PER TREBALLAR A CLASSE

UNITATS DIDÀCTIQUES

RECURSOS
LITERARIS

Una altra manera
de guanyar
“Una altra manera de guanyar” és un conte gràcies al qual es poden treballar valors com l’esforç
i l’ambició, entesa com a esperit de superació; però també altres valors molt importants, com el
respecte, el treball en equip i la humilitat.
Cicles
inicial, mitjà
i superior

Temps
45 minuts

Valor
Ambició,
esforç

Explicació
de l’activitat

Valors relacionats
Treball en equip, respecte,
humilitat, motivació,
perseverança, constància

Lectura
del conte

Lloc de
realització
Interior

Debat reflexiu

Organització
a l’espai/aula
Individual
i grup classe

Reflexió final
i conclusió

Objectius

Continguts

· Conèixer el significat dels diferents valors i les
seves característiques gràcies a la lectura del
conte.

· Reconeixement dels valors de l’esperit de
superació, l’esforç i altres que hi estan
relacionats i que ajuden al desenvolupament
individual, mitjançant el conte com a recurs
literari.

· Identificar, en els diferents personatges de la
història, valors com l’ambició, l’esforç, la
humilitat, el treball en equip i el respecte.
· Extreure informació rellevant de la història,
identificar-la amb diferents situacions de la vida
quotidiana de l’infant i exemplificar-les.
· Gaudir de l’experiència del conte narrat i
il·lustrat tot propiciant l’aprenentatge sobre els
valors.

· Exemplificació de les diferents accions i
situacions de la vida quotidiana de l’infant que
es donen en diferents contextos: a l’escola,
a casa i a l’esport.
· Desenvolupament del sentiment d’empatia i
actituds que garanteixin la voluntat de
superació davant de qualsevol obstacle.
Desenvolupament del sentiment d’empatia i
actituds que garanteixin la voluntat de
superació davant de qualsevol obstacle.
· Aplicació de la capacitat d’expressió d’opinions
i judicis de forma assertiva.
· Reconeixement del diàleg i la mediació com a
estratègies per a la resolució de conflictes.
· Ús d’estratègies que ajuden al desenvolupament
de la capacitat lectora, ja sigui en silenci o
en veu alta, per tal de comprendre i interpretar
críticament els missatges.
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Una altra manera
de guanyar

Metodologia
L’activitat comença amb la lectura individual o bé
grupal del conte. Per assegurar la comprensió per
part de tots els nens i nenes el mestre/a realitzarà
diferents preguntes relacionades amb el conte
i els valors existents.
Aquestes preguntes tenen per objectiu propiciar
un debat reflexiu en què s’extreguin idees
relacionades amb els valors ètics i morals.

• Què feia l’equip d’en Roc quan es lliuraven les
medalles als equips guanyadors? Per què ho
feien?
• Quina medalla va obtenir l’equip d’en Roc?
• Quines paraules va dir la mestra als protagonistes
de la història?
• Podries posar exemples d’“Una altra manera de
guanyar” en diferents situacions?

Possibles preguntes per al diàleg:
• Quina relació té el títol del conte “Una altra
manera de guanyar” amb la història del conte?
• Quina actitud té l’equip d’en Roc davant del
torneig de futbol, malgrat saben que parteixen
de desavantatge.

Criteris d’avaluació
· Comprendre la història narrada i identificar-ne
els valors que hi apareixen i les seves
característiques.
· Analitzar els beneficis dels valors gràcies
a la reflexió individual i de grup classe.
· Desenvolupar la comprensió lectora, mitjançant
estratègies que desenvolupen la capacitat
comunicativa lingüística i audiovisual.
· Participar activament en el debat reflexiu.
Argumentar i defensar les pròpies opinions
desenvolupant habilitats de comunicació
assertiva. Escoltar i respectar les opinions dels
altres, actuar amb autonomia, i valorar i
responsabilitzar-se de les conseqüències
de les pròpies accions.

Organització a l’aula
i distribució de l’espai
L’aula s’organitzarà per poder treballar de manera
individual, però alhora ha de permetre la
comunicació entre tots els alumnes.

Recursos materials
Recursos materials associats a l’activitat al web
Barçakids:
Conte:
Una altra manera de guanyar
Altres recursos relacionats:
Notícia:
Eric Moussambani. El héroe que no sabía nadar

Competències bàsiques
· Competència comunicativa lingüística
i audiovisual
· Competència social i ciutadana
· Competència d’autonomia i iniciativa personal
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