
DC 2   DESENVOLUPAMENT CAPACITATS 1r i 2n  CICLE HUM/CIENT 
 

OBJECTIUS 

1r i 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 el nostre passat cultural. 

 4 Elaborar materials propis sobre el segle XX 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 Estudiar la història de la ciència com fem davant qualsevol manifestació de la creativitat 
humana que pretenem conèixer. Indagar en el context, vida, preocupacions, desitjos de 
Gaudí, Dalí o dels arquitectes de la València modernista més famosos.  

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   

 



DC 2   DESENVOLUPAMENT CAPACITATS 1r i 2n  CICLE HUM/CIENT  
 

1 
SEGLE XX 

MODERNISME I AVANTGUARDA 
 

OBJECTIUS 

 
OBJECTIU PRINCIPAL: 
 

Estudiar els últims anys del segle XIX i primers del XX des d'un punt de vista estètic, científic i 
cultural, triant el modernisme i les avantguardes com a referents destacats de l'època. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
 

o Estudiar el context històric, científic i cultural de principis del segle XX. 

o Apropar-nos a les principals manifestacions artístiques i als noms més destacats del 

moment en literatura. 

o Entendre les noves formes d'expressió estètiques, el seu llenguatge figurat i saber 

utilitzar-ho en produccions pròpies. 

o Indagar el context històric, vida i obres de Gaudí, Dalí, Demetrio Ribes, Francisco Mora i 

altres arquitectes de la València Modernista. 

o Realitzar ” turisme polièdric” per la ciutat de València. València, poliedre de vivències i 

sentiments que s'apareix diferent segons des d'on la mirem. 

o Ser capaços d'entendre la diversitat cultural de principis de segle. 

o Elaborar una guia de rutes modernistes de les ciutats participants en el *eTwinning 

“Regreso a la Belle Époque” utilitzant el codi del còmic. 

o Apropar-nos als principals cartellistes de principis de segle i elaborar nosaltres cartells 

sobre la Belle Époque. 

o Reflexionar sobre les raons històriques que van provocar el naixement de les 

avantguardes i la seua eclosió. 

o Analitzar una obra cubista, El Guernika, i commemorar amb ell el Dia de la Pau. 

o Conèixer, des de l'òptica matemàtica, les obres de Gaudí, Dalí i Escher. 

o Realitzar “rutes matemàtiques” tenint com a protagonista d'aquestes visites alguns dels 

edificis modernistes de la nostra ciutat. 

o Conèixer més a fons El Món de les Corbes: La catenària i unes altres . 

o Revisar corbes amb història: viatjar des de les còniques(*etwinning) fins a les equacions 

de les flors (Comenius) 

o Recórrer a programes informàtics per representar les matemàtiques de la ciutat. 

o Propiciar l'ús educatiu d'internet mitjançant l'ús de les Web Quest 



ACTIVITATS 

 

1. Visionat d'un documental sobre els anys primers del segle XX. Explotació didàctica. 

2. La ciutat i les Matemàtiques. Activitats de recerca de la presència matemàtica en multitud 

d'aspectes, des dels més solemnes als més senzills i quotidians. 

3. Elaborar, amb l'ajuda d'eines TIC, treballs sobre les tres obres més emblemàtiques de 

l'arquitectura pública a la nostra ciutat, a saber, L'Estació del Nord, El Mercat de Colón i el 

Mercat Central. 

4. Estudi dels nous codis estètics del modernisme i l'avantguarda: llenguatge literari i artístic 

i elaboració de productes propis (Postals de la València modernista). 

5. Visionat del documental “De Gaudí a Picasso”: recorregut històric del Modernisme. 

6. Elaboració d'un muntatge multimèdia: Les relacions matemàtiques de Gaudí, Dalí i Escher. 

7. Anàlisi dels codis específics del còmic: explicació i elaboració de vinyetes pròpies per 

formar amb elles una guia de rutes modernistes. 

8. Estudi pràctic de les avantguardes. Taller de creació a l'aula. 

9. Anàlisi detallada del *Guernika: context, tècnica, significat. El cubisme. 

10. Celebració del Dia de la Pau amb un concert homenatge protagonitzat pels alumnes. 

11. Aula cinema: per determinar 

12. Realització d'activitats geomètriques amb programes informàtics. 

13. Investigació: Geometria i moda 

14. Edició d'un llibre de “moda”. Dissenys “modernistes” en la moda. 

15. Estudi i aplicació pràctica sobre cartellistes famosos de principis de segle: Toulouse 

Lautrec, Alphonse Mucha… 

16. Estudi de les funcions més senzilles de l'arquitectura modernista amb l'ajuda de les eines 

TIC. 
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2 ASOCIACIÓ COMENIUS 

Anotaciones a un bosque  

OBJECTIUS 

 

1. Explicar què és una Associació Comenius i fomentar la idea d'Europa en el centre. 

2. Despertar en els alumnes el gust i el respecte per la Naturalesa. 

3. Estudiar els diferents boscos europeus, la seua gestió i la distribució d'espècies en ells. 

4. Conèixer i comprendre els problemes dels boscos ajudats per l'eina matemàtica. 

5. Investigar el tema del bosc i els arbres com a motiu d'inspiració per a certes 

disciplines artístiques: literatura, art, etc.  

6. Constatar com la naturalesa forma part del nostre propi codi lingüístic i el seu 

llenguatge figurat formant part de refranys i frases fetes. 

7. Ajudar a formar consumidors responsables. 

8. Reconèixer l'àmplia mostra de corbes que la Naturalesa ens ofereix: cercles, espirals, 

el·lipses, paràboles, hipèrboles, catenàries,… 

9. Observar, per contra, el poc pròdiga que és la Naturalesa a l'hora de mostrar rectes, 

plànols i cossos regulars, tan usuals en la geometria del projecte anterior. 

10. Estudiar en el bosc i a l'aula la “geometria natural”. 

11. Elaborar receptes, cosmètica natural i papereria amb productes del bosc. 

12. Realitzar rutes de senderisme i activitats a l'aire lliure en entorns boscosos, elaborant 

guies de senderes. 

13. Utilitzar la fotografia, el vídeo, el dibuix, la música i l'escriptura com a expressió de la 

subjectivitat d'alumnes i professors i valorar i difondre la seua dimensió estètica i 

creativa. 

14. Fomentar l'ús dels diferents codis estètics (paraula, imatge, música, etc.) i integrar-

los en el projecte. 

15. Ajudar a entendre la diversitat d'Europa quant a entorns naturals, població, cultura i 

llengües. 

 

 

 

 

ACTIVITATS 

 



 

1. Presentació i explicació d'una Associació Comenius. 

2. Exposició Fotogràfica: El bosc matemàtic 

3. Creació de greguerías sobre el bosc. Disseny de diapositives i col·lecció. 

4. Visionat de la pel·lícula El Bosc Animat. Explotació didàctica. 

5. Revisió i elaboració de llistats de *Webquest i altres eines educatives TIC que treballin el 

tema dels boscos. 

6. Narracions sobre el bosc. Taller. 

7. Recerca en la web de literatura, cinema o qualsevol altra manifestació artística que tingui 

com a protagonista principal al bosc en general i als arbres en particular. 

8. Rutes de senderisme 

9. Participació activa en la preparació del Dia d'Europa (9 de maig) 

10. Elaboració de punts de lectura amb productes del bosc. 
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CLUB ACTIVITATS ESPORTIVES I 

SALUDABLES 

Aprenem a passar-ho bé 

 

OBJECTIUS 

1. Aconseguir un desenvolupament integral de l'alumne, tenint en compte la millora de la 

salut en tots els seus àmbits: físic, mental i social. 

2. Recuperar l'activitat física com una de les activitats principals del temps d'oci en els 

adolescents. 

3. Augmentar el ventall de possibilitats d'oci saludable per als alumnes. 

4. Facilitar la utilització de les instal·lacions i el material esportiu de què disposa el centre 

educatiu en l'horari extraescolar. 

5. Implicar l'alumnat a la programació i desenvolupament de les activitats que van a realitzar 

mitjançant la realització de grups d'interès i de nivell, donant-los certa responsabilitat en el 

seu desenvolupament . 

6. Valoració de la salut i de l'estat de forma dels alumnes. 

7. Apropar els pares a la realització d'activitat física amb els seus fills. 

8. Inculcar en els alumnes una altra visió de l'institut, com a lloc d'esplai i de relació social, a 

més del purament acadèmic. 

ACTIVITATS 

 Qüestionaris i tests físics per determinar l'estat de salut i forma física dels alumnes. 

 La bicicleta com a element lúdic i de transport saludable. 

 Activitats esportives segons els interessos dels alumnes: Esports col·lectius, individuals, etc. 

 Participació recreativa en competicions esportives: Jocs esportius de la Generalitat, 

Trobades amb altres centres, Competicions internes... 

 Disseny i desenvolupament de plans d'entrenament personalitzats segons diferents 

objectius. 

 Iniciació a activitats que es poden desenvolupar en el mitjà natural. 

 Utilitzar instal·lacions properes per al desenvolupament de diferents activitats i com a 

ampliació dels llocs d'oci. 

 Sessions dirigides amb un objectiu de desenvolupament de la Condició Física. 

 Activitats lúdiques: Jocs col·lectius, danses, etc. 
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