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CONTEXT DE L’ESCOLA

• Actualment és una escola d’una línia.

• Aquest curs hi ha 190 alumnes i 19 mestres

• Havia format part de la ZER Les Guilleries fins al curs 2002-2003

• Encara s’hi poden observar trets característics de l’escola rural:

-Conferències a nivell d’escola-Conferències a nivell d’escola

- Presència de les famílies dins l’escola



LA UNITAT DIDÀCTICA: “Tots podem ser cuiners!”

• Treball intercicles entre 2n i 3r

• Treball interdisciplinar de medi i llengua i una petita part de 

matemàtiques i plàstica.matemàtiques i plàstica.

• Idea: Com va sorgir?

• Metodologia de treball: treball cooperatiu, racons i tallers



DESENVOLUPAMENT DE LA UNITAT

Primeres sessions (1, 2)

• Conceptes sobre la dieta equilibrada



Sessions 3 i 4: Treball per grups sobre el restaurant que representen

• Assignem un restaurant a cada grup

• Busquen informació sobre el tipus de cuina del seu restaurant

• Fan els barrets de cuiner



Sessions 5 i 6: Racons per a treballar el text instructiu

• Com es fan els racons a l’escola?
A matemàtiques en fan a nivell individual, nosaltres proposem
fer-los en grup.



Sessions 9, 10 i 11: Tallers de cuina

• Presentació, coavaluació i cuina



Alguns resultats originals obtinguts:



TREBALL INTERCICLE

•Què ens ha aportat?

- Recuperem relacions que tenien els infants el curs passat

- Els grans ajuden als petits, se’n senten responsables

- Com a mestres ens ha ajudat a treballar en equip- Com a mestres ens ha ajudat a treballar en equip



AVALUACIÓ: Quan, com?

• Avaluació de la mestra durant els racons. Ens fixem en els

coneixements que l’alumnat va adquirint així com en la seva actitud 

en el treball individual i grupal.

• Coavaluació. S’han de fixar sobretot en aspectes de “posada en 

escena” i en el discurs oral.escena” i en el discurs oral.

• Autoavaluació. Valoració del propi treball durant la unitat, tant pel

que fa a aspectes actitudinals, com de coneixements i procediments.



VALORACIÓ DEL TREBALL

• El treball interdisciplinar és molt interessant i s’acosta a com

aprenem en realitat

• Incoporar una metodologia de treball diferent a l’aula ha motivat

els alumnes

• És possible traslladar alguns punts positius de l’escola rural a 

una escola d’una línia (alumnat de diferent nivell en una mateixauna escola d’una línia (alumnat de diferent nivell en una mateixa

aula). 

• Mètodes de treball més innovadors també es poden incorporar a 

les escoles més grans si en tens ganes.




