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1. DECLARACIÓ RESPONSABLE

Na XXX, amb DNI XXX amb domicili a XXX, actuant en representació de CONFITURA 
AMBIENTAL, SCCL, assabentada del procediment de licitació per l’adjudicació del contracte
de disseny i realització d’activitats escolars de medi ambient pels centres de secundària del municipi
dins el Pla de Dinamització Educativa (PDE), el qual ofereix un conjunt d’activitats 
complementàries al currículum escolar d’educació secundària, convocat per l’Ajuntament de XXX 
en data 6 de maig del 2020.

DECLARO:

1r.- Que estic assabentada del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de 
Prescripcions Tècniques que regeixen el contracte objecte de la licitació convocada.

2n.- Que la societat no està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 
(RELI).

3r.- Que CONFITURA AMBIENTAL SCCL és una cooperativa (no legalitzada) de treball associat 
sense ànim de lucre, subjecta als principis i disposicions de la Llei de Cooperatives de Catalunya. 
L’objectiu d’aquesta cooperativa és portar a terme activitats en l’àmbit de l’educació ambiental en 
instituts del municipi dins el Pla de Dinamització Educativa (PDE), el qual ofereix un conjunt 
d’activitats complementàries al currículum escola d’educació secundària. 

Aquesta entitat ha estat creada al febrer de 2020 per estudiants del Grau de Ciències Ambientals de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, durant un temps indefinit, iniciant les seves activitats des del
moment de la seva constitució. Les activitats que es duran a terme estan relacionades amb els 
àmbits de l’educació, la comunicació, protecció de la natura, del medi ambient i de la sostenibilitat.
Amb aquesta finalitat, la cooperativa realitzarà diferents activitats depenent del que sigui més adient
per a tractar cada apartat, algunes d’aquestes activitats són tallers d’educació ambiental, 
instal·lacions temàtiques, performances, debats, programes educatius, entre d’altres activitats 
semblants. La cooperativa desenvolupa principalment la seva activitat a Catalunya.

4t.- Que la cooperativa no compleix el requisit de solvència econòmica de 12.000€ facturats en un 
dels últims tres anys. Però sí compleix el requisit de solvència tècnica.

5è.- Que tots els membres de la Cooperativa han obtingut el certificat negatiu d’antecedents penals 
per a poder treballar amb persones menors d’edat. Des de la pàgina web de la Cooperativa 
col·laborarem en la difusió dels projectes en els quals treballem amb l’Ajuntament.

6è.- Que la Cooperativa no té contractada l’assegurança de responsabilitat civil, sense l’apartat
d'assegurança a tot risc de la construcció, ja que no és necessari per a aquest projecte. La 
cooperativa no subcontractarà a terceres entitats o persones.



2. OFERTA TÈCNICA

a. ACTIVITAT 1: Una manera de cultivar diferent

ESTRUCTURA D’ACTIVITAT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ EDUCATIVA

DADES IDENTIFICATIVES DE L’ACTIVITAT (Informació per a la web): 

1. Títol de l’activitat
Una manera de cultivar diferent

2. Tipus d’activitat:

Tres sessions: dos tallers al centre educatiu i una sortida a l’hort. Acompanyades d’una presentació i
activitat de tancament.

3. Sessions

Número de sessions: 3
Durada de cada sessió:1h, 1h i1,5h
Lloc de realització:  Dins del centre☒
                                 Fora del centre☒
Calendari possible: Tot el curs

4. Àrea curricular

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:
 Ciències de la naturalesa ☒
 Ciències Socials, geografia i història ☒

5. Competències curriculars
 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA☒
 COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL☒
 COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC☒
 COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA☒

6. Valors
 Cooperació☒
 Sostenibilitat☒
 Promoció de la Salut☒
 Diversitat i Interculturalitat ☒

7. Àmbit STEAM+SA (Només en cas que sigui pertinent amb un mínim de dos àmbits STEAM).

7.1. Identificació d’Àmbits STEAM+SA

Àmbits STEAM:  Ciència;  Art; ☒ ☒

7.2. Orientació Social i/o Ambiental

 Orientació Ambiental: Contribució en el manteniment de l’hort de l’escola o bé l’hort veïnal.☒



8. A qui s’adreça(marqueu amb negreta)

 1r ESO☒
 2n ESO☒

9. Organitza

Nom del servei/entitat: CONFITURA AMBIENTAL, SCCL

INFORMACIÓ DIDÀCTICA DE L’ACTIVITAT

11. Descripció

És una activitat que té 3 sessions, acompanyades d’una presentació i un tancament. S'adreça
a l’alumnat de primer cicle d’institut (1r i 2n d’ESO)i pot ser realitzada únicament per un grup
classe durant un matí o una tarda.

L'objectiu de l'activitat és conèixer les maneres de cultivar de manera sostenible i treballar la
cooperació. Es realitzaran activitats de cultiu i plantació de llavors de cereals propis de la milpa, 
que es tracta d’un cultiu de mongeta, blat de moro i carbassa que cooperen entre sí.
Les sessions comporten la presència de dos educadores especialitzades en el cultiu de la milpa que 
els faran un recorregut per les diferents dimensions (el concepte, plantació i dimensió
socioecològica). La primera sessió consisteix en un primer contacte amb els cereals de la milpa i les
seves característiques. La segona en plantar un cereal propi del cultiu. I l’última sessió consisteix en
entendre diferents tipus de cultius que hi ha al món. Abans de la primera sessió es realitzarà una
presentació on se’ls repartirà als alumnes un dossier on contestaran unes preguntes relacionades
amb la milpa. Finalment, es realitzarà una activitat de tancament on l’alumnat farà una reflexió 
sobre l’aprenentatge obtingut en el mateix dossier, que els alumnes es quedaran.

12. Continguts / Temàtiques

Sessió 1
Coneixement de cada cereal que conforma la milpa i les seves característiques.

Sessió 2
Coneixement de la rotació del cultiu, la fertilitat del sòl i de l’entorn immediat. Treball cooperatiu i
experimentació, respecte per l’entorn.

Sessió 3
Història agrícola local Europea i indígena. Treball cooperatiu, desenvolupament del sentit crític en
l’agricultura.

13. Objectius
En finalitzar l’activitat, els estudiants estaran en condicions de:

• Treballar l’agricultura sostenible i la cooperació de les plantes entre elles.
• Entendre i experimentar el cultiu de la milpa. Reflexionar sobre el concepte. Conèixer les
• característiques dels cereals que la configuren.
• Tenir una primera experiència amb l'agroecologia escolar tot potenciant el treball en equip.
• Experimentar de primera mà el recollir les llavors, plantar-les i recollir el fruit. Entendre el 

cicle



• tancat de l’agricultura.
• Entendre l’agricultura en un context mundial. Experimentar maneres de cultivar no 

sostenibles.
• Treballar el concepte de sostenibilitat.
• Aprendre de la cultura indígena i l’economia circular. Viure el concepte de la desigualtat, en
• termes econòmics i socials.

14. Metodologia

Per al desenvolupament de l'activitat s'utilitzaran metodologies participatives per a promoure la
construcció del propi aprenentatge. S'avaluaran els coneixements previs per a poder partir de la
realitat de l'alumnat i s'aniran introduint continguts a mesura que l'alumnat vagi descobrint nous
espais, plantes i contextos. Es promou l'aprenentatge per descobriment a l'educació infantil i en els
cursos de primària s'utilitzarà l'estudi de casos com a metodologia.

Es pretén fer una creació de nexes, de manera que l’alumne aprèn coses noves a partir del que ja sap
(ja que es tracta d’incloure conceptes d’altres cultures i adaptar-los a la nostra). D’aquesta manera,
resulta interessant tractar l’activitat coneixent prèviament quins coneixements tenen sobre la seva
agricultura, què saben sobre la cultura agrícola, etcètera. És a dir, es pretén fer una reflexió sobre si
es necessiten realment incorporar nous coneixements, la importància de compartir-los i la utilitat
d’incorporar-los. Per tant, en les activitats les educadores han de procurar que aquell concepte no
se li faci nou, sinó conegut (és a dir, el nen ja coneix verdures, però segurament no coneix 
l’associació de la Milpa). Amb aquesta lògica es pretén no pas transformar les nostres tradicions 
agrícoles, sinó adaptar-les i millorar-les.

15. Activitats

Sessió 1: Taller al centre.

Es dividirà la classe en tres grups iguals. Per fer la divisió ens ajudarem del joc dels colors, que
consisteix en què cada jove duu un gomet al front d’un color diferent: verd, groc o vermell, però no
sabrà quin. S’hauran d’ajudar els uns amb els altres per tal d’aconseguir formar els tres grups per
colors amb la dificultat que no es poden comunicar amb paraules. Un cop els 3 grups estiguin
separats, els informarem que cada color representa un cultiu de la milpa. Posteriorment, farem el
joc de mar i muntanya. Els joves es colocaran el linea recta i les educadores dirán una característica
d’algun dels 3 cultius i els joves s’hauran de posicionar a la dreta (si el seu cultiu te aquella
característica) o a l’esquerra (si no el té). Posteriorment, es repartirà una fitxa del cultiu a cada grup
a mode de resum dels continguts. Un cop finalitzada la dinàmica, tota la classe coneixerà els cultius
que configuren el cultiu de la milpa, així com el seu sistema de rotació.

15 minuts de joc, 15 minut de consensuar característiques del cultiu amb el grup, 10 minuts de
posada en comú.

Sessió 2: Taller a l’hort.

Aquesta activitat es porta a terme a l’hort (escolar o veïnal) per tal de viure i entendre una primera
aproximació del cultiu de la Milpa. També servirà per comprendre que és un tipus de cultiu complet
en si mateix, que no necessita productes químics ni esgota el sòl. En primer lloc, es realitza una
identificació de les llavors dels 3 cultius propis de la milpa i s’explica al grup com aquestes es 
poden extreure del fruit i el procés que s’ha de portar a terme fins a fer-les germinar. Els nens 
recolliran les llavors i se les podran emportar a casa per fer-les germinar. En segon lloc, es 
repartiran unes llavors de carabassa d’aigua llestes per plantar, prèviament preparades per les 



educadores, perquè els infants les puguin plantar a l’hort escolar amb les seves pròpies mans i 
reproduir un petit cultiu MILPA a l’institut. Aquesta activitat es pot acompanyar d’una petita 
explicació alternativa si no hi ha hort o anar a l’hort veïnal. Opcional: Si l’escola té terreny i 
motivació per continuar en aquesta línia de coneixement se’ls proposa fer un banc de llavors.

30min de descoberta de l’hort, 30 min de recollir i plantar llavors, 30 min d’experimentació, 15 min
d’avaluació. Tot mitjançant el treball en grup i la cooperació.

Sessió 3: Taller al centre.

Aquesta activitat es porta a terme a l’aula, Realitzarem un joc entre tots els nens i nenes. Per a 
fer-ho, la classe es dividirà en dos grans grups (Grup 1 i Grup 2). Cada grup tindrà diferents 
recursos però un mateix objectiu: produir el màxim possible. 

Aquesta producció serà representada per figures de paper: el blat de moro serà un triangle, la 
carabassa serà una rodona i els fesols un quadrat (això correspondrà amb els gomets de l’activitat 
1). 

Per tal de complementar-ho, les educadores ambientals representaran la figura del mercat i aniran 
intervenint en el joc proposant nous reptes i situacions imprevistes. Una d’elles podria ser una 
catàstrofe natural (ex. pluja torrencial). A més a més, el mercat oferirà les eines per a que els grups 
puguin produir. Disposarà de pesticides (gomes d’esborrar) que cada un valdrà 3 unitats, és a dir, 3 
figures. També disposarà de maquinaria (tisores) cada una valdrà 5 figures, mà d’obra (regles) al 
preu de 7 figures, terres (fulls en blanc) que valdran 4 figures i, per últim, llavors (llapis) al preu de 
1 figura. 

Els grups podran comprar el que necessitin sempre i quan disposin de les figures (rodó, triangle o 
quadrat) necessàries per a fer-ho. També existirà l’element “plantilles” que servirà d’ajut per crear 
les figures, és a dir, per produir. Però aquest ítem no s’oferirà al mercat perquè representa el 
coneixement per produir. 

A continuació s’indiquen les característiques del grup 1 i les del grup 2, respectivament: 
• Grup 1: disposa de recursos, sòl, aigua i un clima òptim. Per tant, començarà el joc amb: 1 

foli en blanc i 3 llapis i les plantilles dels triangles, que serviran per produir cultiu (figures).
• Grup 2: disposa de maquinària eficient i recursos econòmics. Per tant, començarà el joc 

amb: 3 tisores, 2 gomes d’esborrar, 3 fulls en blanc i 1 llapis. 

Desenvolupament de l’activitat. Què esperem que passi? 

L’activitat s'estructura en 4 rondes. Durant el transcurs de l’activitat és podrà veure com els grups 
intercanvien, negocien entre ells i van al mercat a comprar.

a) S’anirà veient una tendència on el grup 2, en tant que gaudeix de més poder monetari
en primera instància, començarà a enriquir-se i a comprar-ho tot, produint molt més i destruint
la terra. En canvi el grup 1, amb menys diners, compraran llavors (enlloc de maquinaria, pesticides, 
etc) i així tractaran millor la terra.

b) Tal com hem mencionat anteriorment, a mesura que l’activitat avanci les educadores
proposaran reptes. En aquesta ronda es produirà una pluja torrencial, que destrossarà tots els
monocultius, és a dir, els grups que hagin produït figures iguals (tot rodones, per exemple) se’ls
trauran les figures.



c) Es fa una reflexió sobre què està passant i se’ls proposa canviar d'estratègia de cultiu si
volen.

d) Pèrdua de la fertilitat del sòl. El grup 2 no es tan fèrtil degut a les gomes d’esborrar i l’alta
producció, per tant, se’ls treuen els fulls de paper. Crisis econòmica o increment del preu de
petroli.

Reflexió final: Un cop donem fi a l’activitat farem una reflexió final tota la classe. Es farà
un debat sobre qüestions com: de quina manera és millor cultivar, com el grup 1 o com el grup
2? Quin grup ha produït més? quina producció de cultiu ha estat més sostenible? Quin creieu
que té més en compte els recursos naturals de la terra? 

La idea és que el grup de joves, tot discutint entre ells i amb l’ajuda de les educadores, faci una 
reflexió sobre conceptes com la resiliència, l’explotació industrial i el monocultiu, el consum, 
gairebé sense adonar-se’n. Ens adonem que el grup 1 és més sostenible i cultiva la terra per 
solventar l’autoconsum, tot cuidant-la i allunyant-la de productes tòxics que puguin danyar-la, per 
tant s’atribuiria a un consum semblant al de la milpa, de pobles indígenes. En canvi, la manera de 
cultivar del grup 2 s’assembla més a un model capitalista i fins i tot explotador.

1 hora de dinàmica i creació i intercanvi de productes del mercat. 20 min d’avaluació.

16. Infraestructura i Materials

Característiques de l’aula: Centre integrador d’hort i d’aula.

Equipament informàtic necessari: Projector de l’aula.

Materials necessaris per al desenvolupament de l’activitat: Gomets 3 colors, folis D4, tisores,
goma, llapis, plantilles dels dibuix, regles, bolígrafs, llavors de carbassa, blat de moro i fesols secs,
regadora, fitxes amb imatges i descripcions de les característiques del cereal MILPA, dossier de la
Milpa. Es podria fer un manual o pòsters sobre com aprofitar a la cuina els tres cultius de la Milpa.
A més a més, els professors podrien rebre un calendari de temporada.

17. Avaluació

Ítems d’avaluació que NO s’ajusten a l’activitat

1. La persona formadora
1.  Ha demostrat un alt domini del contingut☐
2.  Ha mostrat claredat en l’exposició oral☒
3.  Ha mostrat claredat en l’exposició a través d’altres recursos (virtuals i materials)☐
4.  Ha mantingut un bon ritme de les sessions☐
5.  Ha identificat els aprenentatges inicials dels estudiants☐
6.  Ha identificat els aprenentatges que anaven adquirint els estudiants☐
7.  Ha respost satisfactòriament a les preguntes i/o comentaris dels alumnes☐

2. Representacions artístiques
1.  El ritme ha estat adequat per a la comprensió de l’obra☐
2.  Els actors han mostrat claredat en l’exposició oral☐
3.  Els actors han creat interès per la temàtica☐



3. Contingut
1.  El contingut s’ha ajustat als objectius previstos☐
2.  El contingut s’ha ajustat a les expectatives inicials☒
3.  El contingut era adequat a l’edat dels alumnes☐

4. Metodologia i activitats
a.  L es activitats estaven ben preparades☐
b.  Les activitats eren adequades a l’edat dels alumnes☒
c.  Les activitats requerien d’una alta participació dels alumnes☐
d.  La metodologia utilitzada (de forma general) s’ha basat en l’activitat dels alumnes☐
més que en l’explicació del/a formador/a

5. L’alumnat
 Ha mantingut interès durant l’activitat2.☐
 Ha participat positivament a les activitats proposades☐
 Ha valorat positivament l’activitat☐

6. Aprenentatges dels estudiants
1.  Valora el grau d’aprenentatge realitzat pels estudiants☐
2.  Els aprenentatges adquirits ajuden a millorar aspectes curriculars☒
3.  Els aprenentatges adquirits són fàcilment aplicables o relacionats amb la realitat o☒
situació dels alumnes

7. Organització i recursos
1.  Els recursos materials utilitzats han estat d’utilitat a l’aprenentatge☐
2.  L'organització i la concentració dels dies i hores s'ha adequat a les necessitats del☒
grup d’alumnes i/o del centre
3.  El dossier pedagògic proporcionat ha estat d’utilitat per vincular l’activitat al currículum (tant ☒
abans com després de l’activitat).



b. ACTIVITAT 2: L'agroecologia com a concepte de sostenibilitat

ESTRUCTURA D’ACTIVITAT DEL PLA DE DINAMITZACIÓ EDUCATIVA
DADES IDENTIFICATIVES DE L’ACTIVITAT (Informació per a la web):

1. Títol de l’activitat

L’agroecologia com a concepte de sostenibilitat

2. Tipus d’activitat:

Una sessió: una presentació amb una activitat de joc de rol i un debat final.

3. Sessions

Número de sessions: 1
Durada de cada sessió:2h
Lloc de realització:  Dins del centre☒
                                Fora del centre☐
Calendari possible: Tot el curs

4. Àrea curricular

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:
 Ciències de la naturalesa☒
 Ciències Socials, geografia i història  Cultura clàssica☒ ☐
 Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania☒

5. Competències curriculars

 COMPETÈNCIA COMUNICATIVA☒
 COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL☒
 COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC☒
 COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA☒

6. Valors

 Participació Democràtica☒
 Igualtat d’Oportunitats☒
 Identitat☒
 Diversitat i Interculturalitat☒
 Convivència i Cohesió Social☒
 Cooperació☒
 Sostenibilitat☒
 Promoció de la Salut☐
 Innovació i Creativitat☒

7.2. Orientació Social i/o Ambiental
 Orientació Social;☒
 Orientació Ambiental☒



Orientació: Contribució a la sostenibilitat del medi ambient mitjançant els elements que envolten 
l’agroecologia i els sistemes alimentaris amb una proposta per a la praxi tècnic-productiva i 
sociopolítica entorn del maneig ecològic dels recursos naturals.

8. A qui s’adreça

 3r ESO☒
4t ESO☒

9. Organitza
Nom del servei/entitat:CONFITURA AMBIENTAL,SCCL

INFORMACIÓ DIDÀCTICA DE L’ACTIVITAT

10. Descripció

És una activitat d’una sessió adreçada a tot l’alumnat de 3r i 4rt de l’ESO i ha de ser realitzada en 
una aula amb una capacitat de 30 persones aproximadament, l’activitat es durà a terme durant dues
hores seguit d’un debat final per tancar el cicle.

L'objectiu de l'activitat és fer un joc de rol per conèixer els deu elements que envolten 
l’agroecologia.

Es pretén fer una creació de nexes per a que l’alumne aprengui coses noves a partir dels
coneixements obtinguts durant el seu dia a dia. Es tracta d’una activitat inclusiva on tothom té una
importància innata, ja que es necessiten tots els actors per resoldre el conflicte presentat, d’aquesta
manera es potencia el treball en equip.

11. Continguts / Temàtiques

Diversitat, resiliència, sinergia, eficiència, reciclatge, governança responsable, valors humans i
socials, creació i intercanvi de coneixements, cultura i tradicions alimentàries, agroecologia,
sostenibilitat.

12. Objectius

En finalitzar l’activitat, els estudiants estaran en condicions de:

• Treballar els deu elements de l’agroecologia
• Entendre i experimentar els valors que envolten l’agroecologia
• Potenciar el treball en equip i l’empatia
• Entendre el cicle de l’agroecologia com a sistema productiu i sociopolític
• Entendre l'agroecologia en un context global
• Treballar el concepte de sostenibilitat
• Viure el concepte de la desigualtat, en termes econòmic i socials

13. Metodologia

Per al desenvolupament de l'activitat s'utilitzaran metodologies participatives per a promoure la
construcció del mateix aprenentatge. S'avaluaran els coneixements previs per a poder partir de la



realitat de l'alumnat i s'introduiran diferents conceptes per poder realitzar el joc de rol. Es promou
l'aprenentatge pel descobriment on s'utilitzarà l'estudi de casos com a metodologia.

14. Activitats

Fase d’exploració d’idees: 15 min per fer un dibuix del que entén l’alumnat quan es presenta el
concepte de l’agroecologia.

Comprensió del concepte: 30 min per explicar els elements que envolten l’agroecologia, divisió de
la classe en grups de cinc persones i assignació dels actors involucrats dins el joc de rol, els quals 
són: l’agricultor, el consumidor local, l’empresari de supermercat, l’empresa familiar que té la 
pròpia empresa al mercat i l’ajuntament que té propietat d’un terreny.

Dinàmica de grup: 45 min on es repartiran retalls de fulls plegats amb els diferents rols, els 
alumnes hauran d’interpretar els rols que han escollit per tal de resoldre una problemàtica que serà
plantejada per les dues educadores. La problemàtica tracta sobre la lluita per l’apropiació d’una
parcel·la per realitzar activitats (cada actor vol un ús diferent del sòl). Hi ha un agricultor que aposta
per una agricultura sostenible on hi hagi policultiu, un consumidor local on prefereix comprar
productes km 0, un empresari de supermercat que té interès en el terreny per produir a gran escala
i abastar tot el que necessitin els seus usuaris, una empresa familiar situada al mercat on vol una
fidelització dels clients venent productes de km 0 i l’Ajuntament que té la propietat d’un terreny, el
cedirà a qui tingui una proposta on tothom surti beneficiat. Els diferents actors hauran de negociar
exposant els motius que creguin necessaris per a defensar la seva posició, sempre que es pugui
arribar a un acord.
Per acabar la presentació de l’activitat se’ls posarà en un context general, per observar si han après
els conceptes relacionats amb l’agroecologia. Les dues educadores faran de moderadores o
intentaran reconduir la situació si el grup té dificultats.

Fase d’estructuració dels continguts i síntesi: 30 min on es refà el grup gran i cada grup exposa 
en comú la seva problemàtica amb la solució adaptada. També es farà un debat sobre la 
sostenibilitat del sistema productiu, les característiques i elements de l’agroecologia, etc.

15. Infraestructura i Materials

Característiques de l’aula: Aula del grup classe
Equipament informàtic necessari: projector
Materials necessaris per al desenvolupament de l’activitat:fitxes amb l’explicació de cada actor
involucrat.

16. Avaluació

Ítems d’avaluació que NO s’ajusten a l’activitat:
1. La persona formadora
a. Ha demostrat un alt domini del contingut☐
b. Ha mostrat claredat en l’exposició oral☐
c. Ha mostrat claredat en l’exposició a través d’altres recursos (virtuals i☐
materials)
d. Ha mantingut un bon ritme de les sessions☐
e. Ha identificat els aprenentatges inicials dels estudiants☐
f. Ha identificat els aprenentatges que anaven adquirint els estudiants☐
g. Ha respost satisfactòriament a les preguntes i/o comentaris dels alumnes☐



2. Contingut
a. El ritme ha estat adequat per a la comprensió de l’obra☒
b. Els actors han mostrat claredat en l’exposició oral. ☒
c. Els actors han creat interès per la temàtica.☒

3. Metodologia i activitats
a. Les activitats estaven ben preparades☐
b. Les activitats eren adequades a l’edat dels alumnes☐
c. Les activitats requerien d’una alta participació dels alumnes☐
d. La metodologia utilitzada (de forma general) s’ha basat en l’activitat dels☐
alumnes més que en l’explicació del/a formador/a

4. L’alumnat
a. Ha mantingut interès durant l’activitat☐
b. Ha participat positivament a les activitats proposades☐
c. Ha valorat positivament l’activitat☐

5. Aprenentatges dels estudiants
a. Valora el grau d’aprenentatge realitzat pels estudiants☐
b. Els aprenentatges adquirits ajuden a millorar aspectes curriculars☐
c. Els aprenentatges adquirits són fàcilment aplicables o relacionats amb la☐
realitat o situació dels alumnes

6. Organització i recursos
a. Els recursos materials utilitzats han estat d’utilitat a l’aprenentatge☐
b. L'organització i la concentració dels dies i hores s'ha adequat a les necessitats☐
del grup d’alumnes i/o del centre
c. El dossier pedagògic proporcionat ha estat d’utilitat per vincular l’activitat al☐
currículum (tant abans com després de l’activitat).


