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FES FESTA! presentacio
Vivim en una societat plural, diversa, multicultural, plurireligiosa...
Només cal sortir al carrer o fixar-nos en els rostres dels nostre veïns.
Tots som persones, iguals i, alhora, ben diferents. Però la qüestió és:
ens coneixem? Sabem què pensen, com viuen, com entenen la vida
aquells amb qui compartim escala, barri, escola, ciutat, país? O ja
tenim les etiquetes fetes que algú ens ha preparat per prevenir-nos,
allunyar-nos o aïllar-nos els uns dels altres?
Aquest material que teniu a les mans vol acompanyar els nois i noies
de Secundària a descobrir qui són els seus companys, els seus veïns,
els seus conciutadans amb els quals comparteixen i compartiran la
vida, l’espai públic, la feina, el futur... Perquè el coneixement mutu
afavoreix la comprensió de l’altre, l’empatia i l’entesa necessàries
per a ser constructors d’aquella convivència enriquidora i pacífica
que tots desitgem.
La festa és l’excusa perfecta per a un primer contacte, per sortir i
conèixer-nos. Per això, la nostra proposta didàctica parteix d’aquest
centre d’interès ben viu en tots els nois i noies, i els convidem a fer
festa.
“Fes festa!” és el material de referència on hi ha explicades tres festes religioses de set religions diferents i presents a casa nostra. A
més a més, hi podem trobar informació complementària sobre les
creences, llibres sagrats, temples, formes de pregària... i un apartat que tracta les celebracions interreligioses. Per poder descobrir,
conèixer i aprofundir en tota aquesta riquesa humana, social, cultural i religiosa hem elaborat aquest dossier de treball.
La proposta didàctica que us presentem a continuació té com a
objectius generals i amplis els mateixos que exposa el currículum
d’Educació Secundària: facilitar la incorporació dels alumnes a la
vida adulta; assegurar el seu desenvolupament personal i social
amb relació a l’autonomia personal i la interdependència amb altres
persones; desenvolupar les habilitats i les competències culturals,
personals i socials relatives a la comprensió dels elements bàsics del
món en els aspectes socials, culturals, religiosos i artístics, relatives
a la creativitat, el treball individual i en equip, amb autonomia i capacitat crítica, relacionades amb la resolució de problemes de la vida
quotidiana, la convivència i l’exercici responsable de la ciutadania.
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Per altra banda, dins de l’àmbit de cultura i valors del currículum de
Secundària, la proposta didàctica de “Fes festa!” s’emmarca en les
competències bàsiques que pretenen desenvolupar en l’alumne un
seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals.
En concret, la competència 5 de la dimensió interpersonal planteja:
Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences. És a dir, practicar la raonabilitat i l’acceptació de l’altre en les seves diversitats per aprendre a viure junts amb
actituds de tolerància activa i respecte. Alguns dels seus continguts
clau són: el respecte, la pluralitat cultural, política i religiosa, la convivència i les actituds de tolerància.
En aquest marc, la proposta didàctica de “Fes festa!”, té uns objectius molt senzills i concrets que es poden ampliar, però que en
essència són aquests: descobrir i conèixer les festes religioses de
diverses tradicions religioses presents a casa nostra; aprofundir i
comprendre els elements més importants de cada religió (creences
bàsiques, valors, ètica...); saber reconèixer els elements comuns
que comparteixen les diferents festes i religions per descobrir punts
de contacte i ponts de diàleg i afavorir l’empatia, l’entesa mútua i la
convivència enriquidora i pacífica. I, finalment, experimentar i viure
en primera persona les dimensions fondes que desperten en l’ésser
humà la celebració de les festes: la joia, la introspecció i el sentit de
la vida.
Per a donar resposta a aquests objectius hem estructurat la proposta didàctica en tres grans blocs: introducció, aprofundiment i vivència. El primer correspon a l’objectiu de conèixer les festes com una
primera aproximació al fet religiós. El segon té dos nivells d’aprofundiment i busca comprendre, en primer lloc, la religió que hi ha darrera de cada festa i, en segon lloc, els elements que comparteixen les
diverses tradicions. Finalment, el tercer bloc ens porta a celebrar, a
fer experiència de tot allò que hem descobert i après.
La metodologia que us proposem és una metodologia activa que
converteix els nois i noies en els protagonistes del seu propi procés
d’aprenentatge acompanyats sempre per la persona docent i pels
materials que us facilitem. Per això, per desenvolupar cada bloc, us
presentem tres propostes de treball diferents per tal que pugueu escollir la que s’adapti millor a la vostra realitat, inquietuds, necessitats
6

i possibilitats. Cada proposta de treball presenta un repte als estudiants que intenta ajustar-se al màxim a la realitat perquè trobin sentit
a la feina que han de fer i s’hi sentin motivats.
A més a més, en aquest material didàctic hi trobareu diferents activitats introductòries per presentar i submergir-vos en el món de la festa
i un seguit d’activitats de motivació per a cada apartat encaminades
a introduir i despertar l’interès dels joves cap al repte que se’ls presentarà. També trobareu diferents materials complementaris per guiar
el desenvolupament de les propostes (contracte de treball, pla de
treball, rúbriques...) i un apartat d’altres recursos (tallers, llibres, webs,
pel·lícules...) per portar a l’aula i enriquir les propostes de treball.
La proposta didàctica de “Fes festa!” està pensada per a treballar-la al
llarg d’un curs, presentant als nois i noies una proposta de cada bloc
seguint l’orde del Conèixer, Comprendre i Celebrar, per tal de donar
continuïtat i coherència a la feina i fent un pas més d’aprofundiment
en cada nou repte que es plantegi. Però, com que cada proposta és
una unitat en ella mateixa, podeu utilitzar-les com més us convingui o
s’adapti a les vostres inquietuds, necessitats i possibilitats.
Res més, només desitjar-vos que “Feu festa!” Que gaudiu amb els
vostres alumnes, amb les propostes, amb les festes i les tradicions
religioses. Som un món... i hi ha tant per descobrir! Apa, tothom a
la festa! Véns?
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FES FESTA! ACTIVITATS INTRODUCTORIES
OBJECTIU
Abans de començar a treballar les festes de les diferents religions
que trobareu en el material de referència “Fes festa!”, és important
atreure l’atenció dels nois i noies de Secundària cap a aquesta proposta, encuriosir-los i motivar-los. Per això, per a les primeres sessions, us proposem un seguit d’activitats en forma de joc que ens
ajudaran a introduir-nos en el tema de la festa i a connectar-lo amb
l’experiència personal que ells en tenen. Els proposarem jugar, però
també reflexionar.

DESENVOLUPAMENT
Tot seguit trobareu quatre activitats encaminades a introduir els joves en el món de les festes. Les activitats 1 i 2 ens conviden a entrar-hi tot jugant; la tercera, amb un role-playing, i les activitats de la
quarta, estan enfocades cap a la reflexió. Llegiu-vos-les totes quatre
i escolliu aquella o aquelles que creieu que encaixaran millor amb el
vostre grup.
Si us decidiu a fer l’activitat 1 o 2, us proposem fer també la 4. En
canvi, si feu l’activitat 3, potser ja no cal fer-ne cap més. Estem parlant, doncs, de dedicar, com a mínim, dues sessions a la introducció
del tema.
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FES FESTA! ACTIVITATS INTRODUCTORIES
ACTIVITAT 1
Per cridar l’atenció, deixem damunt d’una taula set bosses que no
permeten veure què contenen al seu interior (cadascuna tindrà un
dels objectes que suggerim en el material previ a preparar). Podem encetar el joc amb la pregunta: què creieu que hi ha dins
d’aquestes bossetes? Deixem que els nois i noies facin les seves
suposicions i les comparteixin en veu alta, fent els comentaris adients per anar-los encuriosint.
Fem el següent pas i els diem que, ara, sense mirar dins la bossa,
els deixarem tocar què hi ha en el seu interior. Per tal que tots ho
puguin tocar tot, podem anar passant les bosses en ordre i una per
una. Ells poden anotar en un paper què creuen que hi ha a cada
bossa (la primera serà la número 1, número 2...). Un cop ho hagi
tocat tothom, tornem a repetir la pregunta, ara bossa per bossa: què
creieu que hi ha a la primera bossa? Els deixem dir i podem anotar
les respostes més suggeridores a la pissarra. Així ho anem fent bossa a bossa, i ens quedarà la pissarra plena de noms.
En aquest moment tenim dues opcions. O bé anem directament a
la pregunta clau que és: de què creieu que ens parlen tots aquests
objectes? O bé podem anar a l’activitat número 2 per donar la
“solució” a l’enigma de què hi ha dins les bosses d’una forma més
animada que obrint-les i veient-ho. Es tracta de passar un powerpoint amb les imatges primer incompletes i després completes dels
objectes. Si optem per aquest segon joc, un cop descobertes les
imatges/objectes, passaríem a la pregunta clau: de què creieu que
ens “parlen” tots aquests objectes?
Deixem que els joves facin les seves aportacions que fàcilment ens
portaran a parlar del tema de la festa. Introduïm, doncs, en aquest
moment, el tema de les festes en general amb les preguntes següents: us agraden les festes? Per què? Quina és l’última festa a
la qual heu participat? Quin era el motiu de la festa? Com ho vàreu
celebrar?... Deixem que ens parlin de com viuen el tema de la festa
i les festes i així connectem el nostre tema principal d’estudi amb la
seva pròpia experiència.
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ACTIVITAT 1
Durant el diàleg intentarem fer sortir tot tipus de festa: aniversaris,
cap de setmana, festa major, festes de l’escola... I intentarem anar
estirant el fil fins que siguem capaços d’arribar a tractar alguna festa
religiosa. Si no surt, podem preguntar-los per alguna festa religiosa
en concret que sabem que tots coneixen perquè se celebra en l’àmbit del barri o la ciutat: I aquella festa que fan a..., algú sap quin nom
té? I ens introduïm a parlar de les festes religioses que viuen ells,
encara que només sigui per tradició (Nadal, Ramadà...).
Podem acabar l’activitat proposant-los un repte: amb els objectes
que tenim avui a l’aula, seríeu capaços d’improvisar la festa del primer dia de classe? I deixem que ens muntin una mini-festa. Els encanta fer festa!
Depenent del grup, la seva dinàmica, el nombre d’intervencions,
aquesta activitat pot durar una o dues sessions. Si dóna de sí i preferim fer-la durar dues sessions, però ens falta material o tema de
reflexió, podem fer servir l’activitat número 4.

Material previ a preparar:
•
•
•
•
•
•
•
•

7 bosses opaques
confeti
cròtals
espelma
encens
caramels
serpentines
mocador de coll

Hem triat aquests 7 objectes perquè ens parlen de diferents moments o dimensions de les festes. Si hi ha algun objecte que no
ens és fàcil aconseguir, en podem fer servir d’altres, però intenteu
sempre que tinguin relació amb els cinc sentits (olor, vista, gust, oïda
i tacte) i tant amb elements més vistosos i externs que fan festa
(confeti, globus) com amb elements més d’introspecció (espelmes).
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FES FESTA! ACTIVITATS INTRODUCTORIES
ACTIVITAT 2
Us proposo un joc! Amb aquesta frase podem donar inici a la nostra
primera sessió. Mireu, podem seguir dient, projectaré una imatge
a la pissarra i haureu de ser capaços de dir-me de què es tracta.
Comencem amb la projecció d’un fragment del primer objecte que
volem que endevinin (es tracta dels mateixos objectes de l’activitat
1). Si volem posar-hi més emoció, podem engegar un cronòmetre o
fer girar un rellotge de sorra. Només tenen un minut per desxifrar-ho!
Deixem que facin les seves aportacions i, si ho creiem oportú, podem anotar algunes de les seves respostes a la pissarra.
Anem passant així les set imatges que tenim preparades i anem
desvetllant de què es tracta. Quan haguem descobert totes les imatges, entronquem amb el fil conductor que hem descrit en l’activitat
1. És el moment de plantejar la pregunta clau: de què ens parlen
totes aquestes imatges? Escoltem les seves aportacions i deixem
que comencin a parlar del tema central: la festa.
A partir d’aquí, intentem, amb les nostres preguntes, connectar amb
les seves vivències i experiències al voltant del tema de la festa:
quina festa us agrada més celebrar? Per què? Quina és la festa que
celebreu més sovint? Què feu per celebrar-la?...
Com hem descrit a l’activitat 1, durant el diàleg intentarem fer sortir tot tipus de festa i intentarem anar estirant el fil fins que siguem
capaços d’arribar a parlar de les festes religioses que ells viuen o
que, si més no, coneixen.
Podem acabar l’activitat posant damunt la taula els objectes que fins
ara ells només han vist en imatges i els llancem el repte d’improvisar
la festa del primer dia de classe.
Aquesta activitat està pensada per a una sessió, però ja sabem que
hi ha grups i grups i pot ser que se’ns allargui i necessitem dues sessions per concloure-la, llavors, podríem afegir-hi l’activitat número
4 per introduir la reflexió sobre el tema de les festes.
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ACTIVITAT 2
Si no ens és possible preparar les imatges en powerpoint, podem
jugar a endevinar els objectes tot fent preguntes que només es poden contestar amb un sí o amb un no. Per exemple, surt un voluntari
i li donem el nom d’un dels objectes (espelma, confeti...) i els altres
companys han d’endevinar de què es tracta tot fent-li preguntes que
ell només podrà respondre amb un sí o amb un no. Qui ho endevina
pot sortir, ara, a fer de voluntari. I així amb els set objectes.

Material previ a preparar:
Un powerpoint amb les imatges següents: confeti, cròtals, espelma, encens,
caramels, serpentines i foulard de festa o mocador gran de coloraines. Primer
les imatges han d’estar incompletes, és a dir, només se n’ha de veure un trosset, o bé perquè estan retallades o bé perquè el tros que se’n mostra ha estat
augmentat de mida. D’aquesta manera és més difícil saber de quin objecte es
tracta i posem més emoció al joc. Després hi col·locarem les imatges completes.

Exemple amb l’espelma:

Retall d’espelma

Espelma augmentada
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FES FESTA! ACTIVITATS INTRODUCTORIES
ACTIVITAT 3
Segons les característiques del grup i la nostra predisposició, podem aventurar-nos a introduir el tema de les festes amb una activitat
més del tipus role-playing. A continuació us descrivim la dinàmica a
seguir.
Es tracta de portar els nois i noies a un lloc diferent de l’habitual on
ens trobem. Aquest lloc estarà ambientat de tal manera que quan hi
entrem introdueixi els alumnes en una altra dimensió, els sorprengui
i descol·loqui una mica.
L’ambientació podria ser la següent: no hi ha taules ni cadires, sinó
coixins per seure al terra en rotllana. El cercle és gran i hi ha un lloc
per a cadascú. Davant de cada coixí hi haurà una llàntia apagada
i al damunt de cada coixí una serpentina. A diferents punts de la
rotllana, entre els seients, hi podem col·locar diversos tipus d’instruments musicals: una flauta, uns cròtals o triangle, una caixa xinesa
o claves, un djembé, una pandereta, una guitarra i/o un violí. Al mig
de la rotllana hi ha unes teles de colors formant una espiral al centre
de la qual hi brilla una espelma. Hi ha confeti escampat per terra. I,
finalment, en algun lloc, també al mig de la rotllana, hi ha una capsa
de galetes oberta, una ampolla d’aigua rodejada de vasos i a l’altre
extrem unes sabatilles d’estar per casa. Pot sonar una música de
fons. Si més tard volem recollir els comentaris del diàleg, també pot
haver-hi un tros de paper continu o cartolina amb alguns retoladors
de colors al costat.
Abans d’entrar al nou emplaçament, va bé situar una mica els joves
explicant-los que avui la classe serà una mica diferent, que anireu
a un lloc nou i que els demaneu només una cosa: que hi entrin en
silenci i s’asseguin on vulguin.
Un cop asseguts en rotllana, podem deixar uns moments perquè
observin el “decorat”. Pot ser que segueixin en silenci com els hem
demanat o que comencin a sorgir comentaris. Podem acompanyar-los o llançar directament la primera pregunta: on som? O bé,
on creieu que hem anat a parar? Deixem que flueixin els comentaris.
Podem continuar preguntant: de què ens parla aquest lloc? I més
tard, podem demanar que ens expliquin de què creuen que parla
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ACTIVITAT 3
cada objecte... Poden sortir moltes idees diferents. Si hi ha alguna
cosa interessant que volem ressaltar perquè recull algun aspecte
important del món de les festes, els demanem que ho escriguin a la
cartolina.
Un cop introduïts en el món de les festes, podem seguir preguntant:
de què ens parlen les festes? Què ens expliquen dels éssers humans? Quines dimensions de la vida de les persones hi ha presents
en aquest lloc? I anem estirant el fil de les reflexions per anar descobrint els diferents tipus de festes (també les religioses) que celebrem
les persones, la manera com les celebrem i les dimensions humanes
implicades (el grup/comunitat, el descans, el menjar, l’alegria, el món
interior, la pregària, els símbols...).
Quan el diàleg va acabant, una estoneta abans de marxar, els podem recordar que avui és un dia especial, que és el nostre primer
dia de classe junts i que podríem celebrar-ho. I els llancem el repte:
com el podríem celebrar? Esperem que tots els objectes que els
rodegen els donin prou idees per muntar una petita festa.

Material previ a preparar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coixins
confeti
llànties i espelma
encens
sabatilles de descans
vasos i aigua
capsa de galetes
serpentines
teles
instruments musicals
música de fons
cartolina i retoladors
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FES FESTA! ACTIVITATS INTRODUCTORIES
ACTIVITAT 4
Si hem fet les activitats 1 o 2, és possible que necessitem fer un pas
més per a aprofundir en el tema de les festes al qual hem introduït
els nois i noies tot jugant.
Aquesta activitat vol conduir-nos cap a la reflexió sobre els elements
comuns que comparteixen totes les festes, també les religioses, i
a descobrir la quantitat d’aspectes i dimensions de la vida humana
que hi estan relacionats.
L’activitat pot començar amb la projecció d’un vídeo, d’una cançó
que parli de la festa. Nosaltres us suggerim Fes-te l’estiu, de La Soul
Machine, que podeu trobar al link:

https://www.youtube.com/watch?v=MZPpMB1HdPM

En aquest vídeo hi podem veure molts elements de la festa, fins i tot,
el símbol de l’aigua i el símbol de la llum. També és fàcil descobrir-hi
tant els elements externs de les festes com ara el ball, les garlandes
i els vestits, com els elements més interns suggerits per les ombres,
la proximitat i la veu baixa.
Després de veure el vídeo la pregunta obligada és: quins elements
hi ha presents en totes les festes? Podem anar-los anotant a la
pissarra igual que podem anar demanant als nois i noies que ens diguin alguna festa que ells celebren o coneixen, en què hi és present
aquest element i de quina forma. Per exemple, si ens diuen la llum
15

ACTIVITAT 4
podem parlar dels llums de Nadal.
Aquests són alguns dels elements que poden anar sorgint o que
podem ajudar a descobrir: les garlandes i el confeti, els vestits especials, la música, les cançons, la dansa o els balls, el menjar i/o la
beguda especial, el grup, l’alegria, la llum, l’aigua, la solidaritat, els
llocs i els moments especials, sentiments o emocions...
Un cop tenim aquesta llista, la pregunta següent és: de quines
dimensions de la vida humana ens parlen tots aquests elements? Poden dir: de la percepció (els 5 sentits), del moviment, de
l’alimentació, del viure en grup, del descans, de la neteja, del “cor”...
Finalment, per tancar l’activitat de reflexió, els podem demanar
quines conclusions n’extreuen. Si volem donar-los alguna pista
que els ajudi, els podem demanar que relacionin aquestes quatre
paraules, que poden considerar tant en singular com en plural: festa, persona, religió i vida.
Tot el que han après, pensat i descobert també poden anotar-ho al
seu diari de classe o, si ho preferim, podem deixar-ho plasmat en
un mural.

©pixabay.com
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FES FESTA! PROPOSTES DE TREBALL
OBJECTIU
Després de les activitats d’introducció al món de la festa, ens proposem començar a treballar les festes de cada religió a partir del
material de referència “Fes festa!”. Els nostres objectius són: conèixer la diversitat de festes religioses que se celebren a Catalunya,
comprendre les característiques principals de cada religió que vehiculen i, finalment, participar de l’alegria i la profunditat humana de
les festes religioses.

DESENVOLUPAMENT
Com veureu tot seguit, per assolir aquests objectius, hem preparat
un sèrie de propostes de treball que trobareu organitzades en tres
grans blocs, que corresponen als tres passos que volem proposar
als noies i noies: el primer pas és CONÈIXER les festes més rellevants de cada tradició religiosa; el segon pas és COMPRENDRE
quina fe hi ha al darrera de cada festa, què viuen i com entenen la
vida els creients de cada religió; i, finalment, el tercer pas convida a
CELEBRAR, a fer-nos partícips de la vivència profunda que transmeten les festes religioses.
Si penseu treballar el “Fes festa!” al llarg d’un curs, us proposem triar
una proposta de cada bloc per fer aquests tres passos. Ara bé, com
que cada proposta és independent de les altres, podeu fer-les servir
com i quan creieu més convenient.
A cada bloc hi ha tres propostes diferents perquè pugueu escollir la
que encaixi millor amb les característiques i/o necessitats del vostre
grup, les vostres inquietuds, les possibilitats del centre educatiu...
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PROPOSTES DE TREBALL
1. INTRODUCCIÓ: CONÈIXER
Proposta 1: Parlem de festes!
Proposta 2: Ell món sencer està de festa!
Proposta 3: Marxem de viatge!

2. APROFUNDIMENT: COMPRENDRE
Nivell d’aprofundiment 1
Proposta 4: En què creuen els qui creuen?
Proposta 5: De què parlen les pedres?
Proposta 6: Juguem?
Nivell d’aprofundiment 2
Proposta 7: Editors de llibres
Proposta 8: Parlament de les Religions
Proposta 9: Pintors de la unitat

3. VIVÈNCIA: CELEBRAR
Proposta 10: Gaudim de la festa
Proposta 11: Celebrem la pau
Proposta 12: Motius per celebrar
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ESQUEMA DE PROPOSTES DE TREBALL
COM DUR A LA PRÀCTICA UNA PROPOSTA DE TREBALL
EXPLICACIÓ DE CADA APARTAT

1. TÍTOL
Cada proposta de treball té un títol que vol cridar l’atenció i indicar-nos en què consistirà el repte a assolir. Aquest títol pot ser present a l’aula, col·locant-lo en algun lloc, per tal que ens acompanyi al
llarg del projecte. Exemples de títols són: Marxem de viatge! En què
creuen els qui creuen? Celebrem la pau...

2. DESCRIPCIÓ
En aquest apartat trobareu una descripció de la proposta de treball,
és a dir, s’hi explica detalladament en què consisteix i es donen consells pràctics per a dur-la a terme. És en aquest moment quan es
presenta el repte que han d’assolir els nois i noies.
El repte és una demanda real que algú fa als alumnes i que requereix
elaborar algun tipus de producte. Per exemple, l’equip de redacció
de la revista del centre ens demana per al pròxim número un reportatge sobre les festes religioses.
Amb el repte aconseguim contextualitzar la feina que cal fer i donar-li
un sentit. Això també genera més motivació i implicació per part dels
alumnes perquè, a més a més, hi ha una presentació pública del
producte final.
Anomenem “producte” a allò que han de realitzar els estudiants
per a algú que els ho ha encomanat: reportatge, vídeo, joc, taller,
maqueta...
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3. MOTIVACIÓ
Les propostes de treball es poden iniciar presentant, ja en un primer
moment, el repte. Però també podem començar-les amb alguna
activitat que ens serveixi d’introducció del tema, de motivació i de
presa de consciència dels coneixements previs.
Per a cada bloc de propostes (Conèixer, Comprendre amb els seus
dos nivells d’aprofundiment i Celebrar) hem preparat tres activitats
que ens poden ser útils per a aquest primer moment. Són diverses
per a què trieu la que s’adapti millor a les vostres necessitats i circumstàncies. Les podreu trobar al final d’aquest capítol.

4. INVESTIGACIÓ I CONSTRUCCIÓ
Després de l’activitat de motivació i d’haver presentat el repte als
alumnes, comença una etapa llarga en la qual s’ha d’aconseguir elaborar el producte. Els estudiants s’organitzen per grups cooperatius
i comencen la seva feina d’investigació i construcció.
Aquests són els passos que se seguirien:
• Constitució de grups cooperatius i elaboració del contracte de treball
• Elaboració del pla de treball
• Desenvolupament de la proposta (investigació, disseny, elaboració i revisió)
• Presentació del producte

CONSTITUCIÓ DELS GRUPS COOPERATIUS
Quan els alumnes ja coneixen el repte que han d’assolir, s’organitzen els petits grups cooperatius. Aquí, la persona educadora, amb
la seva experiència i amb el coneixement que té del grup, decideix
quina és la millor manera de fer les agrupacions.
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Un cop constituïts, cada grup elabora el seu contracte de treball. En
aquest document hi consta el nom dels membres del grup, el càrrec
que tindrà cadascú i quines normes es donen entre ells, de quina
manera decideixen que treballaran. És un document de consens,
tothom hi ha d’estar d’acord i, al final, se signa com a senyal que
tots es comprometen a complir allò que han decidit.
Aquest contracte de treball afavoreix l’autoregulació del grup ja
que és un document que tenen els estudiants per autoavaluar-se i
co-avaluar-se (avaluar els companys) contínuament. També l’educador/a hi farà referència en les converses que tingui amb el grup i amb
cadascú personalment. Podeu trobar un exemple de contracte de
treball al capítol següent titulat Material complementari.

ELABORACIÓ DEL PLA DE TREBALL
Abans de posar-se a treballar és important que els nois i noies tinguin clar quin és el repte que se’ls ha proposat, quin és l’objectiu del
seu equip, què faran, com ho faran i quants dies tenen per a fer-ho.
Per això, demanem a cada grup que se’n faci conscient escrivint
totes aquestes dades al document Pla de treball. També, cal que el
grup s’organitzi; per això, el pas següent és anotar en el mateix document quins passos seguiran per a assolir el repte, quant de temps
dedicaran a cada pas i qui en serà el responsable.
Un esquema de passos a seguir que ens pot ajudar a revisar el que
es proposin els alumnes pot ser el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Buscar informació
Seleccionar i organitzar la informació
Dissenyar el producte
Elaborar el producte
Revisar el producte
Presentar el producte

21

Al capítol de Material complementari hi teniu una graella amb el títol
de Pla de treball que podeu utilitzar i entregar als estudiants.

DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA
Un cop els nois i noies ja tenen clar què han de fer i com han decidit
treballar, comença la feina de dur-ho a terme. S’inicien així un seguit
de sessions en què els grups es dedicaran a buscar informació,
seleccionar-la, organitzar-la, dissenyar el producte, elaborar-lo i revisar-lo. La distribució d’aquestes sessions pot ser la següent:
• Investigació i recull d’informació
• Disseny i elaboració del producte
• Revisió del producte

PRESENTACIÓ DEL PRODUCTE
Finalment, arriba el moment en què cada grup ha de presentar d’una
manera clara, entenedora, atractiva i creativa, el que ha realitzat. Segons el repte i el producte que s’hagi elaborat, aquesta presentació
prendrà una forma o una altra. Si s’escau, quan ja s’hagi fet, pot
haver-hi una valoració del treball dels companys amb els seus punts
forts i amb suggeriments de millora.

5. AVALUACIÓ
L’avaluació és una eina més dins del procés d’ensenyament-aprenentatge. Per això, s’elaboren diferents documents en l’etapa d’investigació i construcció, per tal que ajudin els nois i noies a autoavaluar-se i a regular ells mateixos la seva feina. L’educador/a, que
guia i acompanya, també els té com a referència en les converses
de seguiment amb el grup o amb cada alumne.
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Aquests documents són: el contracte de treball, el pla de treball, les
rúbriques d’autoavaluació i coavaluació i el què he après final. Amb
els tres primers afavorim que l’avaluació sigui contínua al llarg de tot
el procés, però un cop presentat el producte, també és una bona
ocasió per a fer un balanç final. Per això, en aquest moment es pot
plantejar una redacció contestant a la pregunta: què he après? Pot
ser oberta o bé demanar que ens ho detallin tant pel que fa a continguts (sobre les festes i les religions) com a procediments (com he
realitzat la feina, com he superat les dificultats, què ens ha ajudat a
trobar, construir...) i actituds (participació, resolució de conflictes...).
Finalment, també és aconsellable, i una bona eina d’aprenentatge,
l’elaboració d’un diari de classe, una llibreta d’aprenentatge o un
port-foli que ajudi els joves a fer-se conscients del què aprenen, com
aprenen i com poden millorar. Al capítol Material Complementari hi
trobareu més informació sobre aquest tema i exemples concrets de
tots aquests documents.
Fins aquí l’explicació de com dur a terme una proposta de treball. A
continuació us les presentem una per una, tenint en compte que ara
ja sabeu com desenvolupar-les.
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FES FESTA! PROPOSTES DE TREBALL
1. introduccio: coneixer
L’objectiu d’aquest primer pas, o bloc, és conèixer les festes
de cada tradició religiosa. Per això, a cada proposta de treball
cal resoldre les preguntes següents: què, qui, com, on i quan.
És a dir, volem esbrinar de cada festa què se celebra, qui ho
celebra, com ho celebren, on ho celebren i quan ho celebren.

PROPOSTA 1
PARLEM DE FESTES!
Reportatge per a la revista del centre
Diccionari o llibre de les festes per als alumnes d’EP
PROPOSTA 2
EL MÓN SENCER ESTÀ DE FESTA!
Exposició sobre les festes religioses del món
PROPOSTA 3
MARXEM DE VIATGE!
Parada a la fira
Projectes de viatge
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FES FESTA! PROPOSTES DE TREBALL
PROPOSTA 1: PARLEM DE FESTES!
DESCRIPCIÓ
Com el mateix títol ens indica, l’objectiu d’aquesta primera proposta
és investigar i donar a conèixer diverses festes de diferents tradicions religioses. El treball d’investigació i construcció s’encaminarà a
elaborar un producte que compagini equilibradament la informació
escrita i visual, per tal que faciliti la comprensió del tema al públic a
qual vagi adreçat.
Podem proposar als nois i noies un d’aquests dos reptes:
REPTE 1
L’equip de redacció de la revista del centre educatiu s’ha assabentat que aquests dies investigarem quines són les festes que celebren les diferents religions i ens ha demanat si
podem fer-ne un reportatge per al seu pròxim número. Volen
que els alumnes del centre i les seves famílies puguin conèixer més bé què celebrem al barri i a la ciutat.
REPTE 2
Les mestres d’Educació Primària no tenen prou materials de
consulta per a tractar la diversitat religiosa. Per això, quan
han sabut que estudiarem les festes de les religions, ens han
demanat si podríem fer-los un diccionari o un llibre de les festes religioses per tal que els seus alumnes puguin conèixer
què celebren els seus companys i veïns.
• Recordem que el producte (sigui el reportatge, el diccionari o el

llibre), a través de la seva informació, ha de donar resposta, almenys, a les preguntes següents: què celebren aquestes persones? Qui ho celebra? Com ho celebren? On ho celebren? I, quan
ho celebren?
• La informació que cal donar haurà de ser tant escrita, de forma
clara i entenedora, com també acompanyada de fotos i/o dibuixos adients que ajudin a comprendre de què estem parlant.
• Podem donar a treballar les vint-i-una festes que proposa el material de referència “Fes festa!” repartint tres festes de la mateixa
religió a cada grup per tal que se centrin només en una tradició, o
bé donar tres festes de tres religions diferents perquè descobrei-
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PROPOSTA 1: PARLEM DE FESTES!
xin la diversitat i, fins i tot, les coincidències, de festes i tradicions
diferents.
• És possible que si escollim el repte del reportatge per a la revista
del centre, parlar de les vint-i-una festes es faci molt llarg. Llavors,
el que es pot fer, és escollir una festa de cada religió o de les religions que hi ha presents al centre, al barri o a la ciutat.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• SESSIÓ 1:
Motivació (activitat d’introducció) i presentació del repte.
Podeu trobar diferents activitats de motivació al final d’aquest
capítol.
• SESSIÓ 2:
Constitució dels grups cooperatius i elaboració del contracte de
treball.
Si hi ha temps, es pot iniciar el pas següent.

©pixabay.com
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PROPOSTA 1: PARLEM DE FESTES!
• SESSIÓ 3:

Elaboració del pla de treball de cada grup.
• SESSIÓ 4 - 10:
Desenvolupament de la proposta.
Una distribució d’aquestes 7 sessions, aproximadament, podria
ser:
Sessions 4 i 5: Investigació i recollida d’informació.
Sessions 6, 7, 8 i 9: Disseny i elaboració del producte.
Sessió 10: Revisió del producte.
• SESSIÓ 11:
Presentació del producte.
• SESSIÓ 12:
Avaluació o balanç final.
L’explicació i el desenvolupament de cada pas el podeu trobar més
amunt, quan expliquem com dur a terme les propostes de treball.
Pel que fa a la temporalització, segons el grup, els nostres objectius
o el repte que s’hagi proposat, el nombre de sessions dedicades a
cada pas pot variar.

©flickr.com
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FES FESTA! PROPOSTES DE TREBALL
PROPOSTA 2: EL MON SENCER ESTA DE FESTA!
DESCRIPCIÓ
Poder observar de prop, tocar, escoltar, olorar... ens agrada a tots
perquè ens ajuda a tenir un coneixement més directe de les coses.
Una exposició ens ofereix aquesta possibilitat de descobrir coses
noves en primera persona. Aquesta proposta de treball demana als
nois i noies que posin en joc totes les seves habilitats, competències, recursos, intel·ligències, imaginació i creativitat.
El repte que els proposem és el següent:

REPTE
El museu vol donar a conèixer als ciutadans les diferents festes religioses que se celebren a Catalunya. Han pensat fer-ho
a través d’una exposició i ens han demanat la nostra col·laboració.
• Podem fer aquesta proposta de col·laboració al museu o un dels

•

•

•

•

museus de la ciutat. Però també podem proposar-ho a alguna
altra de les institucions o entitats del barri o de la ciutat probablement més assequibles, com ara la biblioteca, el centre cívic, el
grup interreligiós ...
Sempre és enriquidor treballar i col·laborar amb altres entitats,
però si no és possible o no es veu viable, també podem muntar
l’exposició al centre i convidar-hi les famílies. S’haurà de pensar,
per als dos casos, això sí, una presentació guiada de l’exposició.
L’exposició pot plantejar-se de moltes maneres: pot ser una exposició fotogràfica, una exposició per als sentits, una exposició
amb diversos objectes, fotos i informació sobre cada festa... Caldrà decidir-ho abans o que els mateixos alumnes ho decideixin.
També caldrà decidir l’estructura o organització de l’exposició i el
seu títol, ben atractiu per a què convoqui al públic.
Recordem que de cada festa s’ha d’explicar, amb els diferents
objectes, fotografies i/o escrits, almenys, el què, qui, com, on i
quan.
Si disposem de prou temps, podem pensar i treballar, també,
com fer-ne difusió: cartells, web, ràdio...
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PROPOSTA 2: EL MON SENCER ESTA DE FESTA!
ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.

©Fotos: Marc Planagumà. Exposició ‘Creences
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i religions’ (Museu dels Sants d’Olot)

FES FESTA! PROPOSTES DE TREBALL
PROPOSTA 3: MARXEM DE VIATGE!
DESCRIPCIÓ
Sembla que les persones humanes som curioses de mena i que, en
major o menor grau, a tots ens agrada viatjar i veure món. Per això,
aprofitant la motivació i la il·lusió que provoca sempre un viatge, us
fem la proposta següent, que es pot presentar juntament amb un
dels dos reptes següents:

REPTE 1
S’acosta una de les fires de la ciutat i l’ajuntament, sabent
que estem interessats en el tema de les festes, ens ha demanat la nostra col·laboració. Ens proposa muntar una paradeta que mostri a la gent set llocs diferents del món on poden
viatjar per a conèixer de primera mà una tradició religiosa a
través de les seves festes.
REPTE 2
Acabem de tornar de vacances, però ja estem pensant en
les de l’any vinent. Aquesta vegada podem preparar-les amb
temps i presentar a les nostres famílies un ventall de viatges
per a poder viure les festes de les diferents tradicions religioses.
• A moltes ciutats i pobles hi ha fires de turisme, per això hem pro-

posat el repte 1, però si veiem que l’àmbit ciutat no és possible,
també podem pensar en el barri on ens trobem, en les fires, festes
o mercats setmanals que s’hi celebren.
• Una altra manera de presentar el segon repte és imaginant que
hem trobat feina en una agència de viatges alternatius que vol
presentar als seus clients una nova col·lecció de destinacions que
els permetin viure i gaudir de cultures diferents participant en les
festes de les seves tradicions religioses.
• En tots els casos, l’organització dels alumnes pot ser la següent:
constituir set grups per tal que cada grup elabori el projecte
d’un viatge encaminat a conèixer una tradició religiosa diferent
a partir d’una o d’algunes de les seves festes. Recordem que
el material de referència “Fes festa!” presenta les festes de set
religions diferents.

30

PROPOSTA 3: MARXEM DE VIATGE!
• La proposta de cada viatge ha d’incloure l’explicació de les fes-

tes, per això, és convenient que cada grup de treball se centri
només en una tradició religiosa. No oblidem que caldrà investigar
el què, qui, com, on i quan, de cada festa.
• A l’hora de preparar el viatge, també, s’hauran de pensar aspectes importants com ara: a quin país o ciutat cal viatjar per conèixer
de primera mà la celebració d’aquesta o aquestes festes, a quina
època de l’any s’hi hauria d’anar, quins llocs sagrats i/o temples
s’haurien de visitar, per què, etc.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.

com

©pxhere.
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FES FESTA! PROPOSTES DE TREBALL
2. APROFUNDIMENT: coMPRENDRE
Després d’un primer contacte amb el fet religiós a través de
les festes, l’objectiu d’aquest segon pas, o bloc, és anar més
a fons, i aprofundir en la comprensió de la fe que hi ha al darrera de cada festa. Us proposem dos nivells d’aprofundiment:
el primer, centrat en conèixer els elements fonamentals de
cada tradició religiosa i, el segon, centrat en descobrir els
elements comuns que comparteixen totes les tradicions i els
ponts de diàleg.

©AUDIR – La Nit de les

Religions, 2017

©AUDIR – La Nit de les Religions,

2017
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FES FESTA! PROPOSTES DE TREBALL
,
NIVELL D APROFUNDIMENT 1
Després d’haver fet una primera immersió en el món de les
festes religioses, ens plantegem un pas més: per què celebren el que celebren els seguidors d’una religió determinada?
Quin sentit té per a ells? Què significa? Quines creences, valors i ètica vehiculen aquestes festes? Quin és el seu sentit de
la vida? Aquestes seran les preguntes que voldran respondre
les propostes de treball següents.

PROPOSTA 4
EN QUÈ CREUEN ELS QUI CREUEN?
Vídeo-documental “En què creuen els qui creuen?”
PROPOSTA 5
DE QUÈ PARLEN LES PEDRES?
Construcció, exposició i presentació de maquetes
PROPOSTA 6
JUGUEM?
Elaboració d’un joc
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FES FESTA! PROPOSTES DE TREBALL
PROPOSTA 4: en que creuen els qui creuen?
DESCRIPCIÓ
Actualment, els mitjans audiovisuals són una gran eina de comunicació i de difusió. I ens enriqueixen a tots quan la informació que
transmeten ens ajuda a conèixer i comprendre millor el món en el
qual vivim i les persones amb qui compartim la vida. Aquesta proposta va en aquesta línia.

REPTE
Sota el títol “En què creuen els qui creuen?” el centre vol utilitzar els seus mitjans de comunicació (web, canal youtube,
facebook,...) per donar a conèixer les creences de les diferents religions per tal que tots els alumnes i les seves famílies
puguin comprendre millor què viuen i com entenen la vida els
seus companys i veïns.
• Si aquest repte és el següent després d’haver-ne superat un del

bloc 1 Conèixer, podem contextualitzar la proposta dient que atès
que la direcció sap que han estat treballant les festes religioses de
les diferents religions i que ja en són uns experts, han pensat en
ells per a encomanar-los aquesta missió.
• Cada centre i cada educador/a coneix els seus recursos i les seves possibilitats; a més a més, en aquest camp la realitat és tan
diversa que pensem que aquesta proposta pot acabar prenent
diferents formes i llenguatges de comunicació. Nosaltres proposem, però, el format vídeo.
• Proposem fer set grups, un per treballar cada religió que es proposa en el material “Fes festa!”. Si el grup és poc nombrós, podem escollir les religions presents al centre i fer-ne menys de set.
• L’objectiu del vídeo o documental sobre una religió en concret
és presentar les creences d’aquesta religió: en què creuen els
seus seguidors, qui o quins són els seus déus, com els entenen,
com entenen la vida, què és el més important per a ells, quin
codi de conducta tenen (la seva ètica), quin és el missatge principal dels seus escrits sagrats i/o profetes o mestres espirituals
de referència...
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PROPOSTA 4: en que creuen els qui creuen?
• Cada grup pot dissenyar el vídeo com cregui convenient, però sí

seria interessant que hi aparegués un o més creients de la tradició religiosa que investiguen per explicar-hi les seves creences en
primera persona.
• La publicació dels vídeos a la xarxa podria anar precedida d’una
presentació al públic, per exemple, als alumnes de Secundària o
a les famílies dels “productors” a la sala d’actes del centre.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.

©flickr.com
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FES FESTA! PROPOSTES DE TREBALL
PROPOSTA 5: de que parlen les pedres?
DESCRIPCIÓ
Qui no ha construït alguna vegada una cabana, una caseta o un
castell? Amb les mans (i amb el cap) construïm i aprenem. Per això,
aquesta proposta vol donar la possibilitat a tots els estudiants de
treballar i desenvolupar aquest tipus d’intel·ligència per aprendre a
expressar-se, crear i gaudir amb llenguatges que potser són poc
presents al centre. Ho provem? Ens hi arrisquem?

REPTE
Una de les comunitats religioses del barri (o de la ciutat) celebra l’aniversari de la construcció del seu temple. Entre tots
els actes que ha preparat per a celebrar-ho, vol reconèixer la
importància dels temples de cada tradició religiosa. Per això,
ha demanat al centre educatiu la construcció d’unes maquetes per a l’exposició: “De què parlen les pedres?”
• Aquest repte presenta un motiu extern molt concret, però pot ser

qualsevol altre que se’ns presenti. A més, si no en trobéssim cap,
també podríem presentar el repte amb un motiu intern del centre.
Per exemple, els alumnes de 2n de Primària estan estudiant les
diferents religions o els seus temples i ens han demanat si podem
explicar-los-els a través d’unes maquetes. Pot ser un bon moment, també, per sortir de l’aula i visitar diferents temples de la
ciutat per conèixer-los en primera persona.
• No volem construir una maqueta i ja està, sinó que l’objectiu que
perseguim és donar resposta a la pregunta: de què ens parlen
les pedres? Tots hem pogut veure diferents tipus de construccions religioses, però, les entenem? Sabem de què ens parlen?
Comprenem els seus símbols? Les pedres expliquen coses per
fora i per dins, però cal tenir les claus per desxifrar el seu llenguatge! Per això ens caldrà investigar: les parts del temple i el
seu significat, els objectes que hi ha dins i de què tracten (imatges, llibres sagrats, objectes litúrgics...). D’aquesta manera, explicant el significat de cada cosa, arribarem a parlar de les creences de la religió en concret, de com entenen els seus creients
la vida, l’univers, el comportament humà...
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• A l’hora de construir la maqueta es pot donar llibertat als grups

per fer-ho com vulguin o bé es poden donar unes consignes per
unificar criteris, per exemple, les mides i/o els materials de construcció.
• Finalment, caldrà també preparar l’exposició i la presentació al
públic de les seves construccions i així donar a conèixer de què
parlen les pedres.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.
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PROPOSTA 6: juguem?
DESCRIPCIÓ
A qui no li agrada jugar? El joc ens motiva, emociona, treu tot el
nostre potencial... Aprendre tot jugant és un plaer! Per això, aquesta
proposta va de jocs. Ara bé, podem preparar un joc per a nosaltres
o bé per a algú altre. Aquests són, doncs, els dos reptes que plantegem:

REPTE 1
Algú de vosaltres ha resolt alguna vegada un Breakout Edu?
O, algú de vosaltres ha viscut mai una Escape Room? Teniu
ganes de jugar? Sí? Doncs el nostre repte és preparar un
d’aquests dos jocs per als vostres companys i ells us el prepararan a vosaltres. Qui serà capaç d’escapar-se?
REPTE 2
Els alumnes de Primària volen conèixer les diferents religions
del món i ens han demanat si podem preparar-los un joc perquè tot jugant aprenguin el més important de totes elles.
• Els dos reptes tenen com a objectiu que els alumnes de Secun-

dària comprenguin les creences principals de cada religió (els
seus déus, ètica, sentit de la vida, llibres sagrats, fundadors...)
amb l’ajuda del material de referència “Fes festa!”, o bé perquè
ells mateixos n’han de resoldre pistes i enigmes o bé perquè han
de preparar un joc per als més petits.
• El primer repte és que els alumnes de Secundària, per grups,
preparin un joc per als seus companys. Segons les possibilitats,
les inquietuds i els interessos, es pot triar una o altra de les dues
dinàmiques de joc que es proposen: un breakout edu o una escape room.
• Un Breakout Edu consisteix a ser capaços d’obrir una o algunes
caixes tancades amb un cadenat, que guarden al seu interior un
tresor o recompensa. Per aconseguir-ho caldrà esbrinar un seguit
de pistes i enigmes que acabaran donant-nos la solució per obrir
els diferents cadenats.
• Una Escape Room consisteix a tancar un grup de persones dins
d’una habitació ambientada segons el tema que tracti (en aquest
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cas, una religió). Allà dins, el grup haurà de trobar pistes amagades
i resoldre enigmes per poder aconseguir la “clau” que obre la porta
i “escapar”.
• El segon repte consisteix a preparar un joc per als alumnes de
Primària sobre les religions del món. Tant pot ser un joc de taula
com un joc de pistes, com qualsevol altra dinàmica que els joves
coneguin i creguin adient per als més petits. Caldrà, doncs, primer, posar-se d’acord en quin tipus de joc elaborem i si en fem un
per a cada religió o bé un que les englobi totes. En aquest últim
cas, haurem de pensar si cada grup de Secundària prepara una
part del joc o diferents tipus de joc.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.
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,
NIVELL D APROFUNDIMENT 2
Un cop els alumnes han conegut les festes religioses i han
comprès la fe religiosa que hi ha al darrera, els podem convidar a anar més a fons i plantejar-los una de les propostes
següents, amb l’objectiu de descobrir els elements que tenen
en comú les diferents tradicions religioses per descobrir així
ponts de diàleg, motius d’entesa i de comprensió mútua.

PROPOSTA 7
EDITORS DE LLIBRES
Creació d’un conte o àlbum il·lustrat
PROPOSTA 8
PARLAMENT DE LES RELIGIONS
Participació a un congrés d’experts
PROPOSTA 9
PINTORS DE LA UNITAT
Mural
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PROPOSTA 7: editors de llibres
DESCRIPCIÓ
Els éssers humans, per poder explicar-nos experiències interiors o
per poder parlar de realitats intangibles, recorrem al llenguatge simbòlic. Els símbols, com l’aigua i la llum, ens ajuden a transmetre allò
que intuïm. Totes les religions tenen els seus símbols; podria ser
aquest un llenguatge comú i un camí d’entesa i comprensió mútua?

REPTE
L’equip de biblioteca del centre s’ha adonat que no té cap tipus de llibre per a què els alumnes més petits, o no tan petits,
s’introdueixin en el món simbòlic de les religions. Per això,
sabent que vosaltres les heu estudiat en profunditat, us demanen que editeu una col·lecció de llibres sobre aquest tema;
poden ser contes o àlbums il·lustrats. Ells us faran arribar els
títols que han pensat!
• Tenint en compte els elements comuns que comparteixen les di-

ferents religions, podem proposar als nois i noies de Secundària
els títols següents: 1. Festes de la llum, 2. Festes de l’aigua, 3.
Camins de festa, 4. Un nou any! 5. Festes del cor, 6. Tots a taula!
7. Colors de festa. N’hi ha set pensant en els set grups de treball
de l’aula, però poden ser menys segons els grups que constituïu.
• Com podeu veure, el títol ja ens indica o suggereix quin és l’element comú que els alumnes hauran d’investigar com és present
en cada tradició religiosa d’una forma més rellevant i l’hauran de
convertir en el fil conductor del conte o de l’àlbum il·lustrat. Els
elements comuns que proposem treballar són els símbols de la
llum (il·luminació, vida, alegria), de l’aigua (purificació, renaixement, vida), del camí (processons, peregrinacions, viatge exterior
i interior), de l’any nou (recomençar, vida nova), del cor (interioritat,
pregària), de la taula (menjars, àpats, trobada) i dels colors (pintures, garlandes, imatges).
• Creiem que potser el format de l’àlbum il·lustrat ens pot ajudar
més a explicar aquest tema i que, si opteu pel conte, potser no
cal que sigui una narració amb gaire text. Podem, de totes maneres, portar a l’aula diferents tipus d’àlbums il·lustrats i contes infantils i fer-los servir de font d’inspiració. Per exemple, La qüestió
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de Déu, d’Oscar Brenifier i Jacques Després, de l’editorial Cruïlla,
o Funámbulus d’Àlex Tovar i Àfrica Fanlo, de l’editorial Fragmenta.
• Si voleu tenir més informació sobre els àlbums il·lustrats, podeu
consultar el document següent:
https://goo.gl/HTdTRj

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.
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PROPOSTA 8: PARLAMENT DE LES RELIGIONS
DESCRIPCIÓ
Si bé l’anterior proposta treballa des d’una perspectiva més artística
i simbòlica, aquesta està més centrada en el discurs racional. Però
l’objectiu continua sent descobrir i posar de manifest els elements
que comparteixen les diferents tradicions religioses per posar èmfasi
en allò que les uneix.

REPTE 1
Des que el 2004 es va celebrar a Barcelona el IV Parlament de
les Religions del Món, cada dos, tres o quatre anys, se celebra a Catalunya el Parlament Català de les Religions. De cara
a la pròxima convocatòria ens han demanat una aportació:
“Éssers humans, éssers religiosos. Ponts de diàleg.”
REPTE 2
El centre desitja donar a conèixer a les famílies els elements
que comparteixen les diferents tradicions religioses per ajudar a comprendre que és possible la unitat en la diversitat;
que la nostra riquesa és ser iguals i diferents alhora. Per això
us ha demanat a vosaltres, que en sou uns experts, que prepareu un congrés per explicar-ho.
• Per a ambdós reptes, els grups han de preparar el que en diem un
congrés d’experts, és a dir, una ponència pública que desenvolupi el tema d’expertesa que se’ls ha demanat. Aquesta presentació ha de desenvolupar un guió que doni resposta al requeriment
que se’ls ha fet i ha d’anar acompanyada d’imatges que il·lustrin
el tema. En tots dos casos hauran de tenir cura de l’expressió oral
i de l’ús del vocabulari corresponent.
• Segons el que es vegi més adequat o encertat, la proposta es pot
presentar amb un repte o altre. El que tindran en comú és que
per construir el seu discurs, es donarà a cada grup una paraula
que han d’utilitzar i justificar com a nexe d’unió en la diversitat de
festes i religions. Us proposem aquestes set paraules, una per a
cada grup, relacionades amb les funcions vitals de l’ésser humà:
caminar, alimentar-se, rentar-se, parlar, escoltar, veure-hi i viure
junts.
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• Aquestes set paraules són els fils conductors per descobrir els
elements comuns en la diversitat de tradicions religioses. Per
exemple, la paraula caminar és present en les processons, els
peregrinatges, les visites a temples, el moviment i el viatge interior
i exterior que recorrem els éssers humans. La paraula alimentar-se tant pot fer referència als diferents tipus de menjar típics
com a la vivència del dejuni. La paraula rentar-se evoca l’aigua,
la purificació, el perdó. La paraula parlar pot fer referència a les
pregàries, els mantres, els cants, però també al silenci. La paraula
escoltar, molt unida al parlar, pot evocar-nos els llibres sagrats
o els ensenyaments dels grans mestres espirituals. La paraula
veure-hi ens parla de llum, d’il·luminació, de foc, de flors, de pintures. I, finalment, el viure junts té relació amb la comunitat, l’ètica
del comportament humà i la caritat o solidaritat. Totes aquestes
dimensions humanes les trobarem presents en la diversitat de tradicions religioses i ens ajudaran a comprendre que en la diferència
som iguals, en la diversitat hi és present una unitat.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.
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PROPOSTA 9: Pintors de la unitat
DESCRIPCIÓ
Hi ha moltes maneres d’expressar-nos, d’explicar una realitat, de
transmetre un missatge. Amb aquesta proposta volem que els joves
posin en joc la seva creativitat al mateix temps que els seus coneixements sobre el tema.

REPTE
El dia 21 de maig se celebra el Dia Mundial de la Diversitat
Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. El centre ha pensat fer una pintura mural amb el lema “Som molts, som ú!”
per commemorar aquest dia. Vol donar a conèixer, així, els
elements en comú que tenen les diferents tradicions religioses que poden ser ponts de diàleg i de comprensió mútua.
Com que vosaltres domineu el tema, us encomanen aquest
encàrrec.
• Aquesta proposta facilita l’avinentesa perquè el tema de la
diversitat religiosa en tant que oportunitat de diàleg, surti de
l’aula i es faci present al barri i a la ciutat a través de la pintura mural. Podem estudiar les possibilitats d’utilitzar una paret
d’un espai públic, però si no és possible, veure la viabilitat de
pintar una paret exterior del centre educatiu. Si cap d’aquestes
propostes pot realitzar-se a la pràctica, llavors, també podem
acabar pintant una de les parets interiors del centre o decorant
l’entrada.
• Estem proposant una pintura mural fixa, però podria estudiar-se
la possibilitat d’elaborar un mural itinerant sobre cartró o fusta i
presentar-lo als ciutadans en diferents espais públics.
• Hi ha un sol encàrrec, per tant, a l’hora de treballar la proposta, si volem continuar treballant en grups cooperatius petits, podem demanar que cada grup presenti el seu projecte i, finalment,
construir o portar a la pràctica entre tots el que considerem més
creatiu i que dóna millor resposta a l’expressió de la unitat dins la
diversitat.
• Evidentment, abans de preparar el disseny del mural, caldrà que
cada grup investigui els elements que comparteixen les diferents
tradicions religioses per presentar-los i plasmar-los en el seu pro-
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jecte. Recordem que el títol és “Som molts, som ú!” i que el nostre
objectiu últim és descobrir aquests punts de trobada. Si volem
orientar la tasca d’investigació, podem proposar-los els símbols o
les paraules de les propostes 7 o 8.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.
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3. VIVENCIA: cELEBRAR
L’objectiu d’aquest tercer pas, o bloc, és viure el que hem
après, participar en primera persona de l’alegria i la profunditat de les festes, tastar o aproximar-nos al seu significat més
vivencial i profund. Fer festa!

PROPOSTA 10
GAUDIM DE LA FESTA!
Tallers per a viure la festa
Festival de dansa i/o cant
PROPOSTA 11
CELEBREM LA PAU
Celebració interreligiosa i interconviccional
Concert per la pau
PROPOSTA 12
MOTIUS PER CELEBRAR
Festa de final de curs
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PROPOSTA 10: gaudim de la festa!
DESCRIPCIÓ
Aquesta proposta vol fer presents tots aquells elements de les festes
religioses més vistosos i festius, i que, alhora, expressen la joia de
viure, i posar de manifest les seves creences i conviccions sobre la
vida. Una manera de poder tastar i participar d’aquesta experiència,
és presentant un dels reptes següents:

REPTE 1
La comissió de festes del centre, sabent que hem estat treballant les festes religioses i que en sabem un munt, ens proposa que, amb aquest centre d’interès, aquest any ens encarreguem de preparar la festa de final de curs del centre.
REPTE 2
Els professors de música i/o educació física volen preparar un
festival que doni a conèixer la riquesa cultural de les diferents
tradicions religioses i, com que d’aquest tema en sou tots uns
experts, han pensat que podríeu organitzar-lo vosaltres.
• El primer repte, segons la realitat i les possibilitats de cada centre,
es pot presentar de diferents formes. Per exemple, nosaltres parlem de la festa de final de curs, però també pot ser la festa de la
primavera o qualsevol altra ocasió que trobem adient. Quant a qui
va dirigida: pot ser només als alumnes, també a les seves famílies
o pot ser oberta al barri.
• Aquesta festa pot organitzar-se de moltes maneres, però no oblidem que l’objectiu últim és participar de la vivència alegre de les
festes religioses a partir de diferents elements que hi són presents. Una manera d’organitzar-la seria preparant un seguit de
tallers, per exemple: construcció de mandales a terra, fer fanalets, garlandes, decorar postals, pintar icones, henna, pastissos o
menjars típics, cançons i balls...
• Per a l’organització del treball a l’aula, podem continuar amb els
petits grups cooperatius i que cadascú s’encarregui d’un o més
tallers. Abans, però, hi haurà la feina d’investigació de quins són
els elements festius de cada religió que es poden proposar viure i
experimentar tot respectant la sensibilitat de les respectives tradi-
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cions. Per fer-ho, podem encarregar a cada equip l’estudi d’una
religió o que, després d’una primera mirada, s’organitzin per centres d’interès (menjars, música, pintures, llum,...).
• Pel que fa al segon repte, es tracta de triar els cants i les danses
més rellevants de cada religió, investigar en què consisteixen, què
signifiquen i com es duen a terme, amb la idea de poder-ho mostrar al públic. Aquest festival pot ser obert al barri, a les famílies o
només als alumnes. Recordem que, si ho volem donar a conèixer,
també hi haurà d’haver uns bons presentadors que expliquin al
públic què veurà i, fins i tot, que el facin participar.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.
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PROPOSTA 11: celebrem la pau!
DESCRIPCIÓ
Si la proposta anterior es fixava principalment en els elements més
vistosos de les festes religioses, aquesta onzena proposta vol afavorir
una vivència més profunda o interior; per això, els elements en què
se centrarà són aquells que ajudin a anar cap al cor, cap endins.
Segons el grup d’alumnes, l’ocasió o el moment, es poden triar un
d’aquests dos reptes:

REPTE 1
Sabem que és possible viure junts perquè ho fem cada dia
i volem donar aquest missatge a tothom. Per això, el centre educatiu ha pensat convocar i fer una celebració interreligiosa i interconviccional. Com que vosaltres en sabeu molt
d’aquest tema, us n’ha confiat la preparació.
REPTE 2
Conscients del que passa al nostre món, des del centre volem treballar per la pau, per l’entesa, el coneixement mutu i
el diàleg. Per això, s’ha pensat que seria bonic celebrar amb
tots els nens i nenes, nois i noies, famílies i veïns del barri o la
ciutat un concert per la pau. A vosaltres, que sou experts en
festes i religions, us n’encarreguem l’organització.
• Per a la celebració d’aquestes propostes es pot buscar qualsevol dia que vagi bé o fer-ho coincidir amb algun Dia Mundial o
jornada especial. També, tant per a l’una com per a l’altra, es pot
decidir que sigui més o menys oberta al públic: tant pot ser per
a un grup d’alumnes, com per a tots, com també per a les famílies, per al barri o la ciutat. Si la convocatòria és oberta, podríem
també convidar-hi representants de les comunitats religioses i de
grups interreligiosos així com gent amb conviccions no religioses
(agnòstics, ateus, etc.).
• Com a punt de partida de la feina a preparar que tenen els dos
reptes, al material de referència “Fes festa!” hi trobarem l’explicació de què és una celebració interreligiosa i interconviccional i en
què consisteix. A partir d’aquí, els diferents grups cooperatius es
poden encarregar, cadascun d’ells, de l’aportació d’una tradició
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religiosa. Tenim, doncs, set grups i set intervencions, com a mínim, en la celebració o concert.
• Per a la celebració interreligiosa i interconviccional, intentarem que
les aportacions de cada tradició religiosa siguin variades. Hi pot
haver pregàries, cants, poemes, símbols, ofrenes, danses, textos
religiosos o espirituals... També, el concert per la pau -segon repte-, es pot completar amb alguna lectura, gest o dansa.

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.
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PROPOSTA 12: motius per celebrar
DESCRIPCIÓ
Finalment, aquesta última proposta del bloc “celebrar”, seria una
barreja de les dues anteriors ja que planteja utilitzar tant els elements
més externs i vistosos de les festes religioses (vestits, garlandes,
danses...) com els més interns i profunds (textos, pregàries, cants...)
per convidar a fer festa i provocar una vivència alegre i profunda
alhora.

REPTE
S’està acabant el curs i, aquest any, els educadors i les educadores us confien la responsabilitat de preparar-ne el comiat. Ha de ser tota una celebració! El motiu principal: donar
gràcies per tot el viscut. Com ho podríem celebrar? Va, que
toca fer festa!
• Totes les festes religioses tenen el seu motiu i, a partir d’aquest
motiu, tot el que es fa hi està relacionat. Amb aquesta proposta
estem plantejant posar de manifest tot el que s’ha après al llarg
del curs sobre les festes religioses i els seus elements, demanant
als nois i noies la “creació” d’una festa “pròpia” amb un motiu ben
concret: volem acomiadar el curs que s’acaba donant gràcies per
tot el que hem viscut i compartit.
• Com a primer pas, potser, serà bo recordar com celebren les seves festes les diferents tradicions religioses; què hem vist, què
fan i com ho fan. I, a partir d’aquí, adonar-nos dels elements que
utilitzen per vehicular els seus sentiments, emocions i creences.
Pensem tant en els elements més vistosos i externs com en els
més interns que hem apuntat més a munt, per fer-los tots ells
presents i poder viure’ls en primera persona a la nostra festa de
comiat.
• Hi ha un objectiu comú, però de cara a l’organització de la feina dels grups cooperatius, es poden distribuir els moments, elements i gestos que decidim introduir en el guió de la nostra festa
de final de curs de manera que cada grup n’assumeixi la preparació i realització.
• Com hem dit en repetides ocasions, dependrà del grup i les circumstàncies que decidiu preparar i fer aquest comiat del curs
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només amb els nois i noies que ho han preparat, o compartir-ho
amb tots els alumnes o amb tota la comunitat educativa. Pot ser
un moment molt intens! No el deixeu escapar!

ORGANITZACIÓ DE LES SESSIONS DE TREBALL
• Podeu seguir l’esquema que trobareu a la proposta 1.
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,
MOTIVACIO o ACTIVITATS D INTRODUCCIo A LES PROPOSTES
DE TREBALL
Com hem explicat més amunt, per iniciar una proposta de treball es
pot plantejar directament el repte o fer primer una activitat per motivar els alumnes i introduir el tema. Nosaltres us suggerim aquesta
segona opció. Per això, tot seguit, us presentem diverses activitats,
tres per a cada bloc, per tal que pugueu triar aquella que encaixi millor amb les característiques del vostre grup, els vostres interessos,
les possibilitats del centre, etc.
També, a l’últim capítol del dossier titulat Altres recursos, podeu trobar-hi altres activitats que poden ser del vostre interès. Hi trobareu
possibles visites o xerrades, lectures d’articles o notícies, pel·lícules,
vídeos i llibres.

ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PER A
LES PROPOSTES DEL BLOC CONÈIXER
Per a aquest primer bloc d’introducció a les festes que hem
titulat Conèixer, us presentem tres activitats de diferents tipus
encaminades a facilitar un primer contacte amb el tema de
les festes religioses i amb els coneixements previs del grup.
A. “QUI ÉS QUI?”
B. TABÚ
C. MÚSIQUES DEL MÓN
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a. qui es qui?
Tenim diferents imatges que fan referència a alguna festa religiosa.
L’objectiu del joc és descobrir a què fa referència la foto (ritu, pregària, menjar, símbol...), de quina festa es tracta i a quina religió
pertany.
Per això, per un cantó tindrem tot de fotografies d’objectes, rituals,
danses, menjars, temples, decoracions... totes elles de diferents tradicions religioses, fotocopiades i plastificades; i, per un altre cantó,
un conjunt de noms: els de les festes, els de les religions i els d’objectes, llocs, ritus... de què parlen les imatges.
Totes les fotografies les trobareu al material de referència “Fes festa!”, però vosaltres mateixos en podeu buscar d’altres.
La resposta que donin els nois i noies es pot deixar visible per tal
que, quan anem estudiant les festes, es vagin adonant de si ho han
encertat o no.
Podríem preparar-ho de la manera següent:
Imatge

De què es tracta

Festa

Religió

Fidels banyen una estàtua
del Buda

Bany de l’estàtua
del Buda

Vesak

Budisme

Ous pintats de Pasqua

Ous pintats

Pasqua

Cristianisme

Persones en cercle parlant, cantant o pregant

Comunitat reunida

Festa dels
19 dies

Fe Bahá’í

Persones al voltant d’un
dibuix pintat al terra amb
llànties enceses

Rangoli

Divali

Hinduisme

Pelegrins que van a la
Meca

Pelegrins amb
vestits blancs

Aïdu l-adha

Islam

Safata per al sopar del
séder

Qearà

Pessáh

Judaisme

Sikhs portant en processó
el Sri Guru GranthSahib

Processó del llibre
sagrat

Gurpurab

Sikhisme
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b. tabu
Tots hem jugat alguna vegada al joc del “tabú”. Consisteix en què
el grup ha d’endevinar una paraula a partir de les explicacions que
fa un voluntari. Ara bé, en aquesta explicació hi ha paraules que no
està permès utilitzar.
Per organitzar un tabú de festes religioses, evidentment, les paraules que no estaran permeses seran: el nom de la festa, el nom de la
religió i el nom dels creients.
Per a dur a terme aquest joc podem utilitzar les mateixes festes que
hem escollit en l’activitat anterior o unes altres que apareixen en el
material de referència “Fes festa!”.
Al voluntari o voluntària que surti a intentar explicar de quina festa es
tracta podem mostrar-li únicament la foto de la festa, però si veiem
que és massa difícil, podem donar-li també la informació que surt al
material de referència. Igualment, als qui ho han d’endevinar podem
acabar-los donant, com a pista, la foto de la festa que han d’esbrinar.
Si no saben dir el nom de la festa, també n’hi pot haver prou endevinant de quina religió es tracta.
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c. musiques del mon
La música és molt present a la vida dels nois i noies de Secundària
i, alhora, és un element molt present en tots els tipus de festa. Per
això, aquesta activitat de motivació va de música!
Es tracta de seleccionar una cançó o melodia representativa de
cada tradició religiosa, escoltar-les una a una i, entre tots, decidir a
quina religió pertany.
Les cançons o melodies poden ser les següents:
Budisme: música zen budista
Cristianisme: Ave Maria de Bach/Gounod
Fe Bahaí: Dastam Begir Abdu’l-Bahá
Hinduisme: Mantra Om auum
Islam: crida a l’oració
Judaisme: Halleluyah, dansa hebrea
Sikisme: Tohi mohi mohi tohi
Aquest joc es pot dur a terme de diferents maneres. Sempre partirem de l’audició de la peça musical que hem escollit, però a l’hora
de donar la resposta, us en presentem tres possibles formes –tot i
que n’hi ha tantes com la imaginació doni de si–.
1ª) Digitalment: podem preparar un kahoot o un altre recurs digital
que coneguem per tal que cada alumne doni la seva resposta i
puguem veure l’opció més “votada” de la classe.
2ª) Corporalment: podem dibuixar set cercles a terra o assenyalar
set espais diferents dins de l’aula i a cadascun donar-li el nom
d’una religió. Els estudiants, després d’escoltar la peça musical,
han de col·locar-se dins del cercle de la religió a la qual creuen
que pertany.
3ª) Tradicionalment: a mà alçada. Podem anar preguntant religió
per religió (qui creu que és una peça musical jueva? qui creu que
és una peça musical budista?...) o bé repartir paperets de set
colors diferents (un per a cada religió) i que alcin el paperet del
color de la religió a la qual pensen que pertany la peça. Si ho fem
amb els paperets i anem recollint les respostes després de sentir cada peça musical, al final podrem veure totes les respostes
gràficament. Això últim requerirà, però, tenir molts paperets dels
diferents colors.
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ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PER A LES PROPOSTES
DEL BLOC COMPRENDRE
Per al segon bloc de propostes de treball titulat Comprendre, us proposem diferents activitats de motivació per
a cada nivell d’aprofundiment. Recordem que l’objectiu
d’aquest bloc és comprendre els elements essencials de
cada tradició religiosa que hi ha darrera de cada festa (nivell
d’aprofundiment 1) i descobrir els elements que comparteixen totes les religions (nivell d’aprofundiment 2).
NIVELL D’APROFUNDIMENT 1
A. QUÈ ÉS?
B. TESTIMONIS
C. LA CLASSE DIVIDIDA
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a. que es?
Aquesta primera activitat de motivació per entrar dins del món de les
religions està inspirada en el conte dels cecs i l’elefant i està pensada com un joc de rol en el qual els estudiants deixen de ser alumnes i passen a ser membres de cinc tribus diferents d’un continent
diferent cadascuna. Els demanarem que es pensin un nom per a la
tribu i que designin un cap, un savi, un ancià o xaman. Els cinc grups
estan col·locats al voltant d’una taula on hi haurà una capsa tapada
amb una tela de colors que no deixa veure què és, suscitant així
curiositat i misteri alhora.
Prèviament nosaltres haurem fet cinc forats a la capsa, un a cada
lateral i un a la tapa. Seran unes obertures rectangulars no gaire amples, just per passar-hi quatre dits d’una mà. Dins la capsa hi haurem col·locat un objecte gran, de forma irregular, difícil d’endevinar
de què es tracta sense veure’l. Podria ser, per exemple, un elefant
de plàstic de joguina, doncs els seus costats tenen formes molt diferents (trompa, cua, llom, panxa i potes) i així ho vinculem al conte.
Un cop tot preparat, expliquem als habitants dels diferents continents que, com tots els homes i dones de la història, ells,quan veuen la realitat que els envolta, es pregunten: d’on ha sortit tot el que
veiem? D’on venim? Qui som? Per què existim?... I que el seu cap o
xaman, que és la persona sàvia de la tribu, és la que més s’aproxima
al misteri últim de la realitat, perquè dedica la vida a la seva recerca.
Per això, avui, aquests savis s’aproparan un cop més al misteri –i
assenyalem la capsa tapada– per experimentar en primera persona
de què es tracta.
D’aquesta manera, convidem cada cap de tribu a acostar-se a la capsa,
li diem que fiqui la mà sota la tela de colors i que la introdueixi per una
de les obertures de la capsa. Hem d’estar atents al fet que cada cap
toqui l’objecte que hi ha dins la capsa per una obertura diferent.
El tacte dura només un instant i, quan torna a la seva tribu, intenta
explicar als seus conciutadans què és el misteri i com és.
Continuem la narració dient que, les persones no en tenim prou llegint sobre el misteri, escoltant el que altres expliquen que han viscut,
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sinó que tots desitgem experimentar-ho en primera persona. Per
això, ara tindran l’oportunitat, aquells que ho vulguin, d’apropar-se
també al Misteri de la vida.
Fem passar els membres de cada tribu a tocar el que hi ha dins la
capsa parant compte que tots els membres d’una mateixa tribu ho
toquin a través de la mateixa obertura.
Quan tothom torna a ser a la seva tribu, comparteixen la seva experiència i intenten respondre dues preguntes: què és el misteri? I, com
és? Per fer-ho més fàcil, a la primera pregunta han de respondre si
és animal, planta, persona o objecte. A la segona els farem dibuixar
la seva resposta. Podem dibuixar a la pissarra una graella amb el
nom de cada tribu al capdemunt i que a sota escriguin les respostes
a aquestes dues preguntes, així tots podrem veure els resultats.
Segurament, ens trobarem que totes els tribus coincideixen a respondre que és un objecte, però quan dibuixen la seva forma, la majoria
són força diferents. A partir d’aquí, els podem llançar les preguntes
següents que també poden pensar a casa per a la propera sessió i
així obrir un diàleg sobre la qüestió de Déu, de l’Absolut, de la Realitat
Última i de la diversitat de religions. Aquestes preguntes poden ser:
en què em fan pensar aquests resultats? Si tots coincidim en què el
misteri és un objecte, per què el dibuixem de formes diferents? Si
imaginem que el misteri de dins la capsa és Déu o l’Absolut, a quines
conclusions podem arribar? Què té a veure tot això amb les religions?

©wikimedia.org
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B. TESTIMONIS
Per introduir-nos en el món de les diferents tradicions religioses, una forma
molt enriquidora és mitjançant testimonis, és a dir, poder veure i escoltar els
creients de les diferents tradicions religioses explicant en primera persona en
què creuen, què i com viuen, quin sentit donen a la seva vida, què és l’important per a ells, etc.
Aquests testimonis poden ser fàcils de trobar, perquè al centre mateix hi ha
alumnes o familiars dels alumnes amb capacitat d’aportar aquest testimoniatge,
o bé podem contactar amb persones de diferents comunitats religioses o grups
interreligiosos del barri o de la ciutat. Després de contactar-hi, podem donar-los
unes preguntes per tal que es preparin el seu testimoniatge i, així, se centrin en
l’essencial del que volem descobrir. Poden ser les que hem esmentat al paràgraf
anterior. I d’aquesta manera muntem una taula de testimonis.
Si això no és possible, podem contactar amb AUDIR (Associació UNESCO per
al Diàleg Interreligiós) que té un projecte anomenat “Constructors de ponts” en
el qual un grup de joves de diferents tradicions religioses fan xerrades a centres
educatius.
http://audir.org/projecte-constructors-de-ponts/

Finalment, un recurs més el tenim amb el documental “Déu amb accent”, en què
diferents creients de diferents religions expliquen com viuen i entenen la seva
religió. El podem veure en el link següent:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Sense-ficcio/Deu-amb-accent/video/5405931/

©Audir
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C. LA CLASSE DIVIDIDA
Si ens interessa tractar el tema dels prejudicis i la discriminació cap a les persones que són diferents de nosaltres, podem veure o atrevir-nos a fer l’experiment
de la classe dividida de la professora Jane Elliot que consisteix en tractar diferentment els alumnes segons el color dels seus ulls.
Podeu veure-ho al link següent:
https://www.youtube.com/watch?v=qkiUxSoW5Kg
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ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PER A LES PROPOSTES
DEL BLOC COMPRENDRE
NIVELL D’APROFUNDIMENT 2
A. LA SET I L’AIGUA
B. MENJARS TÍPICS
C. ELS NOSTRES PEUS
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,
A. LA SET I L AIGUA

Amb aquesta activitat de motivació volem introduir els nois i noies
en el simbolisme de l’aigua, però això no ho explicarem fins al final.
Per començar, direm als joves que avui farem un experiment i que
s’han de deixar portar; cal que facin tot el que se’ls digui i la seva
missió és observar i notar tot el que els passa. Un cop situats, també els diem que durant la sessió no podran beure aigua ni anar al
lavabo.
La dinàmica es desenvoluparà de la manera següent:
• Baixarem al pati i els farem donar unes quantes voltes corrent.
Després els farem saltar amb la boca oberta i finalment els convidarem a parlar molt ràpid, cada cop més, fins que acabin cridant... Un cop els hem cansat i les goles ja estan seques, tornem
a l’aula.
• Si ho veiem oportú, els podem fer posar les jaquetes perquè ara
es tracta que sentin la calor i la set. Els fem seure i els fem tancar els ulls per iniciar una visualització. Pot anar així: “Tinc els
ulls tancats, però amb els ulls de la meva imaginació puc veure
per dins un desert... A l’horitzó només veig muntanyes pelades i
dunes de sorra... Sento que fa molta calor i que tinc molta set...
M’he perdut... Fa hores, dies que camino per aquest desert...
Estic molt cansat, molt cansada... Noto que em falten les forces,
ja no em responen les cames, el Sol és molt fort, no hi veig bé,
em marejo i caic a terra... No puc més!... No hi ha sortida... Sento que moriré en aquest desert... Em deixo anar damunt la sorra
esperant la mort... Al meu voltant puc escoltar el silenci... No hi ha
res... No hi ha ningú... Només silenci... Però, ara que m’hi fixo...
shhh!... sento una remor... sembla aigua que corre... el cor em
fa un salt... comença a bategar molt de pressa... m’arrossego
en direcció al soroll d’aigua que corre pel subsòl... una font... he
trobat una font... Estic salvat! Estic salvada!... Corro i m’hi aboco
i em sadollo d’aquesta aigua que em torna a la vida!...” Respirem
profundament i, poc a poc, obrim els ulls i tornem a l’aula.
• Ens asseurem, ara, a terra, en rotllana i posarem al mig un vas
transparent ple d’aigua. Al costat també pot haver-hi una cartolina
amb uns retoladors per si volem anar anotant paraules importants
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que surtin durant el diàleg. I esperem les reaccions dels joves. Podem llançar un: què us sembla? Què ens ha passat? Com esteu?
Com us sentiu? I, a partir de les seves vivències anar teixint una
conversa al voltant de la set i de l’aigua. Preguntes que ens poden
ajudar a acompanyar el diàleg poden ser: Us heu sentit mai assedegats? Quins sentiments acompanyen la persona que es mor de
set? Què passa quan no hi ha aigua? Com us heu sentit quan heu
trobat l’aigua? Aquesta experiència és universal? Per què? Quin
significat té per a les persones l’aigua? De què ens parla l’aigua?
Què simbolitza per a les persones l’aigua? Fan servir aquest símbol les religions? Com? En coneixeu algun? Creieu que és present
en totes les religions? Per què deu ser?
• Podem acabar la dinàmica amb el diàleg, deixar-ne constància
en la cartolina que podem penjar per la classe o bé que cadascú
escrigui les seves reflexions al voltant de l’experiència al seu diari
de classe. Evidentment, però, abans, els deixarem beure aigua i
els farem notar què els fa sentir.
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b. menjars tipics
ESMORZEM JUNTS?
Com en la dinàmica anterior, volem introduir els nois i noies a descobrir
els elements que comparteixen les diferents tradicions religioses per
reconèixer ponts de diàleg i punts de comprensió i entesa mútua. Per
això, centrem les activitats de motivació en un d’aquests elements.
En la primera activitat ha estat l’aigua, en aquesta serà el menjar.
Per introduir l’activitat, podem dir als joves que, ja que iniciem un
nou bloc de treball i estem amb tot el tema de les festes, podríem
començar-lo celebrant un esmorzar junts (o berenar, si s’escau a
la tarda). Ara bé, per preparar-lo i seguir dins del món de les festes
religioses, els demanem que, per parelles o grups de tres o quatre,
portin un menjar típic d’una festa d’una tradició religiosa en concret
i que, abans de menjar-nos-el, ens l’hauran de presentar. Podem
deixar aquesta primera sessió perquè s’organitzin i investiguin quin
menjar poden portar per al pròxim dia i on o com l’aconseguiran.
Per a la següent sessió, que és l’esmorzar o berenar junts, podem
ambientar una mica el lloc on ho farem. Podem menjar al jardí, al
pati, col·locar teles de colors a terra i menjar asseguts en rotllana,
pot haver-hi música, espelmes... Abans de començar l’esmorzar
podem iniciar el diàleg amb algunes preguntes com: és important el
menjar per a les persones humanes? Per què? Mengem de qualsevol manera? Com mengem? Hi ha alguns gestos especials (donar
gràcies, estar junts amb la família)? Quins significats especials hem
donat al menjar? Hi ha menjars especials?
I, a partir d’aquest diàleg, deixem que cada grup presenti el seu
menjar i, tot menjant-lo, fem festa!
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c. camins
Aquesta dinàmica de motivació per al segon nivell d’aprofundiment
està centrada en una de les característiques bàsiques de l’ésser
humà que és el moviment: moure’s, desplaçar-se, caminar! Volem
introduir els joves en aquesta dimensió tan pròpia de les persones i
tan present en totes les religions que ens evoquen el viatge, el camí
interior que tots realitzem. La dinàmica podria desenvolupar-se de la
manera següent:
• Demanem als nois i noies que per a la propera sessió han de dur
una imatge –pot ser en format digital– d’un lloc que coneguin i els
hagi commogut; pot ser un lloc proper o llunyà, un lloc que vegin
cada dia o que hagin visitat en alguna ocasió... Un lloc que sentin
propi, que els faci emocionar, que els ompli de pau, on se sentin
feliços, on hi hagin viscut una experiència important...
• Per iniciar la sessió podem veure el vídeo de la cançó Camins de
Sopa de Cabra: https://www.youtube.com/watch?v=87uzDJDR5KY
• Després, comencem a compartir les nostres imatges. Estaria bé
que el primer fos l’educador o educadora. Expliquem quin lloc és,
on es troba i perquè és especial o significatiu per a nosaltres.
• En format digital o en format paper, els presentem un mural amb
diferents camins i els donem a cadascú una petjada. Es tracta,
ara, de recordar el camí que han recorregut per arribar a ser qui
ara són. Poden escriure dins la petjada paraules significatives que
facin referència al seu camí, a la seva història personal. I, finalment, col·loquen la seva petjada dins d’un camí i escriuen al final
d’aquell camí, on volen arribar, quin és el seu horitzó a la vida.
• Podem acabar la sessió veient el vídeo Camina del llibre del mateix nom d’Alguer Miquel i Gemma Capdevila. El podeu trobar en
el següent link: https://www.youtube.com/watch?v=Zzyx1ahXBxk
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ACTIVITATS DE MOTIVACIÓ PER A LES PROPOSTES
DEL BLOC CELEBRAR
Per aquest tercer bloc titulat Celebrar, les activitats de motivació han de ser vivencials, i, si pot ser, vehicular una experiència d’interioritat. Nosaltres us en proposem tres de
diferents.
A. FEM UN MANDALA
B. QUÈ ENS DIU LA MÚSICA?
C. EL COS, LA PORTA PER ENTRAR DINS
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a. FEM UN MANDALA
Aquesta primera activitat de motivació és una activitat artística, creativa i d’interioritat alhora. Segurament tots hem sentit parlar dels
mandales i potser els fem servir alguna vegada a les aules per afavorir
un espai de silenci, de concentració o d’interiorització. Però pels que
no sabeu de què va, podeu consultar el material de referència “Fes
festa!” i veure aquests vídeos que també podeu passar als joves.
https://www.youtube.com/watch?v=cnH088rvhUU
https://www.youtube.com/watch?v=WoDChzShqbI

Un cop sabem de què es tracta i per a què serveix un mandala, la
proposta és fer-ne un.
Podem escollir la forma més senzilla de fer-lo que és portant diferents
dibuixos fotocopiats en paper blanc, posar música de fons i convidar
els alumnes a pintar-los com ells vulguin amb el material que tinguin a
l’abast (retoladors, ceres...) o bé podem proposar-los que individualment, per parelles o grups de tres, en construeixin un el proper dia amb
els materials que ells vulguin i amb les formes que ells dissenyin. Recordem que un mandala es pot fer amb diferents materials: sorra pintada,
arròs, diferents tipus de pasta, materials naturals (fulles, troncs, petxines, pedres, terra...), papers de colors... Podem deixar que els alumnes deixin volar la seva imaginació i creativitat i els facin com vulguin.
Podem decidir també si els volen fer al terra en format gran o sobre
alguna superfície d’una mida més petita. Sigui com sigui, el dia de
l’elaboració hem de procurar entrar en un clima de concentració i
podem compartir, al final, les nostres vivències.
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b. QUE ENS DIU LA MUSICA?
Aquesta activitat de motivació és un joc senzill i profund alhora. Es
tracta de donar a cada persona, parella o grup de tres, un paperet
amb el nom d’un sentiment escrit: pau, alegria, enyorança, esperança, penediment, confiança, serenor, il·lusió, amor... I, per al pròxim
dia, han de portar una cançó o melodia que, segons ells, transmeti
aquest sentiment. Els qui l’escoltin, llavors, hauran d’endevinar quin
sentiment transmet la música o, senzillament, explicar què els ha
fet sentir, a veure si coincideix amb el sentiment que el grup que ha
buscat la melodia volia expressar.
Per completar l’activitat, també podem oferir la possibilitat que quan
s’escolti la música es tanqui els ulls i es deixi volar la imaginació o,
els qui vulguin, poden tenir un paper en blanc al davant i pintar el
que els suggereixi.
Al final de l’activitat es pot encetar una conversa sobre el que s’ha
viscut.

©pxhere.com
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FES FESTA! PROPOSTES DE TREBALL
D. EL COS, LA PORTA PER ENTRAR DINS
Som cos i, a través d’ell, experimentem la vida. El cos és la porta a
la nostra interioritat i, per això, aquesta activitat de motivació parteix
d’aquesta realitat.
Segons les possibilitats i interessos de cadascú i/o de les característiques del grup, podem triar l’activitat de la dansa o de la relaxació i
visualització. Totes dues demanen una breu explicació al grup sobre
en què consisteix, com es desenvoluparà, què pretenem i quina cal
que sigui la seva actitud; ja que són activitats que potser no són
prou conegudes, i els poden resultar estranyes i cal ajudar-los a entrar-hi per poder-les viure positivament.

DANSA CONTEMPLATIVA
Per fer l’experiència de ballar amb una música i uns gestos que volen ajudar-nos a connectar amb el nostre interior, primer va bé fer un
seguit d’exercicis corporals en un espai adequat per anar-hi entrant.
Podrien ser els següents:
• Posar una música alegre i als nois i noies donar-los la consigna
que no poden parlar i que han d’anar fent el que se’ls digui. Les
ordres s’han d’anar donant gradualment i poden ser les següents:
camina per la sala al teu ritme, camina cada cop més a poc a poc,
camina a càmera lenta, camina cada cop més ràpid, corre, torna
al teu ritme... Quan et trobis a algú, saluda’l amb el cap, saluda’l
amb la mà, saluda’l com si fes molt de temps que no el veus...
• Exercici del mirall: posarem una música amb bon ritme i els
demanarem que es posin per parelles, un davant de l’altre. El joc
consisteix en què un balla i l’altre fa de mirall, és a dir, ha d’imitar
els seus gestos. Quan es diu “canvi” s’intercanvien els papers.
• Massatge: continuem treballant en parelles -poden ser diferents
de les anteriors- i ara la música és molt suau i relaxant. Un es
posa darrera l’altre. El de davant tanca els ulls i el de darrera li fa
un massatge al cap, espatlles i esquena intentant transmetre-li
pau i tranquil·litat. Al cap d’uns minuts, també s’intercanvien els
papers.
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D. EL COS, LA PORTA PER ENTRAR DINS
Si no ens atrevim amb la dansa, l’activitat pot acabar aquí, deixant
una estona als joves amb els ulls tancats per assaborir l’experiència
i després es pot compartir què han sentit i viscut.
• Dansa: si en coneixeu, trieu la que pugui anar millor per als joves;
si no en coneixeu cap, us proposem una dansa jueva titulada
“Éretz” (Terra). Els passos són molt senzills i els gestos parlen de
comunitat (quan s’agafen de les mans o per les espatlles) i d’acció de gràcies pels dons de la terra (quan s’aixequen les mans
amunt i avall). Podeu veure-la en aquest enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=EF2JtUxRUeY

La dansa es pot personalitzar dient als nois i noies que relacionin
els seus gestos amb allò que ells viuen: el fet de ser un grup i de
què donarien gràcies, quins dons o regals reconeixen que han
rebut gratuïtament.
Com podeu veure, la dinàmica que us proposem serveix per trencar
el gel i anar conduint els nois i noies a una experiència cada cop més
interior que és el que ens interessa: l’experiència personal.

©United Rel
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D. EL COS, LA PORTA PER ENTRAR DINS
Per si necessiteu més informació, us deixem aquí uns vídeos:
Què és la dansa contemplativa
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/dansa-contemplativa/video/5470221/

Exemple de dansa
https://www.youtube.com/watch?v=foa9SwcjSZw

Grup de joves que han inventat una dansa contemplativa
https://www.youtube.com/watch?v=QWy8Yn1yOBY

RELAXACIÓ I VISUALITZACIÓ
Cada cop hi ha més centres educatius que fan seves aquestes tècniques i les ensenyen als estudiants per donar-los eines per a asserenar-se, estar tranquils, entrar dins seu, regular les seves emocions,
conèixer-se...
És possible que ja tingueu recursos d’aquest tipus i a la xarxa n’hi
ha molts. Però us presentem aquí una dinàmica en concret. Aquests
en serien els passos:

©pixabay.com
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D. EL COS, LA PORTA PER ENTRAR DINS
• Ambientació: primer de tot cal decidir en quin lloc realitzarem
l’activitat; pot ser a la mateixa aula o podem traslladar-nos a un
lloc més adient. Podem ambientar-lo amb una llum suau, unes
espelmes i encens o, simplement, tancar els llums o baixar una
mica les persianes. També podem escollir la postura de la relaxació; es pot fer asseguts a les cadires, però, si hi ha possibilitat, us
recomanem que la proposeu estirats al terra. I, finalment, triem
una música tranquil·la que ajudi a la interiorització. Us proposem:
Eternal dance o Frecuencias del alma, que podeu trobar als següents links: https://goo.gl/WtPxER i https://goo.gl/oxrrQA.
• Relaxació: Convidarem els nois i noies a tancar els ulls –si més
no, a abaixar la mirada per no despistar-se– i a centrar tota la
seva atenció en una part del cos, sentir-la i deixar-la descansar.
Ho farem ordenadament, des del cap fins als peus, tant si ho fem
asseguts com estirats. Podem anar dient: “fixa la teva atenció en
el teu cap, nota’l per dins, deixa que s’afluixi i descansi... nota
com es relaxa el teu front, les teves galtes i el clatell... nota les
teves espatlles, deixa-les descansar,...” Ho anirem dient a poc a
poc perquè els joves tinguin temps de sentir-ho. Finalment, notem
tot el cos relaxat, descansant...
• Visualització: Es tracta de convidar els joves a visualitzar per
dins una sensació, una vivència, una història que els provoqui
una experiència interior. Hi ha moltes possibilitats, però és millor
que sigui sempre una experiència positiva. L’exemple que aquí us
oferim és sobre la felicitat. Podria anar així: “Tinc els ulls tancats,
però, per dins, deixo que em vingui al cap i al cor un moment en
què em vaig sentir plenament feliç... Deixo que passin diferents
records... però, al final, em quedo només amb un... Quan l’he
triat, me’l miro bé: on era, què m’envoltava, estava sol o acompanyat, quins sons i olors notava, què veia, revisc la felicitat que sentia... què em va fer sentir tant feliç?... Què em diu aquesta vivència
sobre la felicitat? Què en puc aprendre?... Torno a assaborir com
em sentia i guardo al cor la vivència...”.
Després de la relaxació i la visualització, es pot obrir un diàleg sobre
l’experiència o deixar-ne constància al diari personal de cadascú.
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FES FESTA! material complementari
Després de presentar-vos totes les propostes de treball i l’explicació prèvia de com desenvolupar-les, en aquest capítol us proposem
exemples concrets dels documents que podeu facilitar als nois i noies per a acompanyar, organitzar i avaluar la feina que van fent.
Així doncs, els documents que trobareu a continuació són:
• Contracte de treball
• Pla de treball
• Rúbrica per avaluar l’elaboració del producte que dóna resposta al repte proposat
• Rúbrica per avaluar el treball cooperatiu dels grups
• Rúbrica per avaluar la presentació pública del producte
• Què he après (aquest document té pautes, però pot presentar-se sense....)
Tots ells afavoreixen l’autoregulació personal i grupal; a més a més,
els dos primers, el contracte de treball i el pla de treball, faciliten
l’organització dels grups cooperatius i de la feina que han de dur a
terme. Ajuden els estudiants a fer-se conscients i a tenir clar els seus
objectius així com a planificar la manera d’aconseguir-los.
Com ja hem dit, l’avaluació és una eina més del procés d’ensenyament-aprenentatge. Per això, les rúbriques que us presentem
per compartir-les amb els alumnes són instruments que els cal tenir
presents individualment i grupalment, no només a l’hora d’autoavaluar-se o coavaluar-se, sinó al llarg de tot el procés per tal que els
serveixin de guia i els donin pautes de millora. D’aquesta manera els
mateixos estudiants poden regular la seva feina.
Les tres rúbriques que us presentem són genèriques per a poder-les
fer servir en totes les propostes de treball, però també es poden dissenyar altres rúbriques per acompanyar cada repte i l’elaboració del
seu producte concret: vídeo-documental, àlbum il·lustrat, maqueta,
projecte de viatge... Les pot confeccionar el mateix mestre o pot
implicar-hi també els alumnes. Per això us deixem aquests links que
us poden donar idees: https://goo.gl/yZeJuN i https://goo.gl/Fb4Mxk
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De cara a recollir les evidències dels seus aprenentatges i ajudar els
estudiants a fer-se conscients del que van aprenent, com ho aprenen i com poden millorar, a part dels documents que ja hem presentat, les converses amb l’educador o educadora i el Què he après
final, també podem proposar-los elaborar un diari de classe, una
llibreta d’aprenentatge o un portafolis (també dit dossier o carpeta
d’aprenentatge). Són diferents maneres perquè els joves vagin anotant i deixant constància d’allò que van aprenent, recullin materials
interessants, reflexionin sobre el que van descobrint, etc. Totes elles
poden elaborar-se en format digital o paper.
Per saber-ne més, podeu consultar les pàgines següents:
• Sobre la carpeta d’aprenentatge i el portafolis:
https://goo.gl/GLKTx4 i https://goo.gl/EbJEg6
• Sobre la llibreta i el diari d’aula:
https://goo.gl/iHARrM i https://goo.gl/ti8c1C
I, finalment, si us interessa informar-vos sobre el treball cooperatiu i
com portar-lo a la pràctica, podeu llegir un bon article al següent link:
http://www.icape.es/images/JEA/Treballcooperatiu.pdf
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FES FESTA! material complementari
CONTRACTE DE TREBALL
MEMBRES
DEL GRUP

CÀRRECS

COORDINADOR/A

Anima els membres de l’equip, condueix la conversa
per optimitzar el temps, recorda a cadascú la seva feina,
les normes i compromisos

PORTAVEU

Parla amb l’educador/a en nom del grup o amb altres grups,
col·labora amb el secretari/a per transmetre informació

SECRETARI/A

Escriu els documents del grup (pla de treball...), recorda
els compromisos i objectius del grup

RESPONSABLE MATERIAL

Té a punt el material que el grup necessita per treballar,
guarda el material comú i en té cura

COMPROMISOS
DE TREBALL
Normes
Com treballarem

SIGNATURA DEL
CONTRACTE
DIA I LLOC
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FES FESTA! material complementari
PLA DE TREBALL
REPTE

Què ens han proposat?

OBJECTIU
DEL GRUP

Què ha d’aconseguir el nostre grup?
Quin és el nostre objectiu?

PRODUCTE A
ELABORAR

Què farem? Quin producte hem d’elaborar?

Com ho farem? Com decidim elaborar-lo?

Quants dies tenim per fer-ho?
PASSOS A SEGUIR

TEMPORALITZACIÓ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

EINES D’AVALUACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Estarà ben fet si...
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RESPONSABLE/S

FES FESTA! material complementari
,
RUBRICA PER AVALUAR L ELABORACIO DEL PRODUCTE
EXPERT

AVANÇAT

APRENENT

NOVELL

ELABORACIÓ
DEL PLA DE TREBALL

El grup té molt clar
el repte i l’objectiu
que ha d’aconseguir
i ha elaborat un bon
pla de treball que ha
afavorit treballar bé i
un bon resultat.

El grup té clar el
repte i el seu objectiu. Ha elaborat
un pla de treball
prou correcte per
ajudar-los a treballar
bé.

El grup ha entès el
repte però no ha
sabut concretar bé
el seu objectiu. Ha
elaborat un pla de
treball poc ordenat i
amb buits.

El grup no té prou
clar el repte ni el seu
objectiu. No hi ha
hagut un esforç per
elaborar un bon pla
de treball.

RECERCA D’INFORMACIÓ

Hi ha hagut una
recerca exhaustiva i
completa d’informació. S’han utilitzat
diverses fonts i
s’han contrastat.

Hi ha hagut una
bona recerca
d’informació i s’ha
aportat la que es
necessitava. Caldria
més diversitat de
fonts o contrast.

S’ha buscat la
informació justa
que es necessitava,
però no hi ha hagut
diversitat de fonts o
contrast.

La informació que
s’ha buscat sobre
el tema ha estat
insuficient i parcial.
S’ha limitat al primer
que s’ha trobat.

SELECCIÓ I ORGANITZACIÓ DE
LA INFORMACIÓ

S’ha sabut seleccionar la informació
essencial de la
secundària i s’ha
sabut organitzar
donant-li ordre i
coherència.

S’ha sabut seleccionar la informació
necessària i és correcta. I s’ha sabut
posar en ordre.

S’ha seleccionat
informació correcta,
però no és completa i hi ha algun
element secundari.
Hi ha un mínim d’organització.

No s’ha sabut
destriar la informació principal de la
secundària ni s’ha
ordenat o organitzat
de forma lògica.

DISSENY DEL
PRODUCTE

Hi ha hagut un
disseny del producte que ha buscat
donar resposta al
repte d’una manera
creativa, entenedora
i atractiva.

S’ha dedicat temps
a pensar el producte per tal que donés
resposta al repte.
S’han fet proves.

Hi ha hagut algunes
proves per a dissenyar el producte,
però no hi havia un
criteri prou clar per
triar el millor.

No s’ha dedicat el
temps suficient a
pensar el disseny
del producte, no és
un disseny clar, s’ha
copiat o no hi ha
hagut creació.

ELABORACIÓ
DEL
PRODUCTE

S’ha elaborat el producte d’una manera
acurada i correcta.
Hi ha un treball ben
fet darrera del resultat final.

S’ha dedicat el
temps i l’esforç suficients per elaborar
un producte que
doni resposta al
repte proposat.

El temps i l’esforç
que s’ha dedicat a
elaborar el producte
ha estat just.

No s’ha dedicat
prou temps ni
esforç a l’elaboració
del producte. No
respon al que es
demanava.

REVISIÓ DEL
PRODUCTE

S’ha anat revisant
el producte al llarg
del procés i s’hi ha
fet els canvis o les
millores necessàries
per a obtenir un bon
producte.

Hi ha hagut una
revisió final del
producte i s’hi ha
incorporat algunes
millores.

El temps i les ganes
per a revisar el producte no han estat
suficients.

No s’ha revisat
el producte ni els
membres del grup
han estat crítics
amb la feina que
han fet.
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FES FESTA! material complementari
RUBRICA PER AVALUAR EL TREBALL COOPERATIU DEL GRUP
EXPERT

AVANÇAT

APRENENT

NOVELL

CONTRACTE
DE TREBALL

Tots els membres
del grup hem tingut
presents i hem respectat els compromisos del contracte
de treball. Cadascú
ha realitzat el seu
càrrec responsablement.

S’han respectat força bé els
compromisos del
contracte de treball
i cadascú ha exercit
el seu càrrec, però
ha faltat una mica
de responsabilitat o
eficàcia.

En alguns moments
hem recordat els
compromisos del
contracte de treball
i s’han respectat
els càrrecs, però no
s’han dut a terme
amb eficàcia.

Hem escrit el contracte de treball,
però no hem complert els compromisos. Els càrrecs de
cadascú no s’han
assumit.

FUNCIONAMENT
I PRESA
D’ACORDS

El grup ha funcionat
molt bé: ens hem
respectat, hem
sabut dialogar per
arribar a acords,
tots hem aportat les
nostres idees i ens
hem escoltat.

El grup ha funcionat
força bé: ens hem
respectat i escoltat,
tot i que algunes vegades ens ha costat
posar-nos d’acord.
Gairebé tots hem
aportat idees.

Ens ha costat treballar en grup perquè
no sempre ens escoltàvem i respectàvem. Alguns no han
participat aportant
idees.

El grup no ha funcionat bé perquè no
hem sabut respectar-nos ni parlar per
arribar a acords, no
tots escoltàvem ni
aportàvem idees.

PLANIFICACIÓ
DE LA FEINA
I ORGANITZACIÓ

El grup ha sabut
organitzar-se molt
bé i ha fet una bona
planificació de la feina, la qual cosa ha
afavorit realitzar-la.

Hi ha hagut una planificació força bona
de la feina, però es
podria millorar l’organització de cara a
ser més eficients.

La forma d’organitzar-se del grup i la
planificació que s’ha
fet no han ajudat
gaire a dur a terme
la feina.

No hi ha hagut
una planificació ni
tampoc una organització del grup
correctes.S’ha perdut temps i oportunitats.

IMPLICACIÓ
DEL GRUP

Tot el grup s’ha
implicat molt en el
treball. Tothom ha
col·laborat i ajudat.
Hem estat concentrats.

Tothom s’ha implicat en la feina, ha
col·laborat i ajudat;
però a diferents
nivells. Hi ha hagut
força concentració.

Gairebé tot el grup
s’ha implicat en
el treball. Podíem
haver-nos ajudat
i haver col·laborat
més i evitat les distraccions.

Hi ha membres de
l’equip que no s’han
implicat en la feina,
han estat distrets i
no han ajudat.

AUTONOMIA
DEL GRUP

Els problemes han
estat solucionats
dins del grup i les
solucions s’han
trobat entre tots.

Gairebé sempre
hem trobat solucions a les dificultats per nosaltres
mateixos.

Algunes vegades
s’ha necessitat la
intervenció del professorat per solucionar els problemes.

Contínuament s’ha
necessitat la intervenció del professorat per solucionar
els problemes.

L’equip és força
responsable i crític
amb si mateix. Revisem el que anem
fent.

L’equip és poc
responsable i crític
amb si mateix. Fem
la feina sense pensar gaire.

L’equip no és gens
responsable ni crític
amb si mateix. No
revisem ni ens esforcem a millorar.

COAVALUACIÓ
L’equip és molt
AUTOREGULACIÓ responsable i crític
amb si mateix. Busquem millorar en tot
moment.
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FES FESTA! material complementari
RUBRICA PER AVALUAR LA PRESENTACIO PUBLICA DEL PRODUCTE
EXPERT

AVANÇAT

APRENENT

NOVELL

CONTINGUT

La informació és
excel·lent. L’explicació que es dóna
és completa, clara
i entenedora. Es
demostra un domini
del tema i se sap
transmetre.

La informació és força clara. Es mostra
domini del tema i les
explicacions que es
donen són entenedores, però els
manca completesa.

La informació que
es dóna mostra que
s’ha entès, però
que no s’ha treballat
prou. Les explicacions són incompletes
i els falta claredat.

La informació que
s’ha donat no s’ha
entès; no es mostra
un domini del tema.
La informació que
es dóna és confusa i
molt simple.

ORGANITZACIÓ
DEL
CONTINGUT

Hi ha una organització acurada del contingut que dóna una
seqüenciació lògica i
clara. Hi ha introducció, desenvolupament i conclusió.

Hi ha introducció,
desenvolupament i
conclusió. L’organització és adequada
i les parts estan
relacionades entre
elles.

Les diferents seccions tenen continguts, però no hi ha
relació ni transició
entre elles.

El plantejament del
contingut és confús,
no hi ha coherència
ni ordre; no hi ha
una direcció clara.

PRESENTACIÓ

La presentació està
molt treballada, és
creativa i atractiva.
Respon molt bé
al que se’ls havia
demanat. S’acompanya d’exemples,
imatges, objectes...

La presentació és
acurada i dóna
resposta al repte.
Potser falta una
mica de creativitat.
Va acompanyada
d’imatges, exemples, objectes...

La presentació és
correcta però poc
atractiva. Dóna resposta, però potser
una mica simple, a la
demanda. S’hauria
de completar amb
exemples, gràfics...

La presentació és
poc elaborada. No
acaba de respondre
al que se’ls havia
demanat. Falten
exemples, imatges,
gràfics, enllaços...

COMUNICACIÓ

Ha captat l’interès del públic, ha
estat clara, amb un
vocabulari precís
i entenedor. Hi
ha hagut gestos,
desplaçaments i
contacte visual que
acompanyaven molt
bé l’explicació.

Clara i entenedora.
S’utilitza el vocabulari del tema. El
volum, l’entonació
i la pronuncia han
estat correctes.
Potser faltaria adequar el ritme. Hi ha
contacte visual i una
postura correcta.

Poc clara i amb falta
de vocabulari precís.
El to de veu no
desperta l’interès del
públic. Falta entonació i ritme adequats.
Pocs gestos, desplaçaments i contacte
visual.

Difícil de seguir. No
es domina el vocabulari del tema. Falta
volum i entonació,
pronuncia poc clara,
ritme inadequat.
Falta contacte visual
i correcció en la
postura.

ADEQÜACIÓ
DEL TEMPS

Distribució equitativa
del temps entre els
companys i temps
total adequat.

Petita desviació dels La distribució o el
temps parcials o
temps total no ha
totals
estat ajustat.
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Distribució irregular
dels temps. Temps
total massa llarg o
massa curt.

FES FESTA! material complementari
QUE HE APRES?
CONTINGUTS
Què he après de les
festes? Què he après
de les religions? Què he
descobert?

PROCEDIMENTS
Què he après sobre la
manera de fer les coses?
Sobre la recerca
d’informació, organització
del treball, elaboració
del producte...

ACTITUDS I VALORS
Quines actituds i valors
he posat en pràctica?
Quan? Com? Per què?
Col·laboració,
participació, paciència,
resolució de conflictes,...
Què hauria pogut
millorar?

82

FES FESTA! altres recursos
WEBS D’INTERÈS PER A LA CONSULTA
I AMB MATERIALS EDUCATIUS
DIRECCIÓ GENERAL D’AFERS RELIGIOSOS
www.gencat.cat/afersreligiosos

ASSOCIACIÓ UNESCO PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS
http://audir.org/

REVISTA DIALOGAL
www.dialogal.org

OTSIERA, AL SERVEI DEL CREIXEMENT INTERIOR
www.otsiera.com

LES RELIGIONS AL MÓN
http://recursos.cnice.mec.es/religiones/cat/index_alumno.htm

DICCIONARI DE LES RELIGIONS PER A NOIES I NOIS
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/publicacions/Diccionari-noies-nois/

XARXA CATALANA D’ENTITATS PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS
http://audir.org/xarxa-catalana-dentitats/

PARLAMENT DE LES RELIGIONS
http://audir.org/parlament-de-les-religions/

MAPA RELIGIÓS DE CATALUNYA

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/estudis/Mapa/

GRUP DE TREBALL ESTABLE DE LES RELIGIONS
www.grupdereligions.org/

THE RELIGION’S PORTAL

https://en.wikipedia.org/wiki/Portal:Religion
en castellà: https://es.wikipedia.org/wiki/Portal:Religi%C3%B3n

MUSEU DE LES RELIGIONS DEL MÓN
http://www.museedesreligions.qc.ca/our-collections

POSTERS DE LLOCS DE CULTE DE DIFERENTS TRADICIONS RELIGIOSES
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/recursos/Posters/

ELS LLOCS SAGRATS
www.edu365.cat/eso/muds/hist_cult_religions/llocs/index.htm

AMRC

www.amrc.cat/recursos

JUNTS

http://juntsdocentsreligio.cat
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VISITES O TALLERS
AUDIR
Grup jove de diàleg interreligiós i projecte “Constructors de ponts”
http://audir.org/projecte-constructors-de-ponts/

MIGRA STUDIUM
Projecte “Espai interreligiós”
https://www.migrastudium.org/projectes/espai-interreligios

MUSEU DE LES CULTURES DEL MÓN
Proposta educativa per a l’ESO “Fent camí per la vida: rituals de pas”
http://museuculturesmon.bcn.cat/aprendre/educacio-secundaria-obligatoria-i-postobligatoria/fent-cami-per-la-vida-rituals-de-pas

MAPES LOCALS DE LLOCS DE CULTE
http://audir.org/mapes-de-la-diversitat/
https://w33.bcn.cat/planolBCN/ca/
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Diccionari de religions, consultable en línia:

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/afers-religiosos/publicacions/Diccionari/

84

NOTÍCIES, ARTICLES I ENTREVISTES PER A PORTAR A L’AULA
Revista Dialogal
www.dialogal.org

NOTÍCIES
Montserrat obrirà el 2025 un museu dedicat a les religions
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1192744-montserrat-obrira-el-2025-un-museu-dedicat-a-les-religions.html

Nous reptes del diàleg interreligiós
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/147980

Taizé abre sus puertas de par en par a los refugiados
http://www.vidanuevadigital.com/2017/07/24/taize-abre-puertas-par-par-los-refugiados/

Les religions volen ser iguals en el futur estat català
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1076287-les-religions-volen-ser-iguals-en-el-futur-estat-catala.html

ARTICLES
Qui va ser la primera catalana en ordenar-se monja budista? Article d’Àlex Novials.
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2017/06/qui-va-ser-la-primera-catalana-en-ordenar-se-monja-budista-7519.php

Les religions portaran la pau? Article de Xavier Garí.
http://blog.cristianismeijusticia.net/ca/2017/03/28/les-religions-portaran-la-pau

ENTREVISTES
Hem d’evitar estereotips i conèixer les persones. Entrevista a Alicia Guidonet, educadora del projecte
Espai interreligiós Migra Studium.
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1011594-hem-d-evitar-estereotips-i-coneixer-les-persones.html?platform=hootsuite

El diálogo interreligioso tiene un poder de convocatoria creciente. Entrevista a Vicente Collado, delegat
de Relacions Interconfessionals i Diàleg Interreligiós de l’Arquebisbat de València.
http://www.vidanuevadigital.com/2017/07/30/vicente-collado-dialogo-interreligioso-poder-convocatoria-creciente/

85

PEL·LÍCULES, VÍDEOS I DOCUMENTALS
AMB CONTINGUT RELIGIÓS O INTERRELIGIÓS
Aprenent a conduir. Dues formes de vida oposades culturalment i religiosament s’acaben
ajudant.
Xi you. L’arribada d’un monjo budista a Marsella produirà importants transformacions.
Si Déu vol. Comèdia italiana sobre el sentit de la vida i la vocació personal.
La quarta direcció. Violència versus religió enmig del conflicte sikh.
To light a candle. Documental sobre la persecució bahá’í i el poder de l’educació.
El gat del rabí. Defensa de la llibertat i l’esperit crític davant del rigorisme religiós.
Words with gods. Nou directors de cine mostren una visió calidoscòpica al voltant de diferents religions.
Redemption of the heart. Història de pecat, perdó i gràcia d’un home que perd la fe.
Habi, la extranjera. Una noia arriba a la gran ciutat i a una mesquita, allà s’hi desperten la
curiositat, el desig i la llibertat adormida.
La jaula de oro. L’aventura d’un grup de joves ens descriu el drama de la immigració.
Nicky’s family. Un alemany salva nens jueus durant la Segona Guerra Mundial. Basada en
un fet real.
Una bolsa de canicas. Dos germans jueus fugen i queden separats de la seva família arran
de la Segona Guerra Mundial. Dràma històric que és un crit a l’esperança.
Podeu consultar aquestes pel·lícules i d’altres a les webs:
http://www.cinemaespiritual.cat / http://www.cinemaespiritual.gencat.cat

“DÉU AMB ACCENT”. Documental en què deu persones de diferents tradicions religioses
que viuen a Catalunya parlen de Déu i de les pròpies creences.
https://www.youtube.com/watch?v=wydoSzll-5E

“UNA CLASE DIVIDIDA”.Vídeo de l’experiment de JaneElliot sobre la discriminació.
https://www.youtube.com/watch?v=qkiUxSoW5Kg

“HUMAN”. Reportatge que recull experiències de persones d’arreu del món. Unitat en la
diversitat.
https://www.youtube.com/channel/UCP_oTZy1PxwpAps-rVXoUJg

“TNC_cares”.Vídeo per a la presentació de l’obra de teatre “Llull a la ciutat nova”.
https://www.tnc.cat/ca/llull-a-la-ciutat-nova

“L’ECO”. Vídeo que explica un conte sobre l’eco.
https://www.youtube.com/watch?v=oxaUIA61TWQ
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