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BATXILLERAT I CICLES 
FORMATIUS.  
INTERDISCIPLINARI

Us donem la benvinguda a l’àmbit interdisciplinari.

En aquest document podeu trobar algunes idees per-
què pugueu començar a crear la vostra proposta dins 
l’àmbit. Recordeu que totes les creacions han de poder 
quedar enregistrades en un vídeo d’una durada màxi-
ma de quinze minuts. 

Introducció

Una mirada ben oberta perquè les paraules agafin la 
forma desitjada i explorin canals de comunicació. Amb 
el desig que us feu vostres les propostes i les gaudiu. 

Possibilitats

Tot seguit, us oferim una descripció de les activitats 
proposades. Recordeu que són idees que vosaltres com 
a mestres o en conjunt amb el claustre podeu modi-
ficar i reprendre de la manera que trobeu més adient, 
segons el vostre grup classe. 

Les activitats es poden treballar de manera transversal 
i vincular a diferents àmbits i competències amb la 
intenció que l’activitat es pugui viure des de diferents 
nexes.

OBJECTIUS

Cultivar l’aprenentatge 
col·laboratiu de forma 
presencial i a distància.
Augmentar l’autoconeixe-
ment.

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA TRE-
BALLAR?
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A TALL D’EXEMPLE
ESTEM A L’AIRE

Compartim la proposta de crear un programa de ràdio o bé de preparar alguns mo-
ments de ràdio al dia o a la setmana. Per fer-ho, es pot comptar amb la col·laboració 
de diferents grups, ja siguin o no del mateix centre escolar. Qui sap si d’una ràdio 
escolar municipal! Una altra opció podria ser contactar amb l’emissora de ràdio 
local i establir-hi una sèrie de comunicacions. Per començar caldrà informar-se 
d’aquest mitjà de comunicació i les seves característiques, per després triar un tipus 
de ràdio que al grup li resulti atractiu i amb el qual es vulgui comprometre. El pro-
grama de ràdio s’enregistrarà en vídeo.

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions:
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit digital 

ELS MEUS CARRERS

Us convidem a sortir als carrers del voltant i fixar-vos en les plaques del carrers, 
estàtues, places, monuments. A qui estan dedicats? En sabem res? Es pot fer una 
petita cerca al voltant de les persones, intentant lligar-ho amb l’entorn proper.  
Qui tria el nom dels carrers? A qui li dedicaríeu algun carrer? Us imagineu com 
seria la placa per al vostre grup classe o per a cadascun de vosaltres?
A partir d’aquestes preguntes es pot completar l’activitat amb una segona part més 
creativa, consistent a realitzar un petit reportatge sobre un espai o un vídeo sobre 
un carrer i el personatge a qui ens agradaria dedicar-lo. La creació s’enregistrarà en 
vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions: 
 • Àmbit lingüístic
 • Àmbit digital


