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1 
PLANTEJAMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVELL: 
4T ESO 

PROFESSORAT: 
Encarna Pascual 

TÍTOL: 
                  (El posen els alumnes) 

 
Quins OBJECTIUS 
vull acanseguir que 
aprenguen?  
 
 
 

DECRET 112/2007 

 
Objectius de llengua i literatura 
4. Reconéixer les diverses tipologies dels textos escrits, i les seues estructures formals, per mitjà dels quals es produïx la 
comunicació. 
 
15. Interpretar i utilitzar la lectura i l’escriptura com a fonts de plaer, d’enriquiment personal i de coneixement del món, i 
consolidar hàbits lectors per mitjà de textos adequats a l’edat. 
 
Objectius de l’etapa 
h) Desenrotllar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la 
capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats, així com valorar l’esforç amb 
la finalitat de superar les dificultats. 
 
o) Valorar i participar en la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes manifestacions artístiques, utilitzant 
diversos mitjans d’expressió i representació. 
 

Quines 
COMPETÈNCIES 
BÁSIQUES 
treballarem? 
  
 

DECRET 112/2007 

1. Competència lingüísitca 
            1.2 Compendre textos, a través d’una lectura eficaç i autònoma, amb la finalitat d’interpretar-los i fer-ne una     

valoració crítica. 
            1.1.1. Expressar pensaments, emocions, vivències, opinions, creacions. 
            1.3.1 Disposar de les habilitats necessàries per expressar, comunicar, llegir i interpretar per escrit pensaments, 

emocions, vivències i opinions amb un bon ús de les regles del sistema de la llengua. 
 
5. Competència cultural i artística.  

5.2.1Conéixer les principals tècniques i recursos dels diferents llenguatges artístics. 
           5.2.2 Posar en funcionament la iniciativa, la imaginació i la creativitat per expressar-se mitjançant codis artístics. 
 
6. Competència digital. 
           6.2. Ús de les TIC i domini dels seus llenguatges específics (textual, numèric, icònic, visual, gràfic i sonor). 
 
2. Competència d’aprendre a aprendre. 
             2.2.2 Planificar i organitzar activitats I temps 
              3.2.2. Transformar les idees en accions: planificar proyectes i adecuar-los a les pròpies capacitats. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
PLANTEJAMENT 

 

Quins CONTINGUTS 
aprendran? 
 
 
 

 
 

DECRET 112/2007 

Bloc 4. Educació literària 
- Lectura comentada de novel·les i relats escrits des del segle XIX fins a l’actualitat, que oferisquen distintes estructures i 
veus narratives. 
 
- Formar amb sentit crític les preferències personals en la selecció de llibres i gust per compartir sentiments i emocions 
suscitats per l’experiència lectora. 
– Composició de textos d’intenció literària i elaboració de treballs sobre lectures. 
 
Bloc 5. Tècniques de treball 
– Utilització de les biblioteques (del centre, de l’entorn i virtuals) i de les tecnologies de la informació i la comunicació de 
manera autònoma per a la localització, selecció i organització d’informació. 
 
– Presentació de la informació. Tractament informàtic de textos (IV). 
 

Què avaluarem? 
CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 
 
 
 
 

DECRET 112/2007 

10. Elaborar missatges en què s’integren el llenguatge verbal i llenguatges no verbals (visual, icònic, gestual i musical), 
tenint en compte la situació de comunicació. 
 
13. Crear textos escrits de diferent tipus (narratius, descriptius, expositius i argumentatius), en suport de paper i digital; 
adequar el registre a la situació comunicativa; utilitzar-ne l’estructura organitzativa per a ordenar les idees amb claredat i 
de manera coherent; enllaçar els enunciats en seqüències lineals cohesionades, amb un vocabulario ric i variat; respectar 
els criteris de correcció gramatical i ortogràfica. Valorar la importància de planificar i revisar el text. 
 
19. Utilitzar els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o fragments, amb especial atenció a 
les innovacions dels gèneres i de les formes (en la versificació i en el llenguatge) en la literatura contemporània. 
 
RÚBRICA:   SÍ                NO                                DIANA:  SI                            NO 

 
 

2 
PLANIFICACIÓ 

Desenrotllament del 
projecte 

 
 
 
 
 

Com treballarem?  
 
       

Treball cooperatiu. Equips base. Són els mateixos equips que hem treballat al llarg del curs. Hi ha alumnes d’Informàtica i 
Plàstica en tots els grups.  
Hauran de repartir-se les responsabilitats: coordinador, secretari, atrezzo, vestuari, localitzacions, càmera, realitzador?, 
actors i actrius, edició, etc. (Fer una fitxa tècnica, a banda del Full de ruta) 
També està el treball individual amb la lectura personal a casa. 
 
NOMBRE ALUMNES                                       EQUIPS 

 

 
ESTRATÈGIES 
D’APRENENTATGE 

- Llibrefòrum 
- Taula redona  
- El folio giratori, Lectura compartida 
- Resumen del dia, etc. 
- A més, les que s’utilitzen al taller amb Xavier Cortés i en l’animació lectora a la Biblioteca municipal. 

X X 

25 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
PLANIFICACIÓ 

Desenrotllament del 
projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temporalització 
 

3a AVALUACIÓ 

Tasques a realitzar  
 

1a SESSIÓ 
 
Presentació 
del projecte 
(objectius, 
rúbrica, etc.) 

 

2a SESSIÓ 
10 d’abril 

Anar a la 
Biblioteca 
municipal 
per escollir 
les 5 
novel·les que 
anem a 
treballar. 
Després la 
lectura serà 
individual i a 
casa. 

4 SESSIÓ 
14 de maig 

16,05h 
 

(1a sessió)  
Xavier Cortés 

 
Marc teòric. 
El trailer en 
el cinema. 

5 SESSIÓ 
15 de maig 

16,05h 
 

(2a sessió) 
Xavier Cortés 

 
Com 

s’elabora un 
story board. 

 

6 SESSIÓ 
19 de maig 

 
Els 5 equips 
elaboren a 

l’aula el seu 
story board. 

Si falta 
temps, ho 
acaben en 

horari 
extraescolar. 

7a SESSIÓ 
21 de maig 

16,05h 
 

(3a sessió) 
Xavier Cortés 

 
Pla de 

rodatge. 
Calendari de 

rodatge. 
 
 

8a SESSIÓ 
22 de maig 

 
 
Els 5 equips 
continuen 
elaborant el 
Calendari de 
rodatge. 
Preparem 
vestuari, 

atrezzo, etc. 

9a SESSIÓ 
26 de maig 

15,05-17,05h 
 

(4a sessió) 
Xavier Cortés 

 
2h, vesprada 
Hora CLL/AN 

 
Rodatge 

Un equip. 

3a SESSIÓ 
8 i 12 de 

maig 
 

Llibrefòrum 

10a SESSIÓ 
28 de maig 

 
Rodatge 
La resta 

dels equips 

11a SESSIÓ 
29 de maig 

 
Rodatge 
La resta 

dels equips 

12a SESSIÓ 
2 de juny 

 
Acabar 
tasques 

pendents. 

13a SESSIÓ 
4 de juny 
13,10h 

 
 (5a sessió) 

Xavier Cortés 

Edició de 
vídeo 
Aula 

informàtica 
 

14a SESSIÓ 
5 de juny 

12,15h 
 

(6a sessió) 
Xavier Cortés 

Continuar 
amb l’edició 

de vídeo, 
 

15a SESSIÓ 
9 de juny 

 
Revisem la 
faena que 

tenim feta fins 
ara, Què ens 

falta? 
Avaluaem. 

16a SESSIÓ 
11 de juny 

 
Continuar 

amb l’edició 
de vídeo. 
Acabar el 

que queda 
fora d’horari 
extraescolar. 

17a SESSIÓ 
12 de juny 

 
Presentació 
dels book 

trailer 
 

Penjar-los al 
blog 

RECURSOS que 
necessitem 

- 25 novel·les (Biblioteca municipal de Cocentaina): Nunca seré como te quiero,  Alejandro Gándara; Los hijos del trueno, 
F. Lalana i J.M. Almárcegui; La leyenda del segundo féretro, José María Latorre; Aire negro, Aguntín Fernández Paz; El 
supergordo Peter Carey. 
- Càmera de vídeo, trípode 
- Càmera de fotos 
- Aula d’informàtica, editor de vídeos 
- Localitzacions exteriors, vestuari, atrezzo, maquillatge (cada equip buscarà el que necessite). 

Full de ruta?  
Diari de l’aula? 

 

SÍ                                                                    NO     
 

 
Utilitzarem el Full de ruta per anar controlant les tasques fetes i les que queden per fer, millor que el diari d’aula. A més, 
cada equip tindrà l’story board, que lliuraran una vegada finalitzat. 
 

X 



 Aliances amb altres 
assignatures/entitats 

 
SÍ            Assignatura d’ Informàtica, Biblioteca Municipal de Cocentaina.                             NO 
 

Comptem amb una ajuda económica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a la realització del projecte 
d’innovació educativa Les càpsules del temps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
REALITZACIÓ 

 

PRODUCTE FINAL 
 

Cada equip elabora un book trailer a partir de la novel·la que han llegit. Tindrem 5 book tráiler de 2’ de durada 
cadascun d’ells. Xavier Cortés, realitzador de Visual Producciones, ens acompanyarà en la cosntrucció dels book 
tráiler. 
L’story borrad (com a text) també formarà part del producte final. 

INVESTIGACIÓ que anem a 
realitzar 
 

1. El tráiler, l’story board, el rodatge, l’edició de vídeo. Veure “Tasques a realitzar” 5 sessions. Taller. 

2. Traslladar un missatge del codi escrit (novel·la) al codi visual (tráiler) des de la visió dels joves de 15 anys. 

3. La novel·la juvenil contemporània (temes). 
 

Quines habilitats estem 
treballant?  
Treball cooperatiu 

- Planificar I organitzar activitats I temps (Competència aprendre a aprendre) 
- Transformar les idees en accions: planificar projectes i adequar-los a les pròpies capacitats (Autonomia i 

iniciativa personal). 
- Conéixer les principals tècniques i recursos dels diferents llenguatges artístics. 
 

Quins conflictes puc tindre? 
DAFO 
 

Seria convenient abans del rodatge, en la 7 sessió, que cada equip analitzara el seu treball utilitzant el DAFO. Així 
podríem detectar els possibles problemes i resoldre’ls. 

Gestió de les emocions 
 

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 

 

 
 
 

4 
PRESENTACIÓ 
 I AVALUACIÓ 

Compartir el treball. On? 1. Penjarem els book tráiler en el blog dels alumnes Les càpsules del temps. 
www.projecteseso.wordpress.com     i en el blog de la professora 
www.homiliesdorganya.wordpress.com 

2. També redactarem un article per a la Revista El Comtat i per al blog escolar La carabassa. 
3. Presentació al col·legi (alumnes, profes, pares?). Twitter, facebook. 

 

Coavaluació, 
autoavaluació, 
heteroavaluació 

- Utilitzarem les dianes (autoavaluació), el DAFO (coavaluació), la rúbrica (heteroavaluació). 
- No esperarem al final per avaluar, sinó que al llarg del procés anirem analitzant el treball per millorar-lo. 
- Representa el 50% de la nota de la 3a avaluació de l’assignatura de Valencià: llengua i literatura, 4t ESO. 
 

 

X 


