
aspectes tècnics
perquè donin el
resultat que desitjo.

Mostro bastanta
precisió en el procés
plàstic mirant d’ajustar
aspectes tècnics per tal
que donin el resultat
que desitjo.

Mostro molta precisió en el
procés plàstic ajustant
aspectes tècnics perquè donin
el resultat que desitjo.
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HO MOSTREM I HO VALOREM

Els treballs no es
mostren
públicament (aula,
escola, districte...).

Els treballs es
mostren
públicament i dedico
una estona a
observar-los tots.

Mostrem els treballs
públicament, dediquem
una estona a observarlos i fem observacions
de les idees
presentades.

Mostrem els treballs
públicament, dediquem una
estona a observar-los i en fem
aportacions de les idees
presentades.
Convidem la comunitat
(famílies, veïns, associacions,
etc.) a visitar la mostra i en
fem promoció.

No valoro el
procés i el resultat
amb la rúbrica.

Valoro el procés i el
resultat amb la
rúbrica.

Valoro i em valoren el
procés i el resultat amb
la rúbrica.

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

Presa de decisions
La capacitat de prendre decisions i resoldre les situacions a mesura que es van produint,
els paràmetres d’autonomia en el treball i la competència d’aprendre a aprendre. En
l’àmbit individual o grupal.

AUTONOMIA
EN EL
PROCÉS DE
TREBALL

NOVELL

APRENENT

AVANÇAT

Tota l’estona
necessito que algú
altre em digui que
haig d’anar fent.
Espero
instruccions de
manera poc activa.

A l’hora de treballar
tinc clar el que haig
de fer i demano
ajuda molt sovint
per assegurarme’n.

A l’hora de treballar
tinc clar el que vull
fer i demano ajuda
puntualment per
ampliar les meves
possibilitats.

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

Vaig treballant
sense revisar el
que he fet abans.

Vaig treballant i
prenc decisions
pensant en el que
he fet abans i el
que vull
aconseguir.

Vaig treballant i
prenc decisions
pensant en el que
he fet abans i el
que vull
aconseguir.
A vegades penso
en més d’una
possibilitat i escullo
la que m’ajuda en
el que vull
aconseguir.

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

En acabat no sé
explicar com he
treballat i si
m’agrada o no i per
què.

Puc explicar com
he treballat i valorar
si el resultat
m’agrada i per què.

Puc explicar com
he treballat i les
decisions que he
anat prenent i
explicar si el
resultat m’agrada o
no i per què.

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

REFLEXIONO
SOBRE LA
PRESA DE
DECISIONS

VALORO EL
PROCÉS I EL
RESULTAT
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EXPERT

Aspectes emocionals d’autogestió i heterogestió

NOVELL

INTRAPERSONAL

INTERPERSONAL

APRENENT

AVANÇAT

EXPERT

El que sento
treballant la CDI i
els ODS em
sembla
interessant com a
informació.

El que sento
treballant la CDI i
els ODS em
sembla
interessant i em
faig algunes
preguntes.

El que sento
treballant la CDI i
els ODS em
sembla
interessant i em
produeix
emocions que
explico als
companys i les
companyes.

El que sento treballant
la CDI i els ODS em
sembla interessant i em
produeix emocions que
explico als companys i
les companyes i les
expresso en fer el
disseny de la
il·lustració.

Escolto els
companys i
companyes amb
respecte.

Escolto els
companys i
companyes amb
respecte i mostro
empatia envers
els seus
pensaments.

Escolto els
companys i
companyes amb
respecte i mostro
empatia envers
els seus
pensaments. Miro
de fer aportacions.

Escolto els companys i
companyes amb
respecte i mostro
empatia envers els seus
pensaments. Miro de fer
aportacions que posin
en relleu els aspectes
més positius.

Criteris d’èxit de resultat plàstic respecte a l’activitat

LA IDEA

NOVELL

APRENENT

AVANÇAT

EXPERT

La idea que
volem expressar
presenta un DI
recollit a la
convenció.

La idea que volem
expressar és
interessant i presenta
un dret de la CDI.

La idea que volem
expressar ens
emociona, és
interessant i reivindica
un dret de la CDI.

La idea que volem
expressar ens emociona,
és interessant i reivindica
un dret de la CDI. El dret
s’identifica de manera
clara, sense cap dubte.

No sé què són el
gènere i estil.

Sé què són el gènere
i l’estil. Em plantejo
quin gènere i quin
estil són més
adequats pel que vull
explicar.

Sé què són el gènere i
l’estil. Em plantejo quin
estil i quin gènere són
més adequats pel que
vull explicar.

El gènere i l’estil m’ajuden
a explicar el dret de la CDI
que vull reivindicar. He
creat una imatge amb un
gènere i un estil molt
reivindicatius.

No sé què són
els recursos
expressius.

Sé què són els
recursos expressius i
no els faig servir.

He fet servir un recurs
expressiu perquè m’ho
han dit, com per
exemple, escala,
hipèrbole, analogia,
etcètera.

He fet servir un o diversos
recursos expressius per
fer que la idea fos més
impactant i clara, com per
exemple escala,
hipèrbole, analogia,
etcètera.

LA IDEA EN
LA IMATGE

RECURSOS
EXPRESSIUS
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COMPOSICIÓ.
IMATGE I
TEXT

No sé què és la
composició de la
imatge i el text.

Sé què és la
composició de la
imatge i el text. No
em plantejo com ferles servir.

La composició ajuda a
transmetre el dret de la
CDI.

La composició ajuda a
transmetre el dret de la
CDI de manera
reivindicativa. El text, si
n’hi ha, he pensat com
posar-lo per tal que es
llegeixi bé i reforci el
missatge.

No sé què és el
cromatisme.

Els colors ajuden a
entendre el missatge.

Els colors ajuden a
entendre el missatge i
el fan més atractiu.

Els colors ajuden a
entendre el missatge i el
fan més atractiu. He
pensat si jugava amb
contrast o harmonia.

No sé què són el
traç i la forma.

El traç i la forma
ajuden a entendre el
missatge.

El traç i la forma
ajuden a entendre el
missatge i el fan més
atractiu.

El traç i les formes que he
fet servir ajuden a
entendre la imatge i la fan
més reivindicativa.

No sé què és un
eslògan.

L’eslògan s’entén,
però és llarg o poc
original.

És una frase original,
curta i entenedora, que
fa pensar.

L’eslògan, si n’hi ha, ajuda
a entendre millor la idea,
tant pel missatge com per
l’estil.
És un frase original, curta i
entenedora.

El resultat té un
acabat matusser.

El resultat té un
acabat força
maldestre.

El resultat té un acabat
poc polit.

Independentment de la
tècnica emprada, s’ha
tingut cura dels aspectes
estètics.

CROMATISME

TRAÇ I
FORMA

ESLÒGAN

ESTÈTICA

.........................

.......................

...........................

............................

.....................................

Rúbrica qualificadora o acreditativa

Temàtica

AJUSTAR-SE
A LES
CONDICIONS
DE
L’ENCÀRREC

NOVELL

APRENENT

AVANÇAT

EXPERT

No es
reconeix la
temàtica de la
CDI i els ODS
en el disseny
de la
il·lustració.

La CDI i els
ODS són
presents en el
disseny de la
il·lustració de
manera
anecdòtica.

La CDI i els
ODS són
presents en el
disseny de la
il·lustració de
manera clara.

La CDI i els ODS
són els
protagonistes del
disseny de la
il·lustració i
s’identifiquen de
manera evident.

Tipus de
creació

La creació NO s’ajusta a les
condicions de l’encàrrec, no és
un disseny d’il·lustració.

La creació SÍ que s’ajusta a les
condicions de l’encàrrec, sí que és un
disseny d’il·lustració.

Format

El format NO s’ajusta a les
condicions de l’encàrrec:
Disseny en full DIN A4.

El format SÍ que s’ajusta a les
condicions de l’encàrrec: Disseny en
full DIN A4.
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LA IDEA

La idea que
volem
expressar
presenta un DI
recollit a la
convenció.

La idea que
volem expressar
és interessant i
presenta un dret
de la CDI.

La idea que
volem expressar
ens emociona, és
interessant i
reivindica un dret
de la CDI.

La idea que volem
expressar ens
emociona, és
interessant i
reivindica un dret
de la CDI. El dret
s’identifica de
manera clara,
sense cap dubte.

No sé què són
el gènere i
estil.

Sé què són el
gènere i l’estil.
Em plantejo quin
gènere i quin estil
són més
adequats pel que
vull explicar.

Sé què són el
gènere i l’estil.
Em plantejo quin
estil i quin gènere
són més
adequats pel que
vull explicar.

El gènere i l’estil
m’ajuden a explicar
el dret de la CDI
que vull reivindicar.
He creat una
imatge amb un
gènere i un estil
molt reivindicatius.

No sé què són
els recursos
expressius.

Sé què són els
recursos
expressius i no
els faig servir.

He fet servir un
recurs expressiu
perquè m’ho han
dit, com per
exemple, escala,
hipèrbole,
analogia,
etcètera.

He fet servir un o
diversos recursos
expressius per fer
que la idea fos més
impactant i clara,
com per exemple
escala, hipèrbole,
analogia, etcètera.

No sé què és
la composició
de la imatge i
el text.

Sé què és la
composició de la
imatge i el text.
No em plantejo
com fer-les
servir.

La composició
ajuda a
transmetre el dret
de la CDI.

La composició
ajuda a transmetre
el dret de la CDI de
manera
reivindicativa. El
text, si n’hi ha, he
pensat com posarlo per tal que es
llegeixi bé i reforci
el missatge.

No sé què és
el cromatisme.

Els colors ajuden
a entendre el
missatge.

Els colors ajuden
a entendre el
missatge i el fan
més atractiu.

Els colors ajuden a
entendre el
missatge i el fan
més atractiu. He
pensat si jugava
amb contrast o
harmonia.

No sé què són
el traç i la
forma.

El traç i la forma
ajuden a
entendre el
missatge.

El traç i la forma
ajuden a
entendre el
missatge i el fan
més atractiu.

El traç i les formes
que he fet servir
ajuden a entendre
la imatge i la fan
més reivindicativa.

No sé què és
un eslògan.

L’eslògan
s’entén, però és
llarg o poc
original.

És una frase
original, curta i
entenedora, que
fa pensar.

L’eslògan, si n’hi
ha, ajuda a
entendre millor la
idea, tant pel
missatge com per
l’estil.
És un frase
original, curta i
entenedora.

El resultat té
un acabat
matusser.

El resultat té un
acabat força
maldestre.

El resultat té un
acabat poc polit.

Independentment
de la tècnica
emprada, s’ha
tingut cura dels
aspectes estètics.

LA IDEA EN LA
IMATGE

RECURSOS
EXPRESSIUS

ASPECTES
CREATIUS
PLÀSTICS

COMPOSICIÓ.
IMATGE I TEXT

CROMATISME

TRAÇ I FORMA

ESLÒGAN

ESTÈTICA
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ASPECTES
DE CREACIÓ
I REFLEXIÓ

Originalitat

La idea o la
forma
d’explicar-la
no són
originals.

La idea o la
forma d’explicarla són poc
originals.

La idea o la
forma d’explicarla són bastant
originals.

La idea o la forma
d’explicar-la són
originals.

Claredat en el
missatge

El missatge
no és clar.

El missatge és
bastant clar.

El missatge és
molt clar.

El missatge és
clar i té capacitat
de perdurar en la
memòria.

Reflexió

La reflexió
que es
desprèn de
l’observació
de la creació
és poc
profunda i
força literal.

La reflexió que
es desprèn de
l’observació de
la creació és
profunda.

La reflexió que
es desprèn de
l’observació de
la creació
mostra varietat
de significats i
profunditat.

La reflexió que es
desprèn de
l’observació de la
creació mostra
varietat de
significats i
profunditat. Està
contextualitzada
en la realitat
propera i alhora
és extrapolable a
altres contextos.

Enllaços de referència sobre rúbriques de la Xarxa de Competències Bàsiques del
Departament d’Ensenyament:

•

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/xarxacb/documents/instrumentsavaluacio-formativa/rubrica.pdf

•

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