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DC 1 HUM DESENVOLUPAMENT CAPACITATS PRIMER CICLE HUMANÍSTIC 

 

1 EXPRESSIÓ ORAL PÚBLICA 

Aprenem a expressar-nos 
 

OBJECTIUS 

 

1. Aprendre a expressar-se en públic. 

2. Utilitzar les TIC com a eines de recolzament en una exposició oral. 

3. Valorar l'expressió pública en l'àmbit professional, artístic i social. 

4. Conéixer les formes teatrals passades i actuals. 

5. Analitzar els elements de la representació teatral i la seua relació amb l'expressió en 

públic. 

 

ACTIVITATS 

 

 Estudi històric de les formes teatrals. 

 Els elements escènics: funcionament actual d'una representació teatral. 

 Programari útil per a una presentació oral: els processadors de textos i les 

presentacions de diapositives. 

 Tècniques d'expressió oral. 

 Expressió oral en públic: presentació expositiva, lectura dramatitzada, representació 

d'una escena. 
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DC 1 HUM DESENVOLUPAMENT CAPACITATS PRIMER CICLE HUMANÍSTIC 

 

2 VIDEONARRACIÓ 

Un relat contat amb les mans 
 

OBJECTIUS 

 

1. Aprendre a utilitzar bàsicament les eines d'expressió gràfica audiovisuals. 

2. Estimular la creativitat dels alumnes. 

3. Analitzar de manera crítica l'ús de les tècniques audiovisuals als mitjans de comunicació i 

en especial a la publicitat. 

4. Conéixer les formes artístiques audiovisuals i el vídeo-art. 

5. Conéixer les formes de difusió i expressió a la xarxa. 

 

ACTIVITATS 

 

 Creació d’una peça audiovisual. 

 Anàlisi de la publicitat actual. 

 Conéixer les tècniques de creació audiovisual. 

 Anàlisi de les formes actuals del vídeo-art: el vídeo-clip. 

 L’adaptació d’una narració literària a una audiovisual. 

 La narrativa breu. 

 Els editors de vídeo no lineals i altres programaris d’edició de vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Martorell Vento  
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DC 1 HUM DESENVOLUPAMENT CAPACITATS PRIMER CICLE HUMANÍSTIC 

 

3 CURTMETRATGE 

Fem cinema 
 

OBJECTIUS 

 

1. Conéixer el funcionament de les tècniques cinematogràfiques. 

2. Analitzar l’evolució del cinema al llarg dels segles XX i XXI 

3.  Estimular la creativitat dels alumnes. 

4.  Ser capaços d’analitzar de manera crítica els missatges cinematogràfics. 

5. Filmar un curtmetratge elaborat pels alumnes. 

 

ACTIVITATS 

 

 Estudi de la relació entre el cinema i la literatura. 

 Elements bàsics de la tècnica fotogràfica. 

 L’adaptació cinematogràfica: el guió i el “storyboard” 

 Elaboració d’un guió cinematogràfic adaptat. 

 Escenificació i rodatge d’un curtmetratge. 

 Edició i muntatge. 

 La música al cinema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Martorell Vento   
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DC 1 CIENT DESENVOLUPAMENT CAPACITATS PRIMER CICLE HUMANÍSTIC 

 

1 METIDO EN PROBLEMAS 

 

OBJECTIUS 

1. Millorar els processos d’aprenentatge, en general, mitjançant el metaconeixement del 

propi aprenentatge.  

2. Conèixer estratègies de resolució de problemes, des del desenvolupament de capacitats, 

no de continguts.  

3. Predisposar els alumnes a la utilització dels seus coneixements matemàtics en situacions 

problemàtiques de la vida quotidiana.  

4. Afavorir el treball en equip i millorar d’aquesta manera la velocitat de progrés personal 

obtinguda quan s’escolta i es discuteixen les propostes alienes.  

5. Introduir les TIC com a eina d’anàlisi útil i adient per al plantejament i resolució de 

problemes.  

6. Fomentar l’interès per ampliar el camp d’aplicació dels conceptes i tècniques conegudes. 

ACTIVITATS 

 Aproximació a les estratègies de resolució de problemes mitjançant els  

- Analogia o semblança. 

- Simplificació, particularització. 

- Organització, codificació. 

- Assaig i error. 

- Treballar marxa arrere (considerar el problema resolt). 

- Modificació del problema. 

- Conjeturar. 

- Fer recompte. 

- Exploració. 

- Etc. 

 Introducció al full de càlcul.  

 Aplicacions del full de càlcul en la resolució de problemes. 

 Visionat de la pel·lícula “La habitación de Fermat” i anàlisi dels problemes i jocs 

matemàtics plantejats. 

 

Alejandro Lidón Marí    
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DC 1 CIENT DESENVOLUPAMENT CAPACITATS PRIMER CICLE HUMANÍSTIC 

 

2 Ando investigANDO 

 

OBJECTIUS 

1. Promoure la utilització del raonament científic com un element més que ens permitisca 

analitzar, interpretar i decidir sobre les accions de la realitat a la qual vivim.  

2. Introduir alguns elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes 

científics. 

3. Proporcionar als alumnes les eines bàsiques necessàries per a realitzar petites 

investigacions de caràcter científic i afavorir d’aquesta manera a seua autonomia en la 

realització de posteriors treballs. 

4. Valorar la utilització de les TIC com a font de documentació prèvia al desenvolupament 

de la investigació i com a eina de presentació i difusió dels resultats obtinguts.  

ACTIVITATS 

 Plantejament i realització de una petita investigació estadística de caràcter social sobre 

algun aspecte del seu entorn proper.  

 Presentació i difusió dels resultats i conclusions obtingudes mitjançant diferents mitjans 

(exposicions, Web del PROA, etc.).    

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Lidón Marí    
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DC 1 CIENT DESENVOLUPAMENT CAPACITATS PRIMER CICLE HUMANÍSTIC 

 

3 A  CIENCIA CIERTA 

 

OBJECTIUS 

1. Entendre la ciència com a resultat de l’activitat humana i, per tant, influïda per la 

història, els interessos i les aspiracions humanes. 

2. Valorar els progressos científics donats per la ciència al llarg de la seua història, així com 

l’esforç, no exempt de sacrifici, que han suposat aquests avanços. 

3. Despertar l’interès pels diferents camps del saber científic i afavorir la autonomia dels 

alumnes a l’hora d’ampliar els seus coneixements sobre el tema. 

4. Abordar, des del punt de vista experimental, estètic i lúdic el món científic. 

5. Desvelar les múltiples referències matemàtiques i científiques en general, del nostre 

entorn.   

Elaborar materials propis amb l’ajuda de les noves tecnologies (presentacions, vídeos, 

etc.). 

ACTIVITATS 

 Aproximació a la webquest com a eina d’investigació guiada sobre un tema.  

 Realització d’una investigació sobre Webs de divulgació científica per a joves i els seus 

continguts i elaboració d’una presentació per a divulgar els resultats obtinguts.  

 Disseny i elaboració d’un senzill joc de taula de preguntes-respostes basat en els 

“perquès de la ciència”, “les matemàtiques que m’envolten”, “les dones en la ciència” i 

“els científics i la seua obra”.  

 

 

 

 

 

Alejandro Lidón Marí    
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DC 2 MITJ DESENVOLUPAMENT CAPACITATS SEGON CICLE MITJÀ 

 

1 PREPARACIÓ PROVA  

GRAU MITJÀ 
 

OBJECTIUS 

 

1. Entendre una àmplia gamma de textos relacionats amb la vida social, acadèmica o 

professional encara que aquests siguen llargs o complexos, la situació de recepció no 

siga favorable o continguen implícits o expressions idiomàtiques 

2. Expressar-se oralment amb fluïdesa i espontaneïtat d'acord amb la situació, fent 

exposicions sobre temes complexos, participant de manera cooperativa en una 

conversa o formulant de manera precisa idees i opinions en el registre més escaient. 

3. Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre qualsevol tema amb 

l'adequació, la coherència i la cohesió apropiades i seleccionant l'estil i el registre en 

funció del lector, la situació comunicativa i el tipus de text. 

4. Identificar i usar amb solvència i eficàcia les convencions d'una àmplia gamma de 

gèneres i registres incorporant-hi el lèxic, la fraseologia i la sintaxi del valencià, i 

procurant evitar les interferències d'altres llengües. 

5. Aconseguir un ús controlat i reflexiu del sistema lingüístic tant pel que fa als seus 

components(fonologia, ortografia, morfologia, semàntica, sintaxi) com a la seua 

interrelació dins d'un text. 

6. Reflexionar sobre la situació sociolingüística del valencià i les normes tàcites o 

explícites d'ús lingüístic en una situació de llengües en contacte amb l'objectiu 

d'avaforir l'ús normal d'aquesta llengua. 

7. Endinsar-se en el coneixement d'aspectes literaris, geogràfics, històrics, culturals i 

socials en relació a la Comunitat Valenciana i a tot l'àmbit lingüístic d'aquest idioma. 

 

ACTIVITATS 

 

 Realització de proves reals de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià 

 Seguiment del programa informàtic Pràctic de preparació a aquestes proves. 

 Pràctiques amb els principals correctors, traductors, dicionaris i altres tipus de suport 

existents en Internet, en format de software o en paper. 

 Elaboració i implementació de documents informàtics relacionats amb proves 

concretes, elaboració de textos, participació en debats o fòrums... 

 

 Treball sistemàtic de totes les microhabilitats en els processors de comprensió i 
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expressió escrita i oral. 

 Suport a l'activitat ordinària de la classe de valencià. 

 Ús de vídeos -preferiblement de format curt- i cançons per treballar microhabilitats 

de comprensió oral i com a base d'activitats d'expressió oral i escrita posteriors. 

 Probable seguiment d'activitats més extenses de lectura o àudiovisuals: novel·les, 

cinema, teatre... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adolf Fenollós Vicent  
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DC 2   DESENVOLUPAMENT CAPACITATS SEGON CICLE HUM/CIENT 

 

OBJECTIUS 

2n CICLE 
 

 ÀMBIT HUMANÍSTIC 

1 Programar activitats d’enriquiment per tal d’aprofundir als camps derivats del currículum. 

 2 Desenvolupament i ampliació de les destreses bàsiques en la utilització de les fonts 

d’informació per a adquirir nous coneixements amb un sentit crític. 

 3 Treballar en projectes relacionats amb les nostres arrels culturals (món clàssic i àrab). 

 4 Elaborar materials propis sobre la Petjada de la cultura àrab a Balansiya per a participar 

en un programa Comenius E-Twinning (agermanament digital amb centres europeus) 

5 Afavorir la creativitat als distints nivells. 

6 Afavorir l’accés a les noves tecnologies. 

7 Promoure la reflexió sobre els distints aspectes de la cultura. 

8 Potenciar la lectura i la consulta de fonts bibliogràfiques (diccionaris, llibres de consulta, 

Internet). 

 ÀMBIT CIENTÍFIC 

1 Entendre la ciència com a fruit de l’activitat humana i per tant influïda per la història, els 

interessos i les aspiracions humanes. 

2 Valorar els progressos científics aconseguits per la ciència al llarg de la seua història, així 

com l’ esforç, no exempt de sacrifici, que ha costat. 

3 Situar històrica i geogràficament noms emblemàtics de la ciència. 

4 Millorar els processos d’aprenentatge, en general, a través del metaconeixement del propi 

aprenentatge. Treballar estratègies de resolució de problemes des de l’òptica del 

desenvolupament de capacitats. 

5 Promoure la utilització del raonament científic como un element més que ens permeta 

analitzar, interpretar, i decidir sobre les accions de la realitat que vivim. 

6 Abordar, des d’un punt de vista experimental, allò estètic i lúdic que podem trobar al món 

científic. 

 

 

Alicia López Palomera i Judith García Ponce   
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DC 2   DESENVOLUPAMENT CAPACITATS SEGON CICLE HUM/CIENT 

 

1 VALENTIA 

HISPANIA EN VALENCIA 
 

OBJECTIUS 

1 Realitzar un recorregut per la història de la València romana. 

2 Estudiar els mites clàssics i rastrejar la seua influència en la cultura de la península. 

3 Elaborar un gran còmic sobre el rapte de la nimfa Europa per a commemorar el dia 
europeu. 

4 Investigar la ciència en la època romana. 

5 Aprendre els costums de Roma. 

6 Connectar els catasterismes amb l’estudi de l’Astronomia. 

7 Revisar les aportacions de l’època romana a les matemètiques 

8 Realitzar un estudi dels projectes d’enginyeria romana a València 

9 Aprofundir en el sistema de numeració romà. Conéixer l’aritmètica romana i l’argumentació 
matemàtica actual dels seus procediments 

10 Esbrinar la petjada en la terminologia científica de les lletres romanes 

11 Propiciar l’ús educatiu d’internet mitjançant la ulitilització de les Web Quest 

12 Estudiar la millora del calendari que va aportar Roma 

 
 

ACTIVITATS 

 

Sobre Mitologia: 

 “La mítica història del món i la veritat científica”: confrontació de mites sobre l’origen i 

ciència (taller i conferència). 

 “Mitologia i univers”: catasterismes i constel·lacions (“El joc de l’Osa” / Conferència de la 

Càtedra de Divulgació de la Ciència). 

 “Déus i atributs”: Maleta didàctica Museu de Prehistòria (“Nosaltres els Déus”) 

 “Orígens d’Europa”: elaboració d’un còmic de gran format. 

 

Sobre costums i vida romanes: 

 Visita a Saguntina Domus Baebia: taller de màgia i endevinació / visita al teatre de 

Sagunt. 

 Visita guiada a Valentia i Museu d’Història de la Ciutat.  
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 Aula Cinema: Astèrix i Obèlix contra Cèsar 

 Investigació: El món romà en els còmics 

 Astèrix, molt més que un còmic. Il·lustrador, guionista de còmics 

 

Sobre ciència: 

 “Més enllà dels nombres romans”. Operacions de romans 

 Elaboració d’un “Bingo Romà” 

 “Astrologia-Astronomia”. Geocentrisme-Heliocentrisme: Conferència 

 “En busca delZERO i altres”. Curiositats sobre representacions numèriques en el sistema 

de numeració romà- 

 “Regularitats en un cub de cubs”. Conferència 

 Treball de les WQ: La Màquina del Temps, Casus Bell, La Hispània Romana... 

 Estratègies en el Calendari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia López Palomera i Judith García Ponce   
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DC 2   DESENVOLUPAMENT CAPACITATS SEGON CICLE HUM/CIENT 

 

2 BALANSIYA 

AL-ÁNDALUS EN VALENCIA 
 

OBJECTIUS 

1 Realitzar un recorregut per la història de la València musulmana. 

2 Estudiar la mescla de cultures i religions a Balansiya: cristians i musulmans. 

3 Investigar la ciència a Al-Àndalus. 

4 Conéixer la literatura de l’època i recitar romanços moriscos. 

5 Reflexionar sobre l’expulsió dels moriscos. 

6 Realitzar un projecte d’agermanament eTwinning amb Portugal ( Lisboa) , Sicília, Turquia 

(Estambul), Malta, França i Melilla: “Rere la petjada àrab (Les arrels de la nostra cultura)” / 

“After the Arabs’ path (Rooting our culture)”. 

7 Fomentar la convivència pacífica i el respecte entre cultures i religions diferents. 

8 Potenciar actituds obertes, comprensives i respectuoses amb els alumnes. 

9 Conéixer els orígens del nostre sistema de numeració 

10 Estudiar biografies d’astrònoms i matemàtics del Bagdag científic i de l’Espanya àrab. 

Valorar la seua influència en la història de les matemàtiques 

11 Reconéixer la tasca de propagació de la ciència del món antic per part dels científics 

àrabs. Mostrar també la importància de les traduccions àrabs impulsades per les avançades 

investigacions de l’època 

12 Reparar en al-Khwarizmi, pare de l’Àlgebra 

13 Reflexionar sobre l’especial bellesa i harmonia de l’Alhambra des del sentiement 

matemàtic. Valorar la influència d’aquest monument emblemàtic en l’arquitecte català Gaudí 

13 Fomentar la lectura d’història de la ciència 

 

ACTIVITATS 

1 MOTIVACIÓ: Cerimònia del té  i taller de cal·ligrafia. 

 

2 INVESTIGACIÓ 

- Cartells sobre l’ Islam i la seua expansió. 

- Visita al Museu d’Història de València i a la València musulmana: fotografies. 

- Conferències i Cinema. 

- Elaboració d’ una WEB QUEST: Investiga Al-Ándalus . 
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3 CIÈNCIA a Al-Ándalus  

- “El palau de la simetria” . L’Alhambra i la geometria. Àrabs, Escher i més. 

- Exposició fotogràfica. 

- Construcció d’una WQ sobre: l’Alhambra matemàtica 

- Búsqueda de lectures novel·lades de temàtica científica ambientades en Al-Ándalus 

 

4 eTwinning (agermanament digital amb altres centres europeus): “Rere la petjada àrab (les 

arrels de la nostra cultura)” / “After the Arabs path (Rooting our Culture)” 

Objectiu: Estudiar el passat cultural comú àrab i cristià i observar la seua permanència actual 

per a fomentar el respecte i l’acceptació d’allò que és diferent. 
Socis: Portugal, Itàlia (Sicília), Malta, Turquia, França, Espanya (València i Melilla) 

Activitats diverses amb un enfocament supranacional. 

 

5 RECITAL I EXPOSICIONS 

- Recital de poemes àrabs i moriscos 

- Exposició de vestits medievals de cristians, moriscos i àrabs 

 

6 ANIMACIÓ A LA LECTURA FÍLMICA I LITERÀRIA 

- Treball des dels àmbits  humanístic i científic de la lectura El señor del cero. 

- Aula de cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alicia López Palomera i Judith García Ponce   

 


