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Resum  

Resum en català 

El propòsit de millorar un trajecte, per tal de què aquest esdevingui segur i eficaç per 

al vianant, ha de ser un dels eixos centrals que constitueixi la formació rebuda per 

qualsevol alumne durant la seva escolaritatΣ ǇŜǊ ǘŀƭ ŘŜ ŘƛǎƳƛƴǳƛǊ Ŝƭ ǊƛǎŎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎΦ  

tŀǊǘƛƴǘ ŘΩŀǉǳŜǎǘŀ ǇǊŜƳƛǎǎŀΣ ƛ ŀƳō ƭŀ ŀǇƭƛŎŀŎƛƽ ŘŜ ƭŀ ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽ ŘƛŘŁŎǘƛŎŀ ŘƛǎǎŜƴȅŀŘŀ 

em disposo a donar eines i recursos a la mainada per fomentar una actitud oberta 

cap al canvi dels seus hàbits i aconseguir un gran nivell de seguretat front els camins 

ƛ ƭŜǎ ǊǳǘƛƴŜǎ ŘƛŁǊƛŜǎ ŀ ƭŜǎ ǉǳŜ ǎΩŜƴŦǊƻƴǘŜƴ Ŝƭǎ ǾƛŀƴŀƴǘǎΦ /ƻƴǎŎƛŜƴŎƛŀǊ ŀ ƭŜǎ ŦŀƳƝƭƛŜǎΣ ǎƛ 

més no, ǇǊƻǇƛŎƛŀ ŀǉǳŜǎǘ ŎŀƴǾƛ ŘΩŀŎǘƛǘǳŘ Ŝƴ ƭŀ ŦƻǊƳŀŎƛƽ ŘŜƭǎ ŀƭǳƳƴŜǎ ƛ ŀƧǳŘŀ ŀ ŜƭƛƳƛƴŀǊ 

els prejudicis que la societat té i que moltes vegades obstaculitzen les decisions dels 

ǇŀǊŜǎ ǾŜǊǎ ƭΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ŘΩǳƴ Ǿƛŀƴŀƴǘ όŦƛƭƭκŀύ Ŝƴ ŜŘŀǘ ŜǎŎƻƭŀǊΦ  

Paraules clau: trajecte, ǾƛŀƴŀƴǘΣ ǊƛǎŎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎΣ ǎŜƎǳǊŜǘŀǘΣ ŎŀƴǾƛ ŘΩŀŎǘƛǘǳŘΦ 

 

Resum en castellà 

El propósito de mejorar un trayecto, con el fin de que este resulte seguro y eficaz 

para el peatón, debe ser uno de los ejes centrales que constituya la formación 

recibida por cualquier alumno durante su escolaridad, para disminuir el riesgo de 

accidentes.  

Partiendo de esta premisa, y con la aplicación de la intervención didáctica diseñada 

me dispongo a dar herramientas y recursos a los alumnos para fomentar una actitud 

abierta hacia el cambio de sus hábitos y conseguir un gran nivel de seguridad frente 

a los caminos y las rutinas diarias a los que se enfrentan los peatones. Concienciar a 

las familias, si más no, propicia este cambio de actitud en la formación de los alumnos 

y ayuda a eliminar los prejuicios que la sociedad tiene y que muchas veces 

obstaculizan las decisiones de los padres en relación a la autonomía de un peatón 

(hijo/a) en edad escolar. 

Palabras clave: trayecto, peatón, riesgo de accidentes, seguridad, cambio de actitud. 
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Resum en anglès 

The purpose of improving a journey, so that this is safe and effective for pedestrians, 

should be one of the central themes that constitute the formation received by any 

student during their schooling, in order to reduce the risk of accidents. 

On this basis, and with the implementation of the teaching sequence designed, I aim 

to provide tools and resources to the students in order to foment an open attitude 

towards the change of their habits so that they become able to achieve a high level 

of security front the daily routines that pedestrians face. Raise awareness among 

families, favors this change of attitude in the formation of the students and helps to 

eliminate prejudices that society has and often hinders the decisions of parents in 

relation to the autonomy of a pedestrian in age school. 

Key words: journey, pedestrian, risk of accidents, security, change of attitude.  

 

Introducció i definició del projecte  
 

Presentació del document 

[ŀ ǊŜŘŀŎŎƛƽ ŘΩŀǉǳŜǎǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǎΩƘŀ ŜŦŜŎǘǳŀǘ ŀƳō ƭŀ ƛƴǘŜƴŎƛƽ ŘΩŀōƻǊŘŀǊ ŀǎǇŜŎǘŜǎ ǉǳŜ 

ŀǘŜƴȅŜƴ ŀ ƭΩ9ŘǳŎŀŎƛƽ ±ƛŁǊƛŀΦ Wŀ ǉǳŜ ŀǉǳŜǎǘ Şǎ ǳƴ ŁƳōƛǘ ǉǳŜ ŎƻƳǇǊŝƴ ƳƻƭǘƝǎǎƛƳŜǎ 

ǾŜǎǎŀƴǘǎΣ Ŏŀƭ ŘƛǊ ǉǳŜ Ŝƴ ŀǉǳŜǎǘ ǘǊŜōŀƭƭ ŜƳ ŎŜƴǘǊŀǊŞ Ŝƴ ƭΩ9ŘǳŎŀŎƛƽ ±ƛŁǊƛŀ ŘŜǎ ŘŜƭ Ǉǳƴǘ 

de vista del vianant. En la nostra societat una de les principals causes de defunció 

entre la població més jove es deu primordialment als accidents de tràfic.  

Com a futura docent, i sempre tenint present el gran impacte que exercim en 

ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ ŘŜƭ ƧƻǾŜƴǘΣ Ŏƻƴǎƛdero de vital importància mostrar una actitud de 

ǇǊŜŘƛǎǇƻǎƛŎƛƽ ǾŜǊǎ Ŝƭ ǘǊŀŎǘŀƳŜƴǘ ŘΩŀǉǳŜǎǘŀ ǘŜƳŁǘƛŎŀ ƛ ǇƻŘŜǊ ŘΩŀǉǳŜǎǘŀ ƳŀƴŜǊŀ 

ǇǊŜŘƛŎŀǊ ŀƳō ƭΩŜȄŜƳǇƭŜΦ {ƛ ōŞ ƭŀ ƳŀƛƴŀŘŀ ŀŎƻǎǘǳƳŀ ŀ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǊ-nos un model a 

ǎŜƎǳƛǊΣ ǇǊŜǘŜƴŎ ŦŜΩƭǎ-hi aproximar fins a aquests valors amb la intenció de què en 

prenguin consciència.  

La meva principal idea gira entorn al fet de voler atacar les idees amb les quals 

ŎƻƳǇǘŀ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ Ŝƴ ŀƭƭƼ ǉǳŜ ŀǘŜƴȅ ŀ ƭΩ9ŘǳŎŀŎƛƽ ±ƛŁǊƛŀΦ A partir de la pròpia 

experiència i de cadascuna de les vivències de què disposin els nanos, podré tocar les 
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seves emocions ƛ ŀǊǊƛōŀǊ ŀƛȄƝ ŀ ŘŜǎǇŜǊǘŀǊ Ŝƴ Ŝƭƭǎ ƭΩƛƴǘŜǊŝǎ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ǇŜǊ ŘƻƴŀǊ ǊŜǎǇƻǎǘŀ 

a les exigències del seu entorn més immediat.  

Amb la implementació de lŀ ¦ƴƛǘŀǘ 5ƛŘŁŎǘƛŎŀ ŘƛǎǎŜƴȅŀŘŀΣ ƳΩŀƎǊŀŘŀǊƛŀ ŎƻƴǎǘŀǘŀǊ ǎƛ Ŝǎ 

produeix cap mena de canvi en relació a les seves idees inicials.   

 

hōƧŜŎǘƛǳǎ ŘΩŀǉǳŜǎǘ 

[ΩƻōƧŜŎǘƛǳ ƛƳǇŜǊŀƴǘ que sustenta aquest projecte gira entorn al fet de voler propiciar 

un canvi en allò que respecta a la seguretat del vianant, més concretament a la dels 

infants en edat escolar. 

Si bé, allò que em disposo a aconseguir és inculcar uns hàbits vials responsables i 

segurs per tal de què el trajecte de casa a l’escola esdevingui òptim, la implementació 

de la unitat didàctica dissenyada servirà a la mainada indirectament per a extrapolar 

en un futur allò après i que es converteixin en conductors responsables i respectuosos 

amb el seu entorn.  

 

Justificació de la tria, interès personal o acadèmic pel tema 

9ƭ Ƴƻǘƛǳ ǉǳŜ Ƙŀ ǎǳǎŎƛǘŀǘ ƭΩŜƭŜŎŎƛƽ ŘΩŀǉuesta temàtica ha estat primordialment, el fet 

de voler conscienciar a alumnes i famílies en allò que ateny a la seguretat vial per tal 

de reduir el numero tant elevat ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘŀǘǎ ŀ Ŏŀusa del desconeixement/omissió 

ǇŜǊ ǇŀǊǘ ŘΩŀǉǳŜǎǘǎΦ El seu abordament pot ser clau en la reŘǳŎŎƛƽ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘŀƭƛǘŀǘΦ  

 

Estructura i continguts del treball 

Aquest ǇǊƻƧŜŎǘŜ ǎΩŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ Ŝƴ ōŀǎŜ ŀ п ŜƛȄƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭǎΥ  

 

1. !ǾŀƭǳŀŎƛƽ ŘΩŜƴǘǊŀŘŀ 

2. Avaluació de sortida 

3. Atacar idees  

4. Tocar les emocions  
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Els continguts de què disposa el treball es troben definits i estructurats a partir del 

model d’opció professionalitzada atorgada per la universitat Autònoma de Barcelona. 

 

Context del centre/institució i Anàlisi/detecció de necessitats 

[Ω9scola Saltells és un centre d'Educació Infantil i Primària de titularitat pública que 

acull infants de 3 a 12 anys. És una escola de doble línia, és a dir, que té dos grups per 

cada nivell des de P3 fins a 6è.  

[ΩŜǎŎƻƭŀ Ŝǎ ǘǊƻōŀ ǎƛǘǳŀŘŀ ŀƭ ƳǳƴƛŎƛǇƛ ŘŜ /ŜǊŘŀƴȅƻƭŀ ŘŜƭ ±ŀƭƭŝǎ ό.ŀǊŎŜƭƻƴŀύΣ 

ŎƻƴŎǊŜǘŀƳŜƴǘ ŀ ƭΩ!ǾƛƴƎǳŘŀ ŘŜ wƻƳŀΦ  

! ƭΩ9ǎŎƻƭŀ {ŀƭǘŜƭƭǎ ŎǊŜǳŜƴ ƛ ŘŜŦŜƴǎŜƴ ƭŀ ƛŘŜŀ ŘŜ ǉǳŝ ƭΩƛƴŦŀƴǘ Şǎ ǳƴ ǎǳōƧŜŎǘŜ ŀŎǘƛǳ Ŝƴ Ŝƭ 

ǎŜǳ ǇǊƻŎŞǎ ŘΩŀǇǊŜƴŜƴǘŀǘƎŜ ƛ ǇŜǊ ǘŀƴǘΣ ƭŀ ǎŜǾŀ ǘŀǎŎŀ Şǎ ƭŀ ŘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŀΩƭǎ-hi, posant al seu 

abast els mitjans necessaris: espais, recursos humans, materials, etc., que els hi ajudi 

ƛ ŦǳƴŎƛƻƴƛƴ ŘΩŜǎǘƝƳǳƭǎ Ŝƴ Ŝƭ ǎŜǳ ŘŜǎŜƴǾƻƭǳǇŀƳŜƴǘ ŦƝǎƛŎΣ ǇǎƛŎƻƭƼƎƛŎ ƛ ǎƼŎƛƻ-afectiu. Tot 

ŀƛȄƼΣ Řƛƴǎ ŘΩǳƴ ŜƴŦƻŎ ƎƭƻōŀƭƛǘȊŀŘƻǊ ŘŜƭǎ ŀǇrenentatges.  

Basant-ƳŜ Ŝƴ ƭŀ ƳŜǾŀ ŜǎǘŀŘŀ ŀ ƭΩŜǎŎƻƭŀ ŘǳǊŀƴǘ Ŝƭ ǘŜƳǇǎ Ŝƴ ǉǳŝ Ƙŀ ǘǊŀƴǎŎƻǊǊŜƎǳǘ 

ŀǉǳŜǎǘ ǵƭǘƛƳ ŀƴȅ ŀŎŀŘŝƳƛŎΣ ƳΩŀǾŜƴǘǳǊƻ ŀ ŀŦƛǊƳŀǊ ǉǳŜ ŀǉǳŜǎǘ Şǎ ǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŜŘǳŎŀǘƛǳ 

ŘŜ ŎŀƛǊŜ ƛƴƴƻǾŀŘƻǊΣ ŘƻƴŎǎ Ǉƻǎŀ ŀ ƭΩŀōŀǎǘ ŘŜƭ ǎŜǳ ŀƭǳƳƴŀǘ ƛ ǇǊƻŦŜǎǎƻǊŀǘ ǘƻǘ ǳƴ ŎƻƴƧunt 

de projectes i recursos interessants per a un millor desenvolupament de la seva 

ŀŎǘƛǾƛǘŀǘ ŘƛŁǊƛŀΦ 5ΩŜƴǘǊŜ Ŝƭǎ ǇǊƻƧŜŎǘŜǎ ǉǳŜ Ŝǎ ŘǳŜƴ ŀ ǘŜǊƳŜΣ ƳΩŀƎǊŀŘŀǊƛŀ ŘŜǎǘŀŎŀǊ Ŝƭs 

següents:  el Projecte de Socialització, el Projecte de Gestió de les Emocions, el Pla 

de Convivència i el fet de què apostin per les noves tecnologies.  

[ΩŜǎŎƻƭŀ ǘŀƳōŞ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀ ŀƳō Ŝƭ Projecte Educatiu de Cerdanyola, municipi que té un 

ƭƭŀǊƎ ǊŜŎƻǊǊŜƎǳǘ Ŝƴ ƭŀ ŘƛƴŀƳƛǘȊŀŎƛƽ ƛ ƭŀ ƛƴƴƻǾŀŎƛƽ Ŝƴ ƭΩŁƳōƛǘ ŜŘǳŎŀǘƛǳΣ Ŝƭ ǉǳŀƭ ǎΩƘŀ 

concretat al llarg del temps en accions molt diverses.  
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Estat de la qüestió i rellevància del tema 

Els accidents de trànsit és la principal causa de mort i lesions greus entre els infants 

de 0 a 14 anys. Segons xifres de la Comissió Europea (2014), cada any moren més de 

1000 nens i nenes menors de quinze anys en les carreteres europees i 100.000 

ǊŜǎǳƭǘŜƴ ŦŜǊƛǘǎΦ 5ΩŀǉǳŜǎǘŜǎ ŘŀŘŜǎ ŘŜ ƳƻǊǘŀƭƛǘŀǘΣ Ŝƭ пф% es corresponen als accidents 

de trànsit on els nens i/o nenes viatjaven com a ocupants del vehicle, el 35% com a 

vianants i el 15% com a conductors, normalment de bicicleta.  

En el nostre país, aquestes mateixes xifres sobre morts representen un 58% per a 

ocupants, un 31% per a vianants i un 11% per a conductors.  

±ŀƭ ŀ ŘƛǊ ǇŜǊƼΣ ǉǳŜ Ŝƭǎ ǾŀƭƻǊǎ ƳŁȄƛƳǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘŀƭƛǘŀǘ Ŝǎ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŜƴ ŀƳō ƘƻǊŜǎ 

anteriors o posteriors a la sortida dels nens i nenes del centre escolar.  

 

tŀǊǘƛƴǘ ŘŜƭ ŦŜǘ ǉǳŜ ƭΩŜƴǘƻǊƴ Ǿƛŀƭ Ŝǎ ŎƻƴǎǘǊǳŜƛȄ ǇǊŜƴŜƴǘ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŎƛƽ ŀƭǎ ŀŘǳƭǘǎΣ ƛ ƴƻ 

a la mainada, quan aquesta entra en contacte amb ell es veu immersa en més riscos 

dels necessaris. Aquest conjunt de factors de risc que incrementen la susceptibilitat 

ŘŜƭ ƴŜƴκŀ Ŝƴ ƭΩŜƴǘƻǊƴ ǾƛŀǊƛ Ǉƻǘ ǎŜǊ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘ ǳƴŀ ŘŜ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭǎ ŎŀǳǎŜǎ 

ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘŀƭƛǘŀǘΦ  

Altres factors pels quals els nens/es solen tenir accidents com a vianants són: 

imprudència, desconeixement de les normes i els dèficits perceptuals i cognitius a 

causa de la seva immaduresa física i psicològica.   

 A causa de la seva baixa alçada tenen un camp visual limitat. De fet, els nens 

ǇƻŘŜƴ ŀǊǊƛōŀǊ ŀ ŘƛǎǇƻǎŀǊ ŘΩǳƴ пл҈ ƳŜƴȅǎ ŘŜ ŎŀƳǇ Ǿƛǎǳŀƭ ǉǳŜ Ŝƭǎ ŀŘǳƭǘǎ ǉǳŀƴ 

transiten entre cotxes estacionats. També tenen més problemes de visió 

perifèrica, la qual cosa els obliga a girar més el cap per veure correctament i per 

ŀƛȄƼ ǘǊƛƎǳŜƴ ƳŞǎ ŀ ŎŀǇǘŀǊ ƭŀ ǇǊŜǎŝƴŎƛŀ ŘΩǳƴ ŎƻǘȄŜ Řƛƴǎ ŘŜƭ ǘƻǊǊŜƴǘ ŎƛǊŎǳƭŀǘƻǊƛΦ  

 Els nens també presenten un sistema auditiu immadur. De fet, els menors de 7 

ŀƴȅǎ ƴƻ ǎƽƴ ǘƻǘŀƭƳŜƴǘ ŎŀǇŀœƻǎ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛǘȊŀǊ ƭŀ ǇƻǎƛŎƛƽ ŘΩǳƴ ǾŜƘƛŎƭŜ ǉǳŜ ǎΩŜǎǘŁ 

aproximant lateralment guiant-se únicament pel so, necessiten confirmar-ho 

visualment. És important saber que el/la nen/a en observar un cotxe imagina que 
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Ŝƭ ŎƻƴŘǳŎǘƻǊ ŘŜƭ ƳŀǘŜƛȄ ǘŀƳōŞ ƭΩƘŀ Ǿƛǎǘ ŀ ŜƭƭκŜƭƭŀΦ ;ǎ ŀ ŘƛǊΣ ŎƻƴŦƻƴ Ŝƭ άǾŜǳǊŜέ ƛ Ŝƭ 

άǎŜǊ ǾƛǎǘέΦ  

 El control de la seva atenció és baix, especialment en els menors de deu anys, 

aquest fet, unit al seu fort món subjectiu fa que siguin especialment proclius a 

posar-se en situacions de perill. 

 Altres problemes vénen directament relacionats amb el desconeixement de les 

normes: per exemple, senyals de trànsit, prioritats, llocs de risc, etc., i la 

ǊŜŀƭƛǘȊŀŎƛƽ ŘŜ ƧƻŎǎ ŀƭǎ ŎŀǊǊŜǊǎ ŘΩǳƴes ciutats que no estan pensades ni 

dissenyades per a ells.  

 

Actualment, disposem de mesures encaminades a calmar el tràfic a les ciutats, com 

per exemple les zones 30, carrers per als vianants, carrers residencials, creus de 

vianants amb semàfors, reductors de velocitat i controls d’accés. Aquests són 

ŜƭŜƳŜƴǘǎ ǉǳŜ ǎΩƘŀƴ ƳƻǎǘǊŀǘ ǵǘƛƭǎ Ŝƴ ǉǳŀƴǘ ŀ ƭŀ ǊŜŘǳŎŎƛƽ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ƛ ŘŜ ƭŜǎ ƭŜǎƛƻƴǎ 

dels vianants en general, i dels nens en particular.  

5Ŝ ŦŜǘΣ Ƙƛ Ƙŀ Ŏƛǳǘŀǘǎ Ŝƴ ƭŜǎ ǉǳŀƭǎ Ƙƛ Ƙŀ ƛƳǇƭŀƴǘŀǘǎ άŎŀƳƛƴǎ ŜǎŎƻƭŀǊǎ ǎŜƎǳǊǎέΣ Ŝƭǎ ǉǳŀƭǎ 

ofereixen una alternativa als trajectes convencionals, evitant atropellaments de casa 

a l’escola. !ǉǳŜǎǘǎ ŎŀƳƛƴǎ Ŝǎ ŎŀǊŀŎǘŜǊƛǘȊŜƴ ǇŜǊ ƭŀ ǇǊŜǎŝƴŎƛŀ ŘŜ ȊƻƴŜǎ олΣ ŘΩŀƎŜƴǘǎ ŘŜ 

ǇƻƭƛŎƛŀ ǊŜƎǳƭŀƴǘ ƭΩŜƴǘǊŀŘŀΣ ǎŜƳŁŦƻǊǎ ǎŜƴǎŜ ŀƳōǊŜΣ ǾƻǊŜǊŜǎ amples, prohibicions 

ŘΩŀǇŀǊŎŀƳŜƴǘ ŀ ƭΩŜƴǘǊŀŘŀ ŘŜƭ ŎƻƭϊƭŜƎƛ ǇŜǊ ŜǾƛǘŀǊ ƭΩŀƎƭƻƳŜǊŀŎƛƽ ŘŜ ǾŜƘƛŎƭŜǎ ƛ ƭŀ 

col·locació de tanques protectores.   

 

A banda de les mesures actuals, les quals hem mencionat anteriorment, l’Estratègia 

de Seguretat Vial a Espanya 2011-2020 ǇƭŀƴǘŜƧŀ ǳƴŀ ǎŝǊƛŜ ŘΩƻōƧŜŎǘƛǳǎ ƛ ŀŎǘǳŀŎƛƻƴǎ 

basats en experiències desenvolupades en altres països amb resultats positius per 

millorar la seguretat dels nens com a vianants i conductors (bicicletes, patinets, etc.).  

Una de les mesures que contempla aquesta iniciativa, seria la de proporcionar 

entorns i trajectes escolars segursΣ ŘƻƴŎǎ ǎΩƘŀ ŘŜǘŜŎǘŀǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ƘƻǊŜǎ ŀƴǘŜǊƛƻǊǎ ƻ 

posteriors a la sortida dels nens del centre escolar presenten més accidents. La 

seguretat en els trajectes escolars ha de ser abordada des de diverses perspectives; 
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els trajectes al col·legi com a vianants, en vehicle privat i amb autobús escolar. També 

hem de fomentar la mobilitat sostenible; a peu, amb bicicleta, vehicles compartits, 

etc., minimitzant la utilització de transport privat.  

 

!Ƴō ǘƻǘ ƭΩŜȄǇƻǎŀǘ ǇǊŝǾƛŀƳŜƴǘΣ ƛ ŘŜǎǇǊŞǎ ŘΩƘŀǾŜǊ Ŏƻƴǎǘŀǘŀǘ ǉǳŜ Ŝƭ 60% dels 

desplaçaments realitzats durant la setmana de casa a l’escola per nens menors de 

14 anys es fan a peu, resulta de vital importància impulsar la seguretat vial en el 

currículum escolar. Si allò que pretenem és que els conductors del demà 

desenvolupin comportaments segurs hem de conscienciar i formar-ƭƻǎ ŘŜǎ ŘŜ ƭΩƛƴƛŎƛ 

de la seva interacció amb la seguretat vial com a usuaris que són de la via, essent 

ƭΩŜǎŎƻƭŀ Ŝƭ ƳƛƭƭƻǊ ŜǎŎŜƴŀǊƛ ǇŜǊ ŀ ŀǉǳŜǎǘŀ ŦƻǊƳŀŎƛƽ.  

 

Proposta de la intervenció 

Títol de la SD: “El vianant de casa a l’escola” 

Nom: Alba Peregrina Fernández 

Escola: Saltells (Cerdanyola del Vallès)  

Nivell(s): 5è B 

Disciplina(es): Educació viària  

La Perspectiva Global 

Resum del tema o idees principals de la SD:  

La Seqüència Didàctica “El vianant de casa a l’escola”, és una unitat que comprèn dues 

ǎŜǎǎƛƻƴǎ ƭŜŎǘƛǾŜǎ ƛ ǉǳŜ ǎΩŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀ Ŝƴ ōŀǎŜ ŀ п ŜƛȄƻǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭǎΦ ¦ƴŀ avaluació d’entrada, 

la qual es porta a terme durant la primera sessió i que pretén indagar sobre tots aquells 

ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘǎ ǉǳŜ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ŘƛǎǇƻǎŀ Ŝƴ ǊŜŦŜǊŝƴŎƛŀ ŀƭ ǘŜƳŀ ŀ ǘǊŀŎǘŀǊ ό[Ω9ŘǳŎŀŎƛƽ ±ƛŁǊƛŀύΦ 

Un segon eix que gira entorn a atacar les idees preexistents i a propiciar la receptibilitat 

ǾŜǊǎ ŘΩŀƭǘǊŜǎ ƴƻǾŜǎΣ ŦŜǘ ǉǳŜ Ŝǎ ǘǊŜōŀƭƭŀ ǇŀǊŀƭϊƭŜƭŀƳŜƴǘ ŀ ƭΩŀǾŀƭǳŀŎƛƽ ŘΩŜƴǘǊŀŘŀ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ 

sessió 1. La segona i última sessió de la unitat dissenyada, pretén si més no, tocar les 

emocions de la mainada, tot fent al·lusions a temes i a experiències que girin entorn a 

ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘŀƭƛǘŀǘ ŘŜƭ Ǿƛŀƴŀƴǘ ƛ ŀ ŘǳǊ ŀ ǘŜǊƳŜ una avaluació de sortida que ens permeti 
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valorar/ŎƻƴǎǘŀǘŀǊ ǉǳƛƴ Ƙŀ Ŝǎǘŀǘ ƭΩŜŦŜŎǘŜ ǉǳŜ Ƙŀ ǇǊƻŘǳƠǘ ƭŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽ ŘŜ ƭŀ ǳƴƛǘŀǘ Ŝƴ 

ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ƛ ǎƛ ƭŜǎ ŎƻƴǎŜǉǸŝƴŎƛŜǎ ŘΩŀǉǳŜǎǘŀ ŀŦŀǾƻǊƛǊŀƴ ƭŀ ŎƻƴǎŜŎǳŎƛƽ ŘŜƭǎ ƻōƧŜŎǘƛǳǎ 

previstos per cadascuna de les sessions.  

 

Els continguts principals que aprendran els alumnes:  

 Expressió raonada de sensacions personals i respecte davant les opinions dels 

altres. 

 Aproximació al coneixement de les conductes responsables que afavoreixen el 

respecte per la vida pròpia i la dels demés.  

 

Les competències principals que aprendran els alumnes:  

 

1. Competència comunicativa, lingüística i audiovisual 

5. /ƻƳǇŜǘŝƴŎƛŀ ŘΩŀǇǊŜƴŘǊŜ ŀ ŀǇǊŜƴŘǊŜ 

6. /ƻƳǇŜǘŝƴŎƛŀ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ƛ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭ 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_comunicativa
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Resum de la seqüència didàctica 

Sessió 1: 

Enfocament: Aquesta primera sessió de la seqüència didàctica ά9ƭ Ǿƛŀƴŀƴǘ ŘŜ Ŏŀǎŀ ŀ 

ƭΩŜǎŎƻƭŀέΣ pretén si més no, fer una primera descoberta sobre quins són aquells 

coneixements previs ŘŜ ǉǳŝ ŘƛǎǇƻǎŀ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ Ŝƴ ǊŜƭŀŎƛƽ ŀ ƭΩƻōƧŜŎǘŜ Ƴƻǘƛǳ ŘΩŜǎǘǳŘƛ 

(Avaluació d’entrada). Aquesta avaluació d’entrada permetrà atacar les idees que la 

ƳŀƛƴŀŘŀ Ŝƴ ǘŞ ŀƭ Ǿƻƭǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ ǾƛŁǊƛŀΣ ŎŜƴǘǊŀƴǘ-nos primordialment en el vianant.  

 

Objectiu principal(s):  

 CŜǊ ǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƴǎŎƛŝƴŎƛŀ ŀ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ǎƻōǊŜ Ŝƭǎ ǇŜǊƛƭƭǎ ǉǳe atenyen al vianant.  

 wŜŘǳƛǊ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘŀƭƛǘŀǘ ŘŜƭ ǾƛŀƴŀƴǘΦ 

 5ƻǘŀǊ ŀ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ŘŜƭǎ ƳƛǘƧŀƴǎ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛǎ ǇŜǊ ƎŀǳŘƛǊ ŘΩǳƴ ǘǊŀƧŜŎǘŜ ǎŜƎǳǊΦ   

 

Activitats principals:  

1) Avaluació d’entrada ŀ ƴƛǾŜƭƭ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭ ƛ ƎǊǳǇŀƭ ŀƭ Ǿƻƭǘŀƴǘ ŘΩƛŘŜŜǎ ǇǊŝǾƛŜǎ Ŝƴ 

relació a l’educació viària.  

2) Presentació en suport digital on es recullen tots aquells aspectes teòrics que es 

treballaran durant el període de temps en què tingui lloc el desenvolupament de 

la unitat. 

3) Realització d’un exercici conjunt en relació al fet de creuar de manera segura 

pel carrer.  

4) Desenvolupament d’una activitat pràctica en grups on la mainada haurà de 

recórrer als coneixements apresos durant el transcurs de la sessió.  
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Sessió 2: 

Enfocament: La segona i última sessió de la seqüència didàctica, té com a objectiu 

ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ƛƴŘŀƎŀǊ ǎƻōǊŜ ǉǳƛƴǎ Ƙŀƴ Ŝǎǘŀǘ Ŝƭǎ ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘǎ ǉǳŜ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ Ƙŀ Ŝǎǘŀǘ ŎŀǇŀœ 

ŘΩŀŘǉǳƛǊƛǊ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ ǇǊƛƳŜǊŀ ǎŜǎǎƛƽ ƛ ŘǳǊŀƴǘ Ŝƭ ǘŜƳǇǎ Ŝƴ ǉǳŝ  ƘŀƎƛƴ ƛƴǘŜǊŎŀƴǾƛŀǘ ƻǇƛƴƛƻƴǎ 

i coneixements respecte al tema amb la família, fet que propiciarà certs moments de 

ǊŜŦƭŜȄƛƽ ƛ ŘŜ ǊŜŎƛǇǊƻŎƛǘŀǘ ŘΩƛŘŜŜǎ ŜƴǘǊŜ ǘƻǘǎ Ŝƭǎ ƳŜƳōǊŜǎ ǉǳŜ ƛƴǘŜƎǊŜƴ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜΦ 

La sessió constarà de dues parts; un vídeo introductori que donarà peu a una xerrada 

ŎƻƭϊƭŜŎǘƛǾŀ ŜƴǘƻǊƴ ŀ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭǎ ŎƻƴǎŜǉǸŝƴŎƛŜǎ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘŀƭƛǘŀǘ ŘŜƭ Ǿƛanant (Tocar les 

emocions)Σ ƛ Ŝƴ ǎŜƎƻƴ ƛ ǵƭǘƛƳ ƭƭƻŎΣ ǳƴŀ ōǊŜǳ ŜȄǇƻǎƛŎƛƽ ƻǊŀƭ Ŝƴ ƎǊǳǇǎ ǇŜǊ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ 

ƻƴ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳƛ ǉǳƛƴ Ƙŀ Ŝǎǘŀǘ ƭΩŜŦŜŎǘŜ ǉǳŜ Ƙŀ ǇǊƻŘǳƠǘ ƭŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽ ŘŜ ƭŀ ǳƴƛǘŀǘ Ŝƴ ǉǳŀƴǘ 

a aprenentatge assolit (Avaluació de sortida).  

 

Objectiu principal(s):  

 Sensibilitzar als alumnes sobre algunes de les conseqüències físiques/psíquiques 

ǉǳŜ ǎŜΩƴ ŘŜǊƛǾŜƴ ŘŜƭǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŘŜ ǘǊŁŦƛŎΦ  

 !ǘƻǊƎŀǊ ŀ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ŘŜƭǎ ƳƛǘƧŀƴǎ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛǎ ǇŜǊ ŀ ǉǳŝ ǎƛƎǳƛƴ ŎŀǇŀœƻǎ ŘŜ 

transmetre les seves idees i/o opinions resǇŜŎǘŜ ŀƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭ ǉǳŀƭ ǎΩŜǎǘƛƎǳƛ 

parlant.  

 

Activitats principals:  

1) Visualització d’un breu vídeo introductori entorn als accidents de tràfic i les 

seves conseqüències emocionals i/o físiques.   

2) Xerrada col·lectiva al voltant de les principals idees que transmet el vídeo i 

ŘŜ ƭŜǎ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ǉǳŜ ǎŜΩƴ ŘŜǎǇǊŜƴŜƴ ŘŜ ƭŀ ȄŜǊǊŀŘŀ ǇǊŝǾƛŀ ǉǳŜ ƘŀƎƛƴ ǘƛƴƎǳǘ 

amb les famílies (Tocar les emocions). 

3) Preparació de les exposicions segons les agrupacions preestablertes durant 

la passada sessió.  
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4) Exposicions orals (4-5 minuts) en relació als aprenentatges assolits i/o 

experiències viscudes (Avaluació de sortida).  

 

 

Sessió: 1 

Descripció general   

 

Aquesta primera sessió de la seqüència didàctica pretén 

descobrir quins són aquells coneixements previs de 

ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ (Avaluació d’entrada, Ataquem idees) al 

Ǿƻƭǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘŜ Ƴƻǘƛǳ ŘΩŜǎǘǳŘƛ ό9ƭ Ǿƛŀƴŀƴǘύ ǇŜǊ ǘŀƭ ŘŜ 

ǇǊŜǎŜƴǘŀΩƭǎ-Ƙƛ ŘΩǳƴŀ ƳŀƴŜǊŀ Ǝƭƻōŀƭ Ŝƭǎ ŎƻƴǘƛƴƎǳǘǎ 

(mitjançant un suport digital que recull la totalitat de tots 

aquells conceptes que es treballaran al llarg de la unitat) 

i es comencin a familƛŀǊƛǘȊŀǊ ŀƳō Ŝƭƭǎ ŘŜǎ ŘΩǳƴŀ 

perspectiva àmplia i oberta. A més, es portarà a terme la 

realització de diverses activitats directament 

relacionades amb la teoria prèviament exposada.  

 

Competències a tractar  

 

 Tractament de la informació i competència 

digital.  

 /ƻƳǇŜǘŝƴŎƛŀ ŘΩŀǇǊŜƴŘǊŜ ŀ ŀǇǊŜƴŘǊŜΥ [Ŝǎ ƴƻǊƳŜǎ 

de tràfic i la seguretat viària: Identificar i ser 

conscient de la fragilitat del vianant.  

 /ƻƳǇŜǘŝƴŎƛŀ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŀ ƛ ƛƴƛŎƛŀǘƛǾŀ ǇŜǊǎƻƴŀƭΥ 

Esdevenir responsable per tal de conèixer i aplicar 

les normes com a vianant.  
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Coneixement previ 

necessari per fer la sessió 

 

vǳŀƭǎŜǾƻƭ ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘ ŘŜ ǉǳŝ ŘƛǎǇƻǎƛ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ Ŝƴ 

ǊŜƭŀŎƛƽ ŀƭ ǘŜƳŀ Ƴƻǘƛǳ ŘΩŜǎǘǳŘƛ ǎŜǊŁ ŘΩǳǘƛƭƛǘŀǘΦ 

Coneixements per 

introduir 

 El vianant: Definició. 

 Normes de circulació per a vianants: Com creuar 

i per on creuar. 

 Senyals vials: Guàrdies, marques vials (pas per a 

vianants), el semàfor per a vianants, senyals 

verticals (prohibició, obligació i indicació), senyal 

de carrer residencial i fi de carrer residencial.  

 Consells per a la seva seguretat: 

 No aturar-se sense necessitat, ni jugar a 

les voreres. 

 No caminar per la vorada, ni envair la 

calçada. 

 No portar animals sense corretja.  

 Caminar sempre per les zones per als 

vianants. Quan no existeixin, fer-ho el més 

proper a la vora de els cases i, si pot ser, 

ǇŜǊ ƭΩŜǎǉǳŜǊǊŀΦ 

 Parar esment a les sortides i entrades de 

tallers i garatges.  

 Ajudar a qui ho necessiti.  

 Fer-se veure i no sorprendre als 

conductors.  

 Creuar amb pas ràpid, però sense córrer 

ni detenir-se en la calçada.  

 Creuar en línia recta, ja que és el camí més 

curt. 
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 Mirar sempre abans de creuar. 

 No travessar les places, sinó envoltar-les.  

 Creuar pels passos per a vianants.  

 

Observacions - 

2. Preparació 

Recursos/Materials 

Docent 

 Presentació teoria en suport digital  

 Exercici PDI “La Lorena per creuar...” 

aŀǘŜǊƛŀƭǎ ǇŜǊ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ 

 Qüestionaris individuals 

 Presentació teoria en suport digital 

 Exercici PDI “La Lorena per creuar...” 

 Mapes “El trajecte més segur” 

 Tríptics informatius per a famílies  

Preparació necessari  - 

Productes Finals 
 Qüestionaris complerts  

 Mapes resolts  

Avaluació 

 

Cap  

 

Observacions 

- 
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3.  Planificació 
P

ro
ce

d
im

en
t 

Introducció 

(Avaluació 

ŘΩŜƴǘǊŀŘŀύ 

 

(Individual) 

9ǎ ǇǊƻǇƻǊŎƛƻƴŀǊŁ ŀ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ǳƴ ǇŜǘƛǘ 

ǉǸŜǎǘƛƻƴŀǊƛ όŀΣ ōΣ ŎΣ Řύ ǉǳŜ ƘŀǳǊŀƴ ŘΩŜƳǇƭŜƴŀǊ 

ŘΩŀŎƻǊŘ ŀƭǎ ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘǎ ǇǊŜǾƛǎ ŘŜ ǉǳŝ 

ŘƛǎǇƻǎƛƴ Ŝƴ ǊŜƭŀŎƛƽ ŀ ƭΩ9ŘǳŎŀŎƛƽ ±ƛŁǊƛŀΦ  

Exemple de pregunta:  

1. Quan vaig caminant i he de 

travessar... 

a) ...agafo el camí més curt sense 

buscar el pas de vianants. 

b) ...busco el pas de vianants i creuo 

sense mirar. 

c) ...busco el pas de vianants i espero 

a què em deixin passar. En cas de 

què no hi hagi observo ambdós 

costats de la carretera i si no ve 

ningú la travesso. 

d) ΦΦΦƳΩŜƴŘƛƴǎƻ ŎŀǇ ŀ la carretera i 

creuo.  

Temps: 

10 min. 

Ataquem idees 

(Mestra - Classe) 

Posteriorment a haver emplenat el 

qüestionari de manera individual, ens 

endinsarem en una conversa conjunta al 

voltant de tots aquells/es coneixements/idees 

ǉǳŜ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ǘŞ Ŝƴ ǊŜƭŀŎƛƽ ŀ ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ ǾƛŁǊƛŀ 

i que el qüestionari no ha pogut recollir. 

5ΩŀǉǳŜǎǘa manera, assentarem les bases 

sobre les quals haurem de treballar al voltant 

Temps: 

10 min.  
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ŘŜ ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ ǾƛŁǊƛŀ ƛ ƳŞǎ ŎƻƴŎǊŜǘŀƳŜƴǘ ŘŜƭ 

vianant.  

tŜǊ ǘŀƭ ŘΩŀŦŀǾƻǊƛǊ ǳƴ ŎƭƛƳŀ ǉǳŜ ǇǊƻǇƛŎƛƠ ǳƴŀ 

ǇŀǊǘƛŎƛǇŀŎƛƽ ŀŎǘƛǾŀ ǇŜǊ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ŀƛȄƝ 

com unes respostes que donin lloc al debat del 

col·lectiu, es formularan preguntes que 

estimulin el raonament crític de la mainada 

ǾŜǊǎ Ŝƭ ǘŜƳŀ Ŝƭ ǉǳŀƭ ǎΩŜǎǘƛƎǳƛ ŘŜōŀǘŜƴǘΦ 

Preguntes tals com, “Què en sabeu de 

l’Educació Viària?”, “Què em podeu dir sobre 

les senyals de tràfic?”, etc.  

Presentació del 

marc teòric 

mitjançant 

suport digital  

(Mestra ς Classe) 

 

¢ƻǘ ǎŜƎǳƛǘΣ ǎΩŜȄǇƻǎŀǊŁ ǘƻǘŀ ƭŀ ǘŜƻǊƛŀ 

ƳŜƴŎƛƻƴŀŘŀ ŀƳō ŀƴǘŜǊƛƻǊƛǘŀǘ ŀ ƭΩŀǇŀǊǘŀǘ 

“Coneixements per introduir” i que servirà de 

preludi a totes les activitats posteriors que es 

realitzin.  

[ŀ ǘŜƻǊƛŀ ǎΩŜȄŜƳǇƭƛŦƛŎŀǊŁ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘΩǳƴŀ 

presentació Power Point on es recullen els 

aspectes més rellevants o destacables del 

ƳŀǊŎ ǘŜƼǊƛŎΦ tŜǊ ǘŀƭ ŘΩŀǊǊƛōŀǊ ŀ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ŀƳō  

més ŦŀŎƛƭƛǘŀǘΣ ǎΩŀŦŜƎƛǊŀƴ ǘƻǘŀ ǳƴŀ ǎŝǊƛŜ ŘŜ 

suports visuals (imatges, logos, títols en 

negreta) que acompanyaran al text i a les 

pertinents explicacions que la mestra 

consideri oportunes.   

A partir de la teoria exposada, es procedirà a 

la realització de totes aquelles tasques que 

han estat dissenyades amb el propòsit de 

portar a la pràctica situacions que podrien 

Temps: 

10 ς 15 

min.  
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esdevenir perfectament reals en la vida 

quotidiana dels alumnes.  

Realització de 

l’exercici “La 

Lorena per 

creuar...” 

(Mestra ς Classe) 

Aquest petit exercici es durà a terme 

ƳƛǘƧŀƴœŀƴǘ ƭΩǵǎ ŘŜ ƭŀ t5LΣ ŘŜ ƳŀƴŜǊŀ ǉǳŜ Ŝǎ 

podrà realitzar conjuntament amb la finalitat 

ŘŜ ǉǳŝ ŘŜ ƭŜǎ ŀǇƻǊǘŀŎƛƻƴǎ ŘΩǳƴǎ ƛ ŘΩŀƭǘǊŜǎ Ŝǎ 

beneficiï la totalitat de la classe. La tasca 

consisteix en la presentació de diverses 

imatges que es corresponen amb els passos 

ǉǳŜ ǎΩƘŀƴ ŘŜ ǎŜƎǳƛǊ ǉǳŀƴ ǳƴ Ǿƻƭ ŎǊŜǳŀǊ ǳƴ Ǉŀǎ 

ŘŜ ǾƛŀƴŀƴǘǎΦ ! ŎŀŘŀ ƛƳŀǘƎŜ ǎΩŀǎǎƻŎƛŀ ǳƴŀ ŦǊŀǎŜ 

ǉǳŜ Ŧŀ ǊŜŦŜǊŝƴŎƛŀ ŀ ƭΩŀŎŎƛƽ Ŝƴ ǉǸŜǎǘƛƽΦ 

[ΩŀƭǳƳƴŀǘ ƘŀǳǊŁ ŘŜ ǎŀōŜǊ ǊŜƭŀŎƛƻƴŀǊ ŎŀŘŀ 

ƛƳŀǘƎŜ ŀƳō ƭΩŀŎŎƛƽ ŎƻǊǊŜsponent i seqüenciar-

ho de manera correcta. 

Temps: 

5 min.  

Conclusions/ 

Activitat final 

Per concloure amb la primera sessió de la 

Unitat Didàctica, procedirem a dividir la classe 

en grups de 5 per tal de què tinguin 

ƭΩƻǇƻǊǘǳƴƛǘŀǘ ŘŜ ǘǊŜōŀƭƭŀǊ conjuntament amb 

altres companys i poder així exposar les seves 

idees davant de la resta. 

Un cop hagin estat establerts els grups es 

ǇǊƻŎŜŘƛǊŁ ŀ ƭΩŜȄǇƭƛŎŀŎƛƽ ŘŜ ƭŜǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘǎ 

instruccions.  

[ΩŀŎǘƛǾƛǘŀǘ ƎƛǊŀ ŜƴǘƻǊƴ ŀ ǳƴ ƳŀǇŀ ǎƛƳǇƭƛŦƛŎŀǘ 

amb vista aèria dels carrers principals que 

ŜƴǾƻƭǘŜƴ ƭΩŜǎŎƻƭŀ {ŀƭǘŜƭƭǎ ŘŜ /ŜǊŘŀƴȅƻƭŀ ŘŜƭ 

Vallès. Si bé la sessió ha estat enfocada a 

Temps: 

20 ς 25 

min.  
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aprendre algunes regles viàries així com a 

ƛƴǘŜǊƛƻǊƛǘȊŀǊ ŎƻƳǇƻǊǘŀƳŜƴǘǎ ǉǳŜ ǎΩhaurien de 

tenir en compte quan caminem sols o 

ŀŎƻƳǇŀƴȅŀǘǎ ǇŜƭ ŎŀǊǊŜǊΣ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ƘŀǳǊŁ ŘŜ 

decidir segons el seu propi criteri i la teoria 

apresa amb anterioritat, quin és el camí més 

ǎŜƎǳǊ ǉǳŜ ǎΩƘŀǳǊƛŀ ŘŜ ǎŜƎǳƛǊ ŘŜǎ ŘŜƭ Ǉǳƴǘ ŘŜ 

partida, o punts de partida (assenyalat al 

ƳŀǇŀύ Ŧƛƴǎ ŀ ƭΩŜǎŎƻƭŀΣ ǇŜǊ ǘŀƭ ŘŜ ǉǳŝ Ŝƭ ǘǊŀƧŜŎǘŜ 

ŘŜǎ ŘŜ Ŏŀǎŀ ŀ ƭΩŜǎŎƻƭŀ ŜǎŘŜǾƛƴƎǳƛ ƭƻ ƳŞǎ ƼǇǘƛƳ 

possible.  

Per últim, un cop els membres que integren 

ŎŀŘŀǎŎǳƴ ŘŜƭǎ ƎǊǳǇǎ ǎΩƘŀƎƛƴ Ǉƻǎŀǘ ŘΩŀŎƻǊŘ 

amb la totalitat del seu grup, es procedirà a la 

posada en comú amb la resta de la classe 

ǎƻōǊŜ Ŝƭǎ ǊŜǎǳƭǘŀǘǎ ƻōǘƛƴƎǳǘǎΦ tŜǊ ǘŀƭ ŘΩŀŦŀǾƻǊƛǊ 

ƭŀ ŎƻǊǊŜŎŎƛƽ ŘŜ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎƛ όŜƭ ǉǳŀƭ ƻŦŜǊŜƛȄ ƳŞǎ 

ŘΩǳƴŀ ƻǇŎƛƽ ŎƻǊǊŜŎǘŀύ Ŝǎ ŦŀǊŁ ǵǎ ŘŜ ƭŀ tƛǎǎŀǊǊŀ 

Digital Interactiva, la qual permet que les 

explicacions i pertinents aclaracions que es 

ŦŀŎƛƴ ŀƭ Ǿƻƭǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎƛ ŜǎŘŜǾƛƴƎǳƛƴ ƳŞǎ 

comprensibles de cara als alumnes.  

 

*En finalitzar la sessió, la mestra atorgarà un 

tríptic informatiu a cada alumne/a sobre 

conductes responsables per a vianants per tal 

de què aquest s’entregui a casa i es llegeixi 

amb atenció en presència de tota la família.  

 

De les interaccions que es donin entre pares i 

fills i de tota la informació que aquests 
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intercanviïn en referència a allò llegit, 

n’extraurem el necessari per dur a terme allò 

programat durant la segona i última sessió 

d’aquesta Unitat Didàctica.   

 

 

 

 

Sessió: 2 

Descripció General   

 

¢ŀƭ ƛ ŎƻƳ ǎΩƘŀ ƳŜƴŎƛƻƴŀǘ ŀƳō ŀƴǘŜǊƛƻǊƛǘŀǘ ŀ ƭΩŀǇŀǊǘŀǘ ǉǳŜ 

Ŧŀ ǊŜŦŜǊŝƴŎƛŀ ŀ ƭΩŜƴŦƻŎŀƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǎŜǎǎƛƽΣ ŀƳō ŀǉǳŜǎǘŀ 

segona i última sessió de la Unitat Didàctica es pretén 

ŀǊǊƛōŀǊ ŀ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ŘŜǎ ŘΩǳƴŀ ǾŜǎǎŀƴǘ ƳŞǎ ŘŜ ŎŀƛǊŜ 

emocional, que permeti a la mainada obrir-se de cara als 

demés i pugui així transmetre quines són les seves 

inquietuds, idees i opinions respecte al tema de 

ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘŀƭƛǘŀǘ ŘŜƭ ǾƛŀƴŀƴǘΦ  

 

Competències a tractar  

(2-3) 

 

 Competència comunicativa, lingüística i 

audiovisual: Capacitat per transmetre informació 

de manera clara i acurada.  

 Tractament de la informació i competència digital: 

En haver de seleccionar i/o donar rellevància a 

certa informació alhora de transmetre-la.  

  

 

Coneixement previ 

necessari per fer la 

sessió 

Tot aquell coneixement referent a la primera sessió:  

 El vianant: Definició. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_comunicativa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncia_digital
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 Normes de circulació per a vianants: Com creuar i 

per on creuar. 

 Senyals vials: Guàrdies, marques vials (pas per a 

vianants), el semàfor per a vianants, senyals 

verticals (prohibició, obligació i indicació), senyal 

de carrer residencial i fi de carrer residencial.  

 Consells per a la seva seguretat: 

 No aturar-se sense necessitat, ni jugar a les 

voreres. 

 No caminar per la vorada, ni envair la 

calçada. 

 No portar animals sense corretja.  

 Caminar sempre per les zones per als 

vianants. Quan no existeixin, fer-ho el més 

proper a la vora de els cases i, si pot ser, 

ǇŜǊ ƭΩŜǎǉǳŜǊǊŀΦ 

 Parar esment a les sortides i entrades de 

tallers i garatges.  

 Ajudar a qui ho necessiti.  

 Fer-se veure i no sorprendre als 

conductors.  

 Creuar amb pas ràpid, però sense córrer ni 

detenir-se en la calçada.  

 Creuar en línia recta, ja que és el camí més 

curt. 

 Mirar sempre abans de creuar. 

 No travessar les places, sinó envoltar-les.  

 Creuar pels passos per a vianants.  
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 ¢ƻǘǎ ŀǉǳŜƭƭǎ ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘǎ ǉǳŜ ǎŜΩƴ ŘŜǊƛǾƛƴ 

ŘŜǎǇǊŞǎ ŘΩƘŀǾŜǊ ƭƭŜƎƛǘ Ŝƭ ǘǊƝǇǘƛŎ ŀƳō Ŝƭǎ ǇŀǊŜǎΦ  

 

Coneixements per 

introduir Cap 

Observacions 

Durant el transcurs de temps en què té lloc aquesta sessió 

ƴƻ ǎΩƛƴǘǊƻŘǳŜƛȄ ŎŀǇ ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘ ŜǎǘǊƛŎǘŀƳŜƴǘ ǘŜƼǊƛŎ 

degut a què el propòsit primordial de la mateixa és el de 

compartir idees, emocions i experiències respecte al tema 

Ƴƻǘƛǳ ŘΩŜǎǘƛǳΦ  

 

2. Preparació 

Recursos/Materials 

Docent 

 Breu vídeo introductori entorn als accidents de 

tràfic. 

 Esquema orientatiu que defineixi les bases per 

guiar la xerrada col·lectiva. 

 Guia digital en suport PDI sobre com seleccionar 

informació per a una exposició oral. 

 

aŀǘŜǊƛŀƭǎ ǇŜǊ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ 

 Breu vídeo introductori entorn als accidents de 

tràfic. 

 Guia digital en suport PDI sobre com seleccionar 

informació per a una exposició oral. 

 

Preparació necessari  
- 
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Productes Finals 
 

 Exposicions orals  

 

Avaluació Cap  

 

Observacions 

No es durà a terme una avaluació pròpiament dita que 

ŎƻƳǇǘŀōƛƭƛǘȊƛ Ŝƭǎ ǊŜǎǳƭǘŀǘǎ ŘŜ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘΦ [Ŝǎ ŜȄǇƻǎƛŎƛƻƴǎ 

ƻǊŀƭǎ ǉǳŜ ǊŜŀƭƛǘȊƛ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ǎŜǊǾƛǊŀƴ ŎƻƳ ǳƴŀ avaluació de 

sortida ǉǳŜ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊŁ ǉǳƛƴ Ƙŀ Ŝǎǘŀǘ ƭΩŜŦŜŎǘŜ ǉǳŜ Ƙŀ 

tingut la implementació de la unitat en la mainada.  

 

3.  Planificació 

P
ro

ce
d

im
en

t 

Introducció  

tŜǊ ƛƴƛŎƛŀǊ ƭŀ ǎŜǎǎƛƽ ƭŀ ƳŜǎǘǊŀ Ŝǎ ŘƛǎǇƻǎŀǊŁ ŀ 

ǊŜǇǊƻŘǳƛǊ ǳƴ ōǊŜǳ ǾƝŘŜƻ ŘŜ п Ƴƛƴǳǘǎ Ŝƴ Ŝƭ ǉǳŀƭ  

ƭϥŀƭǳƳƴŀǘ ǇƻŘǊŁ ǾƛǎǳŀƭƛǘȊŀǊ ŀƭƎǳƴŜǎ ŘŜ ƭŜǎ 

ǎƛǘǳŀŎƛƻƴǎ ǉǳŜ Ŝǎ ŘŜǎŜƴŎŀŘŜƴŜƴ ŎƻƳ ŀ ǊŜǎǳƭǘŀǘ 

ŘŜƭǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ŘŜ ǘǊŁŦƛŎΦ /ƻƴǎŜǉǸŝƴŎƛŜǎ ǉǳŜ 

ǇƻŘŜƴ ŀŦŜŎǘŀǊ ǘŀƴ ŜƳƻŎƛƻƴŀƭ ŎƻƳ ŦƝǎƛŎŀƳŜƴǘ ŀƭǎ 

ƛƳǇƭƛŎŀǘǎ ƛ ŀ ƭŜǎ ŦŀƳƝƭƛŜǎ ŘϥŀǉǳŜǎǘǎΦ   

 

9ƭ ǾƝŘŜƻ ǎŜǊǾƛǊŁ ŎƻƳ ŀ ǇǊŜǘŜȄǘ ǇƻǊ ŘƻƴŀǊ ƛƴƛŎƛ ŀ 

ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘǎ ǉǳŜ Ŝǎ ŦŀǊŀƴ ǇƻǎǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘ ŀ ƭŀ 

ǎŜǾŀ ǊŜǇǊƻŘǳŎŎƛƽΦ 

 

 

Temps: 

10 ς 15 

min. 

Ataquem les 

emocions 

(Mestra ς Classe) 

! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜƭ ǾƝŘŜƻ ǉǳŜ ǎϥƘŀ Ǿƛǎǘ ŀƳō ŀƴǘŜǊƛƻǊƛǘŀǘΣ 

Ŝǎ ǇǊƻŎŜŘƛǊŁ ŀ ƛƴƛŎƛŀǊ ǳƴŀ ŎƻƴǾŜǊǎŀ ŎƻƭϊƭŜŎǘƛǾŀ 

ƎǳƛŀŘŀ ǇŜǊ ƭŀ ƳŜǎǘǊŀΣ ƻƴ  ƭŀ ƳŀƛƴŀŘŀ ǘƛƴŘǊŁ 

ƭϥƻǇƻǊǘǳƴƛǘŀǘ ŘŜ ŘŜōŀǘǊŜ ŜƴǘƻǊƴ ŀƭ ǾƝŘŜƻ ƛ ŀ ƭŜǎ 

 

Temps: 

25 min. 
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ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ŜȄǘǊŜǘŜǎ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ƭŜŎǘǳǊŀ ŘŜƭ 

ǘǊƝǇǘƛŎ ŀƳō ƭŜǎ ŦŀƳƝƭƛŜǎΦ 

!ǉǳŜǎǘŀ ȄŜǊǊŀŘŀ ƴƻ ƴƻƳŞǎ ǇŜǊƳŜǘǊŁ 

ƭϥƛƴǘŜǊŎŀƴǾƛ ŘŜ ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ Ŝƭ ƎǊǳǇ 

ŘϥƛƎǳŀƭǎΣ ǎƛƴƽ ǉǳŜ ŀ ƳŞǎ ǎŜǊǾƛǊŁ ŎƻƳ ŀ ŜȄŎǳǎŀ 

ǇŜǊ ŀ ǉǳŝ Ŝƭǎ ƴŀƴƻǎ ŜȄǇǊŜǎǎƛƴ ŜƳƻŎƛƻƴǎ ƛ 

ǎŜƴǘƛƳŜƴǘǎ ǉǳŜ ǎŜϥƴ ŘŜǊƛǾƛƴ ŘŜ ǎƛǘǳŀŎƛƻƴǎ 

ǾƛǎŎǳŘŜǎΦ 9ƳƻŎƛƻƴǎ ŎƻƳ ǇƻǊΣ ǘǊƛǎǘŜǎŀΣ ŜƳǇŀǘƛŀΣ 

ŘŜǎƻƭŀŎƛƽΣ ǇŝǊŘǳŀΣ ŜǘŎΦ 

La implementació que comporta aquesta 

activitat pot esdevenir un potent instrument 

d'adquisició/interiorització de coneixement, 

doncs en la majoria de casos aprenem d'allò 

viscut (Aprenentatge significatiu) i no de la 

teoria apresa. 

Preparació de les 

exposicions 

(En grup) 

wŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ƭŜǎ ŀƎǊǳǇŀŎƛƻƴǎ ŜǎǘŀōƭŜǊǘŜǎ ŘǳǊŀƴǘ 

ƭŀ ǇŀǎǎŀŘŀ ǎŜǎǎƛƽΣ ƭϥŀƭǳƳƴŀǘ ǎϥŀǎǎŜǳǊŁ ǇŜǊ ƎǊǳǇǎ 

ŘŜ р ƛ ǇǊŜǇŀǊŀǊŀƴ ŎƻƴƧǳƴǘŀƳŜƴǘ ǳƴŀ ŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

ƻǊŀƭ Ŝƴ ƭŀ ǉǳŀƭ ƘŀǳǊŀƴ ŘŜ ǇŀǊƭŀǊ ǎƻōǊŜ ŀƭƭƼ ƳŞǎ 

ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǳ ǉǳŜ ƘŀƎƛƴ ŀǇǊŝǎ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ŘǳŜǎ 

ǎŜǎǎƛƻƴǎ Ŝƴ ǉǳŝ Ƙŀ ǘƛƴƎǳǘ ƭƭƻŎ Ŝƭ 

ŘŜǎŜƴǾƻƭǳǇŀƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ¦ƴƛǘŀǘ 5ƛŘŁŎǘƛŎŀΦ [ŀ 

ƳŀƛƴŀŘŀ ǘƛƴŘǊŁ ǘƻǘŀƭ ƭƭƛōŜǊǘŀǘ ǇŜǊ ŘƛŦƻƴŘǊŜ ƭŀ 

ǎŜǾŀ ǇŀǊŀǳƭŀ ƛ ǇŀǊƭŀǊ ǎƻōǊŜ ŀƭƭƼ ǉǳŜ ƭƛ ǎŜƳōƭƛ 

ƳŞǎ ŎƻƴǾŜƴƛŜƴǘ ǎŜƳǇǊŜ ƛ ǉǳŀƴΣ ŀƭƭƼ ŘŜƭ ǉǳŀƭ Ŝǎ 

ǇŀǊƭƛ ƎǳŀǊŘƛ ŜǎǘǊŜǘŀ ǊŜƭŀŎƛƽ ŀƳō Ŝƭ ǘŜƳŀ Ŝƴ 

ǉǸŜǎǘƛƽΦ 

Per tal de facilitar-los la preparació del discurs 

que efectuaran posteriorment en veu alta, se'ls 

Temps: 

20 ς 25 

min.  
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hi proporcionarà una petita guia en suport PDF, 

que podran llegir directament de la Pissarra 

Digital Interactiva, on s'exemplifiquen algunes 

suggerències que poden seguir alhora de 

preparar l'exposició. 

Conclusions/ 

Activitat final 

Per concloure amb la sessió i amb la unitat, 

s'establirà un ordre per tal de què cadascun 

dels grups que conforma la classe tingui 

l'oportunitat d'exposar allò acordat durant un 

període de temps d'uns 4-5 minuts, per tal de 

què tothom disposi del temps suficient per fer 

la seva presentació. 

 

Temps: 

30 min.  
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Avaluació  

tǊŝǾƛŀƳŜƴǘΣ ƛ ŀōŀƴǎ ŘΩŜƴŘƛƴǎŀǊ-ƳŜ Ŝƴ ŀǎǇŜŎǘŜǎ ǉǳŜ ŀǘŜƴȅŜƴ ŀ ƭΩŀǾŀƭǳŀŎƛƽ ǇǊƼǇƛŀƳŜƴǘ 

ŘƛǘŀΣ ƳΩŀƎǊŀŘŀǊƛŀ ŀŎƭŀǊƛǊ ǉǳŜ ƭΩŀǾŀƭǳŀŎƛƽ ǉǳŜ ǎΩƘŀ ǇƻǊǘŀǘ ŀ ǘŜǊƳŜ Ŝƴ ƘŀǾŜǊ ŦƛƴŀƭƛǘȊŀǘ ƭŀ 

implementació de la Unitat Didàctica no ha estat del procés ǉǳŜ Ƙŀ ŦŜǘ ƭΩalumnat durant 

el temps en què ha tingut cabuda, sinó del resultat de la seva implementació. És a dir, 

es busca avaluar l’efecte que ha produït en la mainada i no el progrés que hagin fet, 

doncs aquesta és una matèria que es realitza al marge de les assignatures troncals i no 

considero necessari que hi hagi una avaluació estrictament quantitativa dels resultats 

obtinguts. Així ŘƻƴŎǎΣ ƭΩŀǾŀƭǳŀŎƛƽ ǉǳŜ Ŝǎ ǇǊŜǎŜƴǘŀ Şǎ ǳƴŀ avaluació de sortida de la 

Unitat Didàctica dissenyada.  

Tot seguit, ŜȄǇƻǎƻ ƭŀ ǊǳōǊƛŎŀ ŘΩŀǾŀƭǳŀŎƛƽ ǉǳŜ ƘŜ ǳǘƛƭƛǘȊŀǘ ǇŜǊ ǾŀƭƻǊŀǊ ǉǳƛƴ Ƙŀ Ŝǎǘŀǘ ƭΩŜŦŜŎǘŜ 

que ha produït la realització de les exposicions orals, les quals van tenir lloc durant la 

segona i última sessió de la seqüencia didàctica. Exposicions que han servit 

primordialment per prendre compte de quin és el coneixement que ha assolit la 

mainada en quant a competències adquirides i continguts estrictament teòrics treballats 

al llarg de la unitat.  

Grup:  Data:  Unitat Didàctica: El vianant de casa a l’escola  

Items Indicadors 

 4 3 2 1 

Planificació de les exposicions 

Preparació En general, es 

nota que 

tenen un bon 

domini del 

tema, no 

dubten en 

parlar i les 

seves 

explicacions 

denoten una 

bona 

preparació.  

En general, la 

seva 

exposició és 

fluida i les 

seves 

explicacions 

demostren 

que hi ha 

treball previ.  

En general, 

es nota que 

ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

no ha estat 

gaire 

preparada, 

doncs es 

nota que hi 

ha força 

improvisació.  

No han 

preparat gens 

ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

oral.  
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Seqüenciació Bona 

estructura i 

seqüenciació 

ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽΦ  

Exposició 

bastant 

ordenada.  

Alguns errors 

i repeticions 

Ŝƴ ƭΩƻǊŘǊŜ 

lògic de les 

idees que es 

transmeten.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

ƳŀƴŎŀ ŘΩƻǊŘǊŜ 

i es repeteixen 

les idees 

contínuament.  

 

 

 

Comunicació i llenguatge 

Pronunciació En general, 

pronuncien les 

paraules que 

utilitzen 

correctament i 

vocalitzen bé.  

En general, 

pronuncien 

correctament 

però la seva 

vocalització 

no és 

correcta.  

En general, 

cometen 

errors de 

pronuncia 

encara que la 

seva 

vocalització 

és correcta.  

En general, 

cometen 

errors tant de 

pronunciació 

com de 

vocalització.  

Volum En general, el 

volum és 

adequat a la 

situació. 

En general, 

aixequen la 

veu massa 

durant la 

exposició.  

En general, 

parlen molt 

baix en 

exposar. 

En general, 

exposen tant 

fluix que 

gairebé no 

ǎŜΩƭǎ ŜǎŎƻƭǘŀΦ   

Postura En general, la 

postura del 

grup és 

natural, 

mirant cap al 

públic 

contínuament.  

En general, 

miren al 

públic però es 

recolzen en 

algun lloc de 

la classe.  

En ocasions, 

parlen 

ŘΩŜǎǉǳŜƴŀ al 

públic.  

En general no 

es dirigeixen al 

públic en 

exposar.  

Aprenentatges/coneixements assolits  

Continguts En general, 

exposen 

contingut que 

té a veure amb 

En general, 

exposen el 

contingut i en 

ƻŎŀǎƛƻƴǎ ǎŜΩƴ 

En general, 

exposen el 

contingut de 

manera 

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

manca 

completament 

de contingut 
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ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ 

viària, sense 

sortir-ǎŜΩƴ ŘŜƭ 

tema.  

surten del 

tema.  

correcta 

encara que 

els hi falten 

algunes 

dades 

rellevants.  

relacionat 

amb el tema.  

 

tƻǎǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘ ŀ ƘŀǾŜǊ ŀƴŀƭƛǘȊŀǘ Ŝƭǎ ǊŜǎǳƭǘŀǘǎ ƻōǘƛƴƎǳǘǎ ŘŜ ƭŜǎ ǊǳōǊƛǉǳŜǎ ŘΩŀǾŀƭǳŀŎƛƽ 

omplertes i en haver-me basat en les observacions fetes durant les dues sessions en què 

la unitat hŀ ǘƛƴƎǳǘ ƭƭƻŎΣ ƳΩŀǾŜƴǘǳǊƻ ŀ ŎƻƳŜƴǘŀǊ de manera breu el següent: 

En general, l’alumnat mostra uns resultats favorables pel que fa a totes aquelles 

competències que es pretenien transmetre i que s’han treballat al llarg de les dues 

sessions, doncs s’ha observat l’assoliment d’aquestes en el moment en què han hagut 

de transmetre per si mateixos quins han estat els coneixements apresos i les 

experiències viscudes, ja que han fet un bon ús de la informació de la qual disposaven 

i l’han transmès de forma clara i acurada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El vianant de casa a l’escola 

 29 

Conclusions/Propostes de millora 

tŜǊ ŦƛƴŀƭƛǘȊŀǊ ŀƳō Ŝƭ ƳŜǳ ǘǊŜōŀƭƭ ŘŜ Ŧƛ ŘŜ ƎǊŀǳ ǎƻōǊŜ 9ŘǳŎŀŎƛƽ ±ƛŁǊƛŀΣ ƳΩŀƎǊŀŘŀǊƛŀ ǊŜǘǊŜ 

ŎƻƳǇǘŜǎ ǎƻōǊŜ ƭŜǎ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ƳŞǎ ŜǾƛŘŜƴǘǎ ǉǳŜ ǎŜΩƴ ŘŜǊƛǾŜƴ ŘΩŀǉǳŜǎǘΣ ŀƛȄƝ ŎƻƳ 

ŘΩŀǉǳŜƭƭŜǎ ǇǊƻǇƻǎǘŜǎ ŘŜ ƳƛƭƭƻǊŀ ǉǳŜ Ŝǎ ǇƻŘǊƛŜƴ ǇǊŜƴŘǊŜ Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀŎƛƽ ŘŜ ŎŀǊŀ ŀ 

futures ƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƻƴǎ ŀ ŜŦŜŎǘŜ ŘΩǳƴŀ ǇǊŁŎǘƛŎŀ ƳŞǎ ŦŀǾƻǊŀōƭŜΦ  

Primerament, i pel que fa a resultats ǉǳŜ ŀǘŜƴȅŜƴ ŀƭ ƴƛǾŜƭƭ ŘŜ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ Ŝƴ ǉǳŀƴǘ ŀ 

coneixements vials, cal dir que des del moment en què van donar començ les sessions, 

la mainada ha demostrat un alt nivell en quant a coneixements teòrics. En l’avaluació 

d’entradaΣ ƭŀ ǉǳŀƭ Ŝǎ Ǿŀ ŘǳǊ ŀ ǘŜǊƳŜ ŀƳō ƭΩŀƧǳŘŀ ŘŜƭǎ ǉǸŜǎǘƛƻƴŀǊƛǎ ǎƻōǊŜ ƭŀ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎƛŎƛƽ 

ŀƭ ǊƛǎŎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŘŜ ǘǊŁƴǎƛǘΣ Ǿŀƴ ŘŜƴƻǘŀǊ ǳƴ ŜǾƛŘŜƴǘ ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘ ǇŜƭ ǉǳŜ Ŧŀ ŀƭ ǘŜƳŀ Ŝƴ 

qüestió. Les respostes eren força coherents, així com els comentaris que els propis 

alumnes van formular en referència a aquestes un cop van donar per finalitzat el 

qüestionari.  

5ΩŀƭǘǊŀ ōŀƴŘŀΣ ƭŜǎ ǇǊŁŎǘƛǉǳŜǎ ƛ ƭŜǎ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘǎ ǉǳŜ ǎΩƘŀƴ ŘŜǎŜƴǾƻƭǳǇŀǘ ŘǳǊŀƴǘ ƭŀ 

implementació de la unitat també han constatat aquest fet, recalcant un cop més que 

ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ŘƛǎǇƻǎŀǾŀ ŘŜ ŦƻǊœŀ ƴƻŎƛƽ ǾƛƴŎǳƭŀŘŀ ŀƳō Ŝƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭ ǾƛŀƴŀƴǘΦ 9ȄŜƳǇƭŜ ŘΩŀƛȄƼ 

en són activitats com “La Lorena per creuar...”, el mapa que es va dur a terme en grups, 

així com Ŝƭǎ ŘƛǾŜǊǎƻǎ ŘŜōŀǘǎ ǉǳŜ ǎΩƘŀƴ ǎǳǎŎƛǘŀǘ arrel de les explicacions donades a classe.  

LƎǳŀƭƳŜƴǘΣ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ Ǿŀ ŜȄǇǊŜǎǎŀǊ Ŝƴ ŘƛǾŜǊǎŜǎ ƻŎŀǎƛƻƴǎ ŎŀǊŝncies respecte al tema motiu 

ŘΩŜǎǘǳŘƛΦ 5ƛŦƛŎǳƭǘŀǘǎ ǘŀƭǎ ŎƻƳ Ŝƭ ŘŜǎŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘ ŘΩŀƭƎǳƴŜǎ ǎŜƴȅŀƭǎ ǾƛŁǊƛŜǎ ŎƻƳ ƭŀ ŘŜ 

carrer residencial o fi de carrer residencial, el paper que juguen els agents de circulació i 

Ƴƻōƛƭƛǘŀǘ Řƛƴǎ ŘΩǳƴ ƳǳƴƛŎƛǇƛ ƻ ƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ǉǳŜ ŀǘŜƴȅŜƴ ŀƭ ŦŜǘ ŘŜ ŎƻƳ Ƙŀ ŘŜ ŎƛǊŎǳƭŀǊ ǳƴ 

vianant per carretera. Totes elles van ser resoltes de manera satisfactòria tot recorrent 

a suports visuals digitals que en facilitessin la seva comprensió així com a explicacions 

de caire teòric exposades per la mestra.  

Pel que fa a ƭΩƛƳǇŀŎǘŜ ǉǳŜ ƭŀ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƽ Ƙŀ ǘƛƴƎǳǘ Ŝƴ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜΣ ƳΩŀƎǊŀŘŀǊƛŀ ǊŜŎƽǊǊŜǊ 

a totes aquelles vivències, idees i opinions que la mainada ha volgut compartir amb tots 

nosaltres i que posen de manifest un cop més la seva saviesa vers al tema.  
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9ƭǎ ŘŜōŀǘǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜΣ ƭΩactivitat del mapa que implicava trobar quin era el trajecte més 

ǎŜƎǳǊ ǇŜǊ ŀǊǊƛōŀǊ ŀ ƭΩŜǎŎƻƭŀΣ ƻ ƭΩƛƳǇŀŎǘŜ ǉǳŜ Ǿŀ ǘŜƴƛǊ Ŝƭ ǾƝŘŜƻ ǎƻōǊŜ ŀŎŎƛŘŜƴǘŀƭƛǘŀǘ Ŝƴ ƭŀ 

mainada, han estat clau ha efectes de la conscienciació de què ara disposen. Ells 

mateixos afirmen conèixer situacions o experiències de persones properes a ells, que 

Ƙŀƴ ƛƳǇƭƛŎŀǘ ǳƴ ǊƛǎŎ Ŝƴ ƭŀ ǾƛŘŀ ŘΩŀǉǳŜƭƭǎ ǉǳƛ ƭŜǎ Ƙŀƴ ǾƛǎŎǳŘŜǎΦ El que intento defensar és 

ǉǳŜ ŀōŀƴǎ ŘΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǊ ƭŀ ¦ƴƛǘŀǘ 5ƛŘŁŎǘƛŎŀΣ ŀǉǳŜǎǘǎ ŀƭǳƳƴŜǎ Ŝƴ ǎŀōƛŜƴ ƳƻƭǘŜǎ ŎƻǎŜǎ 

ŘΩ9ŘǳŎŀŎƛƽ ±ƛŁǊƛŀΣ ǇŜǊƼ ƴƻ ƴΩŜǎǘŀǾŜƴ ƭƻ ǎǳŦƛŎƛŜƴǘƳŜƴǘ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎƛŀǘǎ ŎƻƳ ǇŜǊ ǇǊŜƴŘǊŜ 

mesures al respecte. Ara, diuen tenir cura mentre caminen pel carrer, ja sigui sols o 

ŀŎƻƳǇŀƴȅŀǘǎΣ ƳŀƭƎǊŀǘ ǉǳŜ ƭΩǵƴƛŎ ǘǊŀƧŜŎǘŜ ŀƭ ǉǳŜ ƭŀ ƎǊŀƴ ƳŀƧƻǊƛŀ ŜǎǘŁ ŀŎƻǎǘǳƳŀŘŀ ǎƛƎǳƛ 

aquell que fan ŘŜǎ ŘŜ Ŏŀǎŀ Ŧƛƴǎ ŀ ƭΩŜǎŎƻƭŀΦ 9ƭ ǘǊƝǇǘƛŎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǳ ƛ ƭŀ ŎƻƴǎŜǉǸŜƴǘ ȄŜǊǊŀŘŀ 

amb les famílies ha estat indispensable per aconseguir aquest fet, doncs molts alumnes 

reconeixien haver comès infraccions mentre caminaven en companyia dels seus pares, 

ignorant per exemple un semàfor que es trobés en vermell degut a què en aquell 

ƳƻƳŜƴǘ ŎŀǇ ŎƻǘȄŜ ǎΩŀǇǊƻȄƛƳŀǾŀΦ Altres, es dedicaven a jugar a pilota a les voreres i a 

aventurar-ǎŜ ŀ ŎǊŜǳŀǊ ŎƻǊǊŜƴǘǎ ƛ ǎŜƴǎŜ ƳƛǊŀǊ ƭŀ ŎŀǊǊŜǘŜǊŀ ǎƛ ŀǉǳŜǎǘŀ ǎŜΩƭǎ Ƙƛ ŜǎŎŀǇŀǾŀΦ  

Considero, que el disseny i la pertinent implementació de la Unitat ha estat molt 

satisfactori en el sentit de què crec haver incrementat notòriament la conscienciació per 

ǇŀǊǘ ŘΩŀƭǳƳƴŜǎ ƛ ŦŀƳƝƭƛŜǎ vers als hàbits i conductes responsables, així com de les 

possibles conseqüències en cas de no portar-les al terreny pràctic.  

 

/ƻƳ ŀ ŎƭƻŜƴŘŀ ŘΩŀǉǳŜǎǘ ŀǇŀǊǘŀǘΣ ŜƳ ŘƛǎǇƻǎƻ ŀ ŦŜǊ ŀƭƎǳƴŜǎ suggerències sobre possibles 

propostes de millora que es podrien estudiar de cara a futures implementacions.  

5Ωǳƴŀ ōŀƴŘŀΣ ŎǊŜŎ ǉǳŜ ƘŀǳǊƛŀ Ŝǎǘŀǘ Ƴƻƭǘ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘ ŀŦŜƎƛǊ ǳƴŀ ŘŀǊǊŜǊŀ ǎŜǎǎƛƽ ǉǳŜ 

hagués permès fer un trajecte ŘŜǎ ŘΩŀƭƎǳƴ Ǉǳƴǘ ŎƻƴŎǊŜǘΣ ŎƻƳ Ǉƻǘ ǎŜǊ ƭŀ ǊŜǎƛŘŝƴŎƛŀ 

ŘΩŀƭƎǳƴ ŀƭǳƳƴŜΣ Ŧƛƴǎ ŀ ƭΩŜǎŎƻƭŀΦ 5ΩŀǉǳŜǎǘŀ ƳŀƴŜǊŀ ǇƻŘǊƝŜƳ ƘŀǾŜǊ Ǉƻǎŀǘ a la pràctica tot 

el qǳŜ ƘŜƳ ŀǇǊŝǎ Ŝƴ ǊŜƭŀŎƛƽ ŀƭ Ǿƛŀƴŀƴǘ ƛ ŀ ǘƻǘǎ ŀǉǳŜƭƭǎ ŦŀŎǘƻǊǎ ǉǳŜ ƭΩƛƳǇƭƛǉǳŜƴ ǘŀƭǎ ŎƻƳ 

hàbits prudents, senyals que trobem pel carrer, conductes responsables, etc.  

5ΩŀƭǘǊŀ ōŀƴŘŀΣ ŎƻƴǎƛŘŜǊƻ ǉǳŜ ŀƭƘƻǊŀ ŘΩŜȄǇƻǎŀǊ ƭŀ ǇŀǊǘ ǘŜƼǊƛŎŀ ƳΩƘŀǳǊƛŀ ŘΩƘŀǾŜǊ ŦŜǘ ǎŜǊǾƛǊ 

ŘΩŀƭƎǳƴŀ ƳŜƴŀ ŘŜ ǎǳǇƻǊǘ ƭǵŘƛŎ ǇŜǊ ŦŜǊ ŘΩŀǉǳŜǎǘŀ ǇŀǊǘ ǳƴŀ ǘŀǎŎŀ ǳƴŀ ƳƛŎŀ ƳŞǎ ŀƳŜƴŀΦ  
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Consideracions finals  

!Ǌŀ ǉǳŜ Ŝƭ Ŧƛ ŘΩŀǉǳŜǎǘ ƛƴǘŜƴǎ ŎŀƳƝ ǎΩŀǇǊƻǇŀ ƛ ǉǳŜ ŀǾƛŀǘ ŜǎŘŜǾƛƴŘǊŞ ƳŜǎǘǊŀ ŘΩ9ŘǳŎŀŎƛƽ 

Primària amb Menció en Llengua Anglesa, és moment de reflexionar sobre tot allò que 

penso que ha estat útil durant el grau i que he après fins arribar a convertir-me en la 

ƳŜǎǘǊŀ ǉǳŜ ǎƽŎ ŀǾǳƛΦ !ǉǳŜǎǘ ǘǊŀƴǎŎǳǊǎ Şǎ ŘΩŀƭƭƼ ƳŞǎ ǊŜƭƭŜǾŀƴǘΣ ŘƻƴŎǎ ƴƻ ƘŀǳǊƛŀ Ǉŀǎ 

dissenyat i desenvolupat aquest treball si no fos per tots els coneixements adquirits.  

5Ŝ ƭŜǎ ŎƻƳǇŜǘŝƴŎƛŜǎ ŀŘǉǳƛǊƛŘŜǎΣ ƳΩŀǾŜƴǘǳǊƻ ŀ ŘƛǊ ǉǳŜ ŀǉǳŜƭƭŀ ǉǳŜ ƳŞǎ ƘŜ ƛƴǘŜǊƛƻǊƛǘȊŀǘ 

ŘǳǊŀƴǘ Ŝƭ ƎǊŀǳ ƛ ƭŀ ǉǳŀƭ ƳΩƻŦŜǊŜƛȄ ƳŞǎ Ǉƻǎǎƛōƛƭƛǘŀǘǎ ŀƭƘƻǊŀ ŘΩŜƴǎŜƴȅŀǊ Şǎ ƭŀ competència 

comunicativaΣ ŘƻƴŎǎ ŘƛǎǇƻǎƻ ŘΩǳƴ ōƻƴ Řƻ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊŀǳƭŀ ƛ ŜƳ ǎŜƴǘƻ ŎƼƳƻŘŀ ǉǳŀƴ ƘŜ ŘŜ 

ŦŜǊ ŦǊƻƴǘ ŀ ƭƭŀǊƎǎ ŘƛǎŎǳǊǎƻǎ ƻ ŀ ȄŜǊǊŀŘŜǎ ǉǳŜ ŎƻƴŘǳƛǊŀƴ ŀ ƭŀ ƳŀƛƴŀŘŀ ŀ ƭΩŜƴǘŜƴƛƳŜƴǘ 

ŘΩŀƭƎǳƴ ŎƻƴŎŜǇǘŜΦ [Ŝǎ ƴƻƳōǊƻǎŜǎ ŜȄǇƻǎƛŎƛƻƴǎ ƻǊŀƭǎ ǉǳŜ ƘŜ ƘŀƎǳǘ ŘŜ ŦŜǊ ŘǳǊŀƴǘ ǘƻǘ Ŝƭ 

grau així com les ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀŎƛƻƴǎ ǉǳŜ ƘŜ ǘƛƴƎǳǘ ƭΩƻǇƻǊǘǳƴƛǘŀǘ ŘŜ ǊŜŀƭƛǘȊŀǊ ŀ ƭŜǎ ŜǎŎƻƭŜǎ 

ŘŜ ǇǊŁŎǘƛǉǳŜǎ ƳΩƘŀƴ ŎƻƴŘǳƛǘ ŎŀǇ ŀ ƭŀ ŎƻƴǎŜŎǳŎƛƽ ŘΩŀǉǳŜǎǘ ƻōƧŜŎǘƛǳΦ  

Sense cap mena de dubte, puc afirmar que allò que ha estat més útil de cara al meu 

ŦǳǘǳǊ ŎƻƳ ŀ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ Ƙŀ Ŝǎǘŀǘ Ŝƭ ŦŜǘ ŘΩŀǇǊŜƴŘǊŜ ŀ ŘƛǎǎŜƴȅŀǊ ŘƛǾŜǊǎŜǎ 

Unitats Didàctiques. I més concretament, a poder implementar-les. I és que és realment 

amb la pràctica educativa quan ens adonem de tot allò que comporta posar-nos davant 

ŘΩǳƴŀ ŎƭŀǎǎŜ ƛ ŜƴǎŜƴȅŀǊΦ /ƻƳ Ŝƴ ǘƻǘΣ ƭŀ ǇǊŁŎǘƛŎŀ Şǎ ŘΩƻƴ ǊŜŀƭƳŜƴǘ ŀǇǊŜƴŜƳ ŘŜƭ ǉǳŜ ŜǎǘŜƳ 

ŦŜƴǘΣ ƛ Ŝƴǎ ŀŘƻƴŜƳ ŘŜ ƭΩǵƴƛŎŀ ƛ ǾŜǊƛǘŀōƭŜ ǊŜŀƭƛǘŀǘΦ ;ǎ ǇŜǊ ŀƛȄƼΣ ǉǳŜ ƳΩƘŜ ǎŜƴǘƛǘ ŎƼƳƻŘŀ 

ŘǳǊŀƴǘ ƭΩŜƭŀōƻǊŀŎƛƽ ŘΩŀǉǳŜǎǘ ǘǊŜōŀƭƭΣ ŘƻƴŎǎ ƴƻ ƘŜ ƘŀƎǳǘ ŘŜ ŦŜǊ Ǉŀǎ ŦǊƻƴǘ ŀ ǊŜǎ ǉǳŜ ƴƻ 

hagués fet amb anterioritat.  

En allò que ateny a la avaluació que faig de mi mateixa, considero que el meu progrés 

des de inicis del grau fins al present ha estat bastant satisfactori, fet que es veu reflectit 

tant en el meu expedient acadèmic com en la seguretat i confiança que tinc en mi 

ƳŀǘŜƛȄŀ ǉǳŀƴ ŜƳ Ǉƻǎƻ ŘŀǾŀƴǘ ŘΩǳƴŀ ŎƭŀǎǎŜΦ  

!ƛȄƝ ŘƻƴŎǎΣ ƛ ŀƳō ǘƻǘ ƭΩŜȄǇƻǎŀǘ ŀƳō ŀƴǘŜǊƛƻǊƛǘŀǘΣ ƳΩŀƎǊŀŘŀǊƛŀ ŎƻƴŎƭƻǳǊŜ Ŝƭ ƳŜǳ ǘǊŜōŀƭƭ ŘŜ 

Ŧƛ ŘŜ ƎǊŀǳ ǘƻǘ ŘƛŜƴǘ ǉǳŜ ŜǎǘƛŎ ŎƻƴǾŜƴœǳŘŀ ŘŜ ǉǳŝ ƘŜ ŦŜǘ ǳƴ ōƻƴ ǘǊŜōŀƭƭ ŀƭ ƭƭŀǊƎ ŘΩŀǉǳŜǎǘ 

encara que sempre ens trobem amb aspectes que es poden arribar a millorar. 
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Annexos 

Annex 1: Qüestionaris - Avaluació d’entrada, atacar les idees 
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Annex 2: Presentació teòrica 
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Annex 3: Activitat col·lectiva ά[ŀ [ƻǊŜƴŀ ǇŜǊ ŎǊŜǳŀǊΦΦΦέ 
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Annex 4: Mapa ά9ƭ ǘǊŀƧŜŎǘŜ ƳŞǎ ǎŜƎǳǊέ 
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Annex 5: Tríptic informatiu famílies ά9ƭ Ǿƛŀƴŀƴǘ ŘŜ Ŏŀǎŀ ŀ ƭΩŜǎŎƻƭŀέ 
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Annex 6: Vídeo introductori entorn als accidents de tràfic 

 

 

 

 

 

“Consecuencias de los accidentes de tráfico en los más pequeños” 

https://www.youtube.com/watch?v=N2mZVamxk6E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N2mZVamxk6E
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Annex 7: Guia per orientar el debat col·lectiu sobre emocions - Tocar les emocions 

ά9ƭ ŎŀƳƝ ŘŜ Ŏŀǎŀ ŀ ƭΩŜǎŎƻƭŀέ 

GUIA PER ORIENTAR EL DEBAT COL·LECTIU SOBRE EMOCIONS 

Explicació activitat: ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜƭ ǾƝŘŜƻ ǉǳŜ ǎϥƘŀ ŀŎŀōŀ ŘŜ ǾŜǳǊŜΣ ǇǊƻŎŜŘƛƳ ŀ ƛƴƛŎƛŀǊ ǳƴŀ 

ŎƻƴǾŜǊǎŀ ŎƻƭϊƭŜŎǘƛǾŀΣ ƻƴ  ƭŀ ƳŀƛƴŀŘŀ ǘƛƴŘǊŁ ƭϥƻǇƻǊǘǳƴƛǘŀǘ ŘŜ ŘŜōŀǘǊŜ ŜƴǘƻǊƴ ŀƭ ǾƝŘŜƻ ƛ ŀ ƭŜǎ 

ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴǎ ŜȄǘǊŜǘŜǎ ŀ ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ƭŀ ƭŜŎǘǳǊŀ ŘŜƭ ǘǊƝǇǘƛŎ ŀƳō ƭŜǎ ŦŀƳƝƭƛŜǎΦ 

!ǉǳŜǎǘŀ ȄŜǊǊŀŘŀ ƴƻ ƴƻƳŞǎ ǇŜǊƳŜǘ ƭϥƛƴǘŜǊŎŀƴǾƛ ŘŜ ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘ ŜƴǘǊŜ Ŝƭ ƎǊǳǇ ŘϥƛƎǳŀƭǎΣ 

ǎƛƴƽ ǉǳŜ ŀ ƳŞǎ ǎŜǊǾŜƛȄ ŎƻƳ ŀ ŜȄŎǳǎŀ ǇŜǊ ŀ ǉǳŝ Ŝƭǎ ƴŀƴƻǎ ŜȄǇǊŜǎǎƛƴ ŜƳƻŎƛƻƴǎ ƛ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘǎ 

ǉǳŜ ǎŜϥƴ ŘŜǊƛǾƛƴ ŘŜ ǎƛǘǳŀŎƛƻƴǎ ǾƛǎŎǳŘŜǎΦ 9ƳƻŎƛƻƴǎ ŎƻƳ ǇƻǊΣ ǘǊƛǎǘŜǎŀΣ ŜƳǇŀǘƛŀΣ ŘŜǎƻƭŀŎƛƽΣ 

ǇŝǊŘǳŀΣ ŜǘŎΦ 

La implementació que comporta aquesta activitat pot esdevenir un potent instrument 

d'adquisició/interiorització de coneixement, doncs en la majoria de casos aprenem 

d'allò viscut (Aprenentatge significatiu) i no de la teoria apresa. 

 

Preguntes guia en les quals es pot basar la mestra per conduir el debat (Orientatiu): 

 Què us ha semblat el vídeo que acabeu de veure? Quin penseu què és el motiu 

que ha provocat que aquests nens estiguin malalts i no puguin caminar com ho 

feu vosaltres? 

 Què es podria haver fet per evitar-ho? Es pot evitar sempre, o pot ser també que 

la culpa hagi estat d’aquell qui conduïa?  

 Coneixeu a algú proper o heu sentit a parlar d’algú que hagi patit físicament 

degut a un accident de tràfic? Què li va passar? 

 Com penseu que poden sentir-se emocionalment els familiars d’aquestes 

persones? Poseu-vos en el seu lloc.  

 Voleu això per a vosaltres i la vostra família? 

 Què fareu a partir d’ara quan camineu pel carrer?  

 Coneixeu a algú que no respecti les normes de tràfic? L’aconsellaríeu per a què 

canvies el seus hàbits ara que sabeu el que s’ha de fer?   
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Annex 8: Guia per preparar una exposició oral 

ά9ƭ ŎŀƳƝ ŘŜ Ŏŀǎŀ ŀ ƭΩŜǎŎƻƭŀέ 

GUIA PER PREPARAR UNA EXPOSICIÓ ORAL 

Què s’ha de tenir en compte per preparar una exposició oral? 

9ƭ ƳŞǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Ŝƴ ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ ƻǊŀƭ όǎƛƎǳƛ Ŝƭ ǘŜƳŀ ǉǳŜ ǎƛƎǳƛύ Şǎ ƭŀ ŎǊŜŀŎƛƽ ŘΩǳƴ ŘƛǎŎǳǊǎ 

clar i precísΣ ǉǳŜ ŎƻƳǳƴƛǉǳƛ ŜȄŀŎǘŀƳŜƴǘ ŀƭƭƼ ǉǳŜ Ŝǎ Ǿƻƭ ƻ ǎΩƘŀ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀǊΦ tŜǊ 

ŀŎƻƴǎŜƎǳƛǊ ŀǉǳŜǎǘ ƻōƧŜŎǘƛǳ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽ ŜŦƛŎŀœ ŘΩǳƴ ƳƛǎǎŀǘƎŜΣ Ŏŀƭ ǘŜƴƛǊ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ 

diversos aspectes:  

1) Planificar l’exposició: elaborar-ne un guió previ i estructurar el discurs. 

 

Algunes idees sobre allò del que podeu parlar:  

 

 Penseu sobre totes aquelles coses què en sabíeu sobre Educació Viària 

abans de començar amb les sessions sobre el Vianant.  

 Penseu en com aquelles idees que en teníeu al respecte han anat canviant 

(gràcies a la teoria exposada, als materials presentats, les activitats 

realitzades, els debats que hem fet a classe, etc.). 

 Què en saps ara? Què has après que no sabessis abans? Què li 

recomanaries/explicaries a algú que no en sabés gaire sobre Educació 

Viària? 

 Sabent tot el que saps ara sobre el tema, quines mesures tindràs en 

compte quan caminis sol/a o en companyia d’algú pel carrer? 

 Què en pots extreure del vídeo que acabes de veure? Vols un futur com el 

que els hi depara als nens i nenes que hi apareixen? Pots fer alguna cosa 

per evitar-ho? 

AIXÒ ES NOMÉS UNA GUÍA PER FER MÉS FÀCIL LA PREPARACIÓ DE LA VOSTRA EXPOSICIÓ, 

PODEU PARLAR SOBRE ALGUNS DELS PUNTS QUE AQUÍ S’EXPOSEN O INVENTAR D’ALTRES. 

2) Tenir cura del nostre llenguatge, per tal de crear un discurs clar i precís. 

3) Tenir en compte els components no verbals de la comunicació: la mirada, la veu 

i els gestos que fem mentre parlem.  
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Annex 9: Rúbrica exposicions orals - Avaluació de sortida 

Grup: 1 Data: 09/06/2015 Unitat Didàctica: El vianant de casa a l’escola  

Items Indicadors 

 4 3 2 1 

Planificació de les exposicions 

Preparació En general, es 

nota que 

tenen un bon 

domini del 

tema, no 

dubten en 

parlar i les 

seves 

explicacions 

denoten una 

bona 

preparació.  

En general, la 

seva 

exposició és 

fluida i les 

seves 

explicacions 

demostren 

que hi ha 

treball previ.  

En general, 

es nota que 

ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

no ha estat 

gaire 

preparada, 

doncs es 

nota que hi 

ha força 

improvisació.  

No han 

preparat gens 

ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

oral.  

Seqüenciació Bona 

estructura i 

seqüenciació 

ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽΦ  

Exposició 

bastant 

ordenada.  

Alguns errors 

i repeticions 

Ŝƴ ƭΩƻǊŘǊŜ 

lògic de les 

idees que es 

transmeten.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

ƳŀƴŎŀ ŘΩƻǊŘǊŜ 

i es repeteixen 

les idees 

contínuament.  

 

 

 

Comunicació i llenguatge 

Pronunciació En general, 

pronuncien 

les paraules 

que utilitzen 

correctament 

i vocalitzen 

bé.  

En general, 

pronuncien 

correctament 

però la seva 

vocalització 

no és 

correcta.  

En general, 

cometen 

errors de 

pronuncia 

encara que 

la seva 

vocalització 

és correcta.  

En general, 

cometen 

errors tant de 

pronunciació 

com de 

vocalització.  
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Volum En general, el 

volum és 

adequat a la 

situació. 

En general, 

aixequen la 

veu massa 

durant la 

exposició.  

En general, 

parlen molt 

baix en 

exposar. 

En general, 

exposen tant 

fluix que 

gairebé no 

ǎŜΩƭǎ ŜǎŎƻƭǘŀΦ   

Postura En general, la 

postura del 

grup és 

natural, 

mirant cap al 

públic 

contínuament.  

En general, 

miren al 

públic però 

es recolzen 

en algun lloc 

de la classe.  

En ocasions, 

parlen 

ŘΩŜǎǉǳŜƴŀ ŀƭ 

públic.  

En general no 

es dirigeixen 

al públic en 

exposar.  

Aprenentatges/coneixements assolits  

Continguts En general, 

exposen 

contingut que 

té a veure 

amb 

ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ 

viària, sense 

sortir-ǎŜΩƴ ŘŜƭ 

tema.  

En general, 

exposen el 

contingut i 

en ocasions 

ǎŜΩƴ ǎǳǊǘŜƴ 

del tema.  

En general, 

exposen el 

contingut de 

manera 

correcta 

encara que 

els hi falten 

algunes 

dades 

rellevants.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

manca 

completament 

de contingut 

relacionat 

amb el tema.  
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Grup: 2 Data: 09/06/2015 Unitat Didàctica: El vianant de casa a l’escola  

Items Indicadors 

 4 3 2 1 

Planificació de les exposicions 

Preparació En general, es 

nota que 

tenen un bon 

domini del 

tema, no 

dubten en 

parlar i les 

seves 

explicacions 

denoten una 

bona 

preparació.  

En general, la 

seva 

exposició és 

fluida i les 

seves 

explicacions 

demostren 

que hi ha 

treball previ.  

En general, 

es nota que 

ƭΩexposició 

no ha estat 

gaire 

preparada, 

doncs es 

nota que hi 

ha força 

improvisació.  

No han 

preparat gens 

ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

oral.  

Seqüenciació Bona 

estructura i 

seqüenciació 

ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽΦ  

Exposició 

bastant 

ordenada.  

Alguns errors 

i repeticions 

Ŝƴ ƭΩƻǊŘǊŜ 

lògic de les 

idees que es 

transmeten.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

ƳŀƴŎŀ ŘΩƻǊŘǊŜ 

i es repeteixen 

les idees 

contínuament.  

 

 

 

Comunicació i llenguatge 

Pronunciació En general, 

pronuncien 

les paraules 

que utilitzen 

correctament 

i vocalitzen 

bé.  

En general, 

pronuncien 

correctament 

però la seva 

vocalització 

no és 

correcta.  

En general, 

cometen 

errors de 

pronuncia 

encara que 

la seva 

vocalització 

és correcta.  

En general, 

cometen 

errors tant de 

pronunciació 

com de 

vocalització.  
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Volum En general, el 

volum és 

adequat a la 

situació. 

En general, 

aixequen la 

veu massa 

durant la 

exposició.  

En general, 

parlen molt 

baix en 

exposar. 

En general, 

exposen tant 

fluix que 

gairebé no 

ǎŜΩƭǎ ŜǎŎƻƭǘŀΦ   

Postura En general, la 

postura del 

grup és 

natural, 

mirant cap al 

públic 

contínuament.  

En general, 

miren al 

públic però 

es recolzen 

en algun lloc 

de la classe.  

En ocasions, 

parlen 

ŘΩŜǎǉǳŜƴŀ al 

públic.  

En general no 

es dirigeixen 

al públic en 

exposar.  

Aprenentatges/coneixements assolits  

Continguts En general, 

exposen 

contingut que 

té a veure 

amb 

ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ 

viària, sense 

sortir-ǎŜΩƴ ŘŜƭ 

tema.  

En general, 

exposen el 

contingut i 

en ocasions 

ǎŜΩƴ ǎǳǊǘŜƴ 

del tema.  

En general, 

exposen el 

contingut de 

manera 

correcta 

encara que 

els hi falten 

algunes 

dades 

rellevants.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

manca 

completament 

de contingut 

relacionat 

amb el tema.  
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Grup: 3 Data: 09/06/2015 Unitat Didàctica: El vianant de casa a l’escola  

Items Indicadors 

 4 3 2 1 

Planificació de les exposicions 

Preparació En general, es 

nota que 

tenen un bon 

domini del 

tema, no 

dubten en 

parlar i les 

seves 

explicacions 

denoten una 

bona 

preparació.  

En general, la 

seva 

exposició és 

fluida i les 

seves 

explicacions 

demostren 

que hi ha 

treball previ.  

En general, 

es nota que 

ƭΩexposició 

no ha estat 

gaire 

preparada, 

doncs es 

nota que hi 

ha força 

improvisació.  

No han 

preparat gens 

ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

oral.  

Seqüenciació Bona 

estructura i 

seqüenciació 

ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽΦ  

Exposició 

bastant 

ordenada.  

Alguns errors 

i repeticions 

Ŝƴ ƭΩƻǊŘǊŜ 

lògic de les 

idees que es 

transmeten.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

ƳŀƴŎŀ ŘΩƻǊŘǊŜ 

i es repeteixen 

les idees 

contínuament.  

 

 

 

Comunicació i llenguatge 

Pronunciació En general, 

pronuncien 

les paraules 

que utilitzen 

correctament 

i vocalitzen 

bé.  

En general, 

pronuncien 

correctament 

però la seva 

vocalització 

no és 

correcta.  

En general, 

cometen 

errors de 

pronuncia 

encara que 

la seva 

vocalització 

és correcta.  

En general, 

cometen 

errors tant de 

pronunciació 

com de 

vocalització.  
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Volum En general, el 

volum és 

adequat a la 

situació. 

En general, 

aixequen la 

veu massa 

durant la 

exposició.  

En general, 

parlen molt 

baix en 

exposar. 

En general, 

exposen tant 

fluix que 

gairebé no 

ǎŜΩƭǎ ŜǎŎƻƭǘŀΦ   

Postura En general, la 

postura del 

grup és 

natural, 

mirant cap al 

públic 

contínuament.  

En general, 

miren al 

públic però 

es recolzen 

en algun lloc 

de la classe.  

En ocasions, 

parlen 

ŘΩŜǎǉǳŜƴŀ al 

públic.  

En general no 

es dirigeixen 

al públic en 

exposar.  

Aprenentatges/coneixements assolits  

Continguts En general, 

exposen 

contingut que 

té a veure 

amb 

ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ 

viària, sense 

sortir-ǎŜΩƴ ŘŜƭ 

tema.  

En general, 

exposen el 

contingut i 

en ocasions 

ǎŜΩƴ ǎǳǊǘŜƴ 

del tema.  

En general, 

exposen el 

contingut de 

manera 

correcta 

encara que 

els hi falten 

algunes 

dades 

rellevants.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

manca 

completament 

de contingut 

relacionat 

amb el tema.  
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Grup: 4 Data: 09/06/2015 Unitat Didàctica: El vianant de casa a l’escola  

Items Indicadors 

 4 3 2 1 

Planificació de les exposicions 

Preparació En general, es 

nota que 

tenen un bon 

domini del 

tema, no 

dubten en 

parlar i les 

seves 

explicacions 

denoten una 

bona 

preparació.  

En general, la 

seva 

exposició és 

fluida i les 

seves 

explicacions 

demostren 

que hi ha 

treball previ.  

En general, 

es nota que 

ƭΩexposició 

no ha estat 

gaire 

preparada, 

doncs es 

nota que hi 

ha força 

improvisació.  

No han 

preparat gens 

ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

oral.  

Seqüenciació Bona 

estructura i 

seqüenciació 

ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽΦ  

Exposició 

bastant 

ordenada.  

Alguns errors 

i repeticions 

Ŝƴ ƭΩƻǊŘǊŜ 

lògic de les 

idees que es 

transmeten.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

ƳŀƴŎŀ ŘΩƻǊŘǊŜ 

i es repeteixen 

les idees 

contínuament.  

 

 

 

Comunicació i llenguatge 

Pronunciació En general, 

pronuncien 

les paraules 

que utilitzen 

correctament 

i vocalitzen 

bé.  

En general, 

pronuncien 

correctament 

però la seva 

vocalització 

no és 

correcta.  

En general, 

cometen 

errors de 

pronuncia 

encara que 

la seva 

vocalització 

és correcta.  

En general, 

cometen 

errors tant de 

pronunciació 

com de 

vocalització.  
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Volum En general, el 

volum és 

adequat a la 

situació. 

En general, 

aixequen la 

veu massa 

durant la 

exposició.  

En general, 

parlen molt 

baix en 

exposar. 

En general, 

exposen tant 

fluix que 

gairebé no 

ǎŜΩƭǎ ŜǎŎƻƭǘŀΦ   

Postura En general, la 

postura del 

grup és 

natural, 

mirant cap al 

públic 

contínuament.  

En general, 

miren al 

públic però 

es recolzen 

en algun lloc 

de la classe.  

En ocasions, 

parlen 

ŘΩŜǎǉǳŜƴŀ ŀƭ 

públic.  

En general no 

es dirigeixen 

al públic en 

exposar.  

Aprenentatges/coneixements assolits  

Continguts En general, 

exposen 

contingut que 

té a veure 

amb 

ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ 

viària, sense 

sortir-ǎŜΩƴ ŘŜƭ 

tema.  

En general, 

exposen el 

contingut i 

en ocasions 

ǎŜΩƴ ǎǳǊǘŜƴ 

del tema.  

En general, 

exposen el 

contingut de 

manera 

correcta 

encara que 

els hi falten 

algunes 

dades 

rellevants.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

manca 

completament 

de contingut 

relacionat 

amb el tema.  
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Grup: 5 Data: 09/06/2015 Unitat Didàctica: El vianant de casa a l’escola  

Items Indicadors 

 4 3 2 1 

Planificació de les exposicions 

Preparació En general, es 

nota que 

tenen un bon 

domini del 

tema, no 

dubten en 

parlar i les 

seves 

explicacions 

denoten una 

bona 

preparació.  

En general, la 

seva 

exposició és 

fluida i les 

seves 

explicacions 

demostren 

que hi ha 

treball previ.  

En general, 

es nota que 

ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

no ha estat 

gaire 

preparada, 

doncs es 

nota que hi 

ha força 

improvisació.  

No han 

preparat gens 

ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

oral.  

Seqüenciació Bona 

estructura i 

seqüenciació 

ŘŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽΦ  

Exposició 

bastant 

ordenada.  

Alguns errors 

i repeticions 

Ŝƴ ƭΩƻǊŘǊŜ 

lògic de les 

idees que es 

transmeten.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

ƳŀƴŎŀ ŘΩƻǊŘǊŜ 

i es repeteixen 

les idees 

contínuament.  

 

 

 

Comunicació i llenguatge 

Pronunciació En general, 

pronuncien 

les paraules 

que utilitzen 

correctament 

i vocalitzen 

bé.  

En general, 

pronuncien 

correctament 

però la seva 

vocalització 

no és 

correcta.  

En general, 

cometen 

errors de 

pronuncia 

encara que 

la seva 

vocalització 

és correcta.  

En general, 

cometen 

errors tant de 

pronunciació 

com de 

vocalització.  
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Volum En general, el 

volum és 

adequat a la 

situació. 

En general, 

aixequen la 

veu massa 

durant la 

exposició.  

En general, 

parlen molt 

baix en 

exposar. 

En general, 

exposen tant 

fluix que 

gairebé no 

ǎŜΩƭǎ ŜǎŎƻƭǘŀΦ   

Postura En general, la 

postura del 

grup és 

natural, 

mirant cap al 

públic 

contínuament.  

En general, 

miren al 

públic però 

es recolzen 

en algun lloc 

de la classe.  

En ocasions, 

parlen 

ŘΩŜǎǉǳŜƴŀ al 

públic.  

En general no 

es dirigeixen 

al públic en 

exposar.  

Aprenentatges/coneixements assolits  

Continguts En general, 

exposen 

contingut que 

té a veure 

amb 

ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ 

viària, sense 

sortir-ǎŜΩƴ ŘŜƭ 

tema.  

En general, 

exposen el 

contingut i 

en ocasions 

ǎŜΩƴ ǎǳǊǘŜƴ 

del tema.  

En general, 

exposen el 

contingut de 

manera 

correcta 

encara que 

els hi falten 

algunes 

dades 

rellevants.  

[ΩŜȄǇƻǎƛŎƛƽ 

manca 

completament 

de contingut 

relacionat 

amb el tema.  

 

 

 

 

 

 


