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UNITAT DIDÀCTICA 10 

 

1. Títol i justificació de la unitat  

Una identitat  múltiple 

Conèixer-se a un mateix i superar les dicotomies identitàries ens permet 
desenvolupar-nos d’una manera més integral i interpretar el món d’una 
forma més crítica i fonamentada, amb més matisos i variables. 
 

Amb aquesta UD es pretén que l’alumnat sigui capaç de definir-se i definir 

els altres superant categories estanques i absolutes, millorant 

l’autovaloració i tendint a una valoració de la realitat més flexible i menys 

basada en estereotips simplificadors.  

 

A través de la reflexió individual, es trenquen les barreres grupals i 

s’avança en la construcció de ponts interconnectats, on la diversitat 

intragrup es veu com un element enriquidor per a la comunitat en el seu 

conjunt. 

 

2. Cicle i durada  

Aquesta unitat didàctica està pensada per realitzar-se a cicle superior.  

 

Es pot desenvolupar en dues sessions, d’una hora cada una. La primera es 

pot dur a terme a la classe de Llengua i la segona, a la de Tutoria o Valors. 

 

3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o 

àmbits que es treballen 

Durant aquesta UD es treballaran les següents competències bàsiques: 

Competència social i ciutadana 

El desenvolupament d’aquesta unitat ens permet treballar la competència 

social i ciutadana des de la seva dimensió personal (creant una 

autoimatge que afavoreix el pensament propi i l’autonomia, qüestionant-
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se les identitats úniques com a font per superar prejudicis), la dimensió 

interpersonal (fomentant actituds de respecte i reconeixement davant la 

diversitat) i la dimensió social (qüestionant èticament les etiquetes que 

segmenten la realitat plural). 

 

Competència lingüística i audiovisual 

Per poder fer una reflexió fonamentada en una base sòlida, en un primer 

moment es llegirà de forma conjunta i comentada el marc teòric que 

pretén posar els fonaments de la identitat híbrida. 

 

El següent pas tracta d’avançar en la concreció analitzant un cas, amb el 

qual han de ser capaços d’aplicar el que han après a nivell abstracte 

destriant la informació clau (dimensió comprensió lectora). 

 

Un cop hagin fet seu aquest coneixement, l’alumnat haurà de reflectir de 

forma sintètica, a través d’un esquema, el resultat de la reflexió personal, 

és a dir, els elements que conformen la seva pròpia identitat (dimensió 

expressió escrita). 

 

Competència d’aprendre a aprendre  

En aquesta unitat s’utilitza l’estratègia d’anar des de la teoria (abstracta, 

global) a la realitat individual (concreta, personal). Aquest salt es fa des de 

la reflexió estructurada. 

 

Per altra banda, la construcció d’esquemes com a eina de síntesi de la 

informació servirà a l’alumnat per organitzar i conduir el seu 

aprenentatge. 

 

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

Ser conscient d’un mateix, tenir autoestima i conèixer els altres en base a 

uns valors van relacionats directament amb el desenvolupament 

d’aquesta competència. Si s’aprèn a valorar la diversitat individual, es 

generen unes actituds personals de valoració de la diversitat present a la 

societat. 
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Pel que fa als àmbits i les àrees de coneixement, amb aquesta UD es 

pretén treballar: 

 Àmbit lingüístic  

- Àrea de llengua catalana i literatura.  

 Àmbit d’educació en valors  

- Àrea d’educació en valors socials i cívics o àrea de religió. 

 

A la següent graella es presenta aquesta informació de manera resumida: 

Àrees Competències bàsiques 

Educació en valors 
socials i cívics (àrea 
principal) 

Competència social i 
ciutadana 

Competència 
d’aprendre a aprendre 

Competència 
d’autonomia, iniciativa 
personal i 
emprenedoria 

Llengua catalana i 
literatura 

Competència 
lingüística i audiovisual 

 

4. Objectius d’aprenentatge 

Els objectius d’aprenentatge d’aquesta unitat didàctica són: 

- Entendre que les identitats no són excloents, sinó que es 

complementen (concepte d’identitat híbrida). 

- Qüestionar-se la categorització dicotòmica dels individus. 

- Reflexionar sobre la identitat pròpia i reflectir-ne les reflexions en 

un esquema. 

- Valorar les semblances i les diferències amb els companys/es. 

 

5. Continguts 

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

Dimensió personal 

- Autoconeixement i autoestima. 

- Identificació de les emocions i els sentiments propis. 
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- Habilitats personals: autonomia i  autenticitat. 

 

Dimensió interpersonal 

- Identificació de les emocions i els sentiments dels altres, empatia. 

- Identificació dels propis prejudicis i estereotips. 

- Sensibilitat, respecte i tolerància pels altres i la seva diversitat. 

- Actituds que contribueixen al benestar emocional del grup. 

- Reconeixement de les diferències per raó de naixement, raça o 

ètnia, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social com un element enriquidor de les relacions 

interpersonals. 

 

Dimensió  social 

 

- Estratègies per a l’autoconeixement i l’autoestima. 

- Identificació dels trets personals d’identitat. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Comprensió lectora 

- Comprensió del sentit global i específic d’un text identificant les 

informacions literals i inferencials. 

- Reelaboració de la informació d’un text a partir de la comprensió 

explícita i inferencial i amb relació amb els coneixements i objectius 

de lectura. 

 

Expressió escrita 

- Expressió d’idees de forma sintètica a través d’un esquema. 

- Interès per aplicar en la producció de textos escrits els 

coneixements apresos. 
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6. Criteris d’avaluació  

EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

 Conèixer les capacitats i els interessos propis mostrant un nivell 

adequat d’autoestima. 

 Mostrar empatia, valorar i respectar la diversitat social, cultural, 

religiosa i de gènere. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

-  Aplicar tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i la 

informació específica de textos. 

- Elaborar síntesis en forma d’esquema. 

 

7. Metodologia  

 

a. Organització - tipologia de les activitats 

Aquesta unitat tracta de la necessitat de reflexió sobre la pròpia identitat; 

per tant, la major part del treball és individual. No obstant, com que volem 

que comencin a reflexionar sobre una base que serveixi de bastida, en un 

primer moment es treballarà de forma grupal. De la mateixa manera, al 

final de l’última sessió es farà el retorn del progrés i del procés al grup 

classe. 

 

Pel que fa a l’avaluació, es disposa de la informació obtinguda a través de 

les diferents intervencions orals, per una banda, i de les fitxes realitzades i 

de l’esquema final, per una altra. 

 

b. Materials i recursos 

 Projector/ pissarra digital. 

 Citació “Informe sobre el Desenvolupament Humà” (Annex 1). 

 Fitxes de treball (Annex 2). 

 Cartolina, retoladors... 

 Adhesiu.  
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c. Desenvolupament de les activitats1  

Sessió 1 (1 hora) 
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Amb el grup classe: 
 
Per activar els coneixements previs: 
-  Es demana que cadascú respongui per dins la pregunta: Qui 

ets? 
- Es llegeix i s’analitza de forma col·lectiva el text sobre 

identitats múltiples i s’interpreta la imatge (Annex 1). Es pot 
projectar a la pissarra digital. 

- Un gitano o gitana és menys català que un que no ho és? Les 
identitats es poden complementar? (Jugar amb els 
percentatges: 100% + 100% pot donar 100%). 
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De forma individual: 
 
Llegeixen un text (Annex 2) i en destrien les paraules claus 
associades amb la identitat. Per orientar, es pot deixar projectat 
el text teòric a la pissarra, per tal de donar idees sobre categories 
que es poden fer servir. 
Se’ls demana que, de cara a la propera sessió, portin una 
fotografia d’ells mateixos. 
 

Sessió 2 (1 hora) 

                                                           
1
 La temporització de les sessions serà sempre flexible, i el professorat la podrà ajustar tenint en compte 

les seves necessitats i la seva pròpia realitat. Pel que fa a la metodologia (tipologia de les activitats), 
aquesta UD es pot també desenvolupar seguint algunes de les Actuacions Educatives d’Èxit, com ara els 
Grups Interactius o les Tertúlies Literàries Dialògiques (http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-
exito/). 

http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/
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De forma individual: 
 
Creen el seu propi esquema analitzant la seva identitat.  
El dibuixen en una cartolina, posant la seva foto i el nom enmig. 
En cas de no portar fotos, es poden dibuixar. 
Es pengen totes les cartolines a la paret, ben visibles. 
 
Amb el grup classe: 
 
S’aparten les taules i les cadires.  
En el menor temps possible, han d’anar fent agrupacions seguint 
unes consignes que se’ls diu oralment (un tret identitari igual, 
dos trets, tres trets, dos trets, però amb una combinació diferent 
que la primera vegada, etc.) 
Es reflexiona sobre el fet que tots som diferents i que això ens 
enriqueix, però podem trobar punts en comú entre tots/es i 
cadascun/a de nosaltres. 
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Annex 1. Citació de l’ Informe sobre el Desenvolupament 

Humà 

 

 
“Cada individu sol identificar-se amb 
molts grups diferents. Una persona pot 
tenir la identitat que li atorga la 
ciutadania, el gènere, l’ètnia, 
l’ascendència regional, la llengua, 
l’afiliació política, la religió, la professió, 
la ubicació, l’afiliació esportiva, les 
preferències musicals i literàries...2.” 

 

 

 

Autor: Kandinsky (1913). Quadrats amb cercles concèntrics3

                                                           
2 Adaptació del text de Valls (dir.) (2010). Amaró. El Poble Gitano a Catalunya. Secretaria 

d’Acció Ciutadana, p. 33 (adaptat del PNUD (2004) Informe sobre el Desarrollo Humano, p. 17) 

 
3
 Extret de http://www.wassilykandinsky.net/ 
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Annex 2. Fitxes de treball 

Nom:                                                                                                      Data: 
Identitats múltiples 

 
Llegeix el text següent: 
 
 
Em dic Corayma. Sóc una nena gitana catalana. Fins fa 3 anys vivia a 

França, però ara visc a Lleida amb la meva família. Sé parlar en català i en 

francès i encara recordo paraules en Rromano que em va ensenyar la 

meva àvia. M’agrada anar a la muntanya i jugar a futbol a l’hora del pati. 

M’encanta llegir llibres que passen a llocs molt llunyans i escoltar música 

alegre, sobretot si es pot ballar. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor: Joan Turu  
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Nom:               Data: 
 
Omple el següent diagrama amb la informació sobre la Corayma; posa a cada cercle un aspecte de la seva identitat:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CORAYMA 
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Annex 3. Rúbrica d’avaluació docent 

Comprèn i extreu la 
informació rellevant dels 
textos treballats. 

No ha sabut trobar la 
informació o la que ha 
trobat no era l’adequada. 

Ha trobat part de la 
informació que buscava, 
però n’ha seleccionat 
alguna no relacionada 
amb el que es demanava o 
no l’ha sabut sintetitzar 
prou. 

Ha sabut trobar la 
informació de forma 
aplicada, però no ha 
acabat d’entendre el 
raonament teòric que se’n 
desprèn.  

Ha seleccionat la 
informació adequada, 
distingint entre idees 
principals i secundàries. 

Entén que les identitats 
no són excloents, sinó 
que es complementen, 
qüestionant-se la 
dicotomització 
identitària. 

No entén el concepte 
d’identitat o en té una 
concepció molt parcial. 

Té una lleugera idea del 
concepte d’identitat 
híbrida, però utilitza 
patrons dicotòmics per 
explicar la seva pròpia.  

Incorpora el significat 
d’identitat híbrida, tot i 
que no acaba de ser 
conscient de les 
conseqüències de la 
dicotomització del món. 

Es qüestiona la 
construcció social de les 
etiquetes, incorpora el 
significat d’identitat 
híbrida. 

Reflexiona sobre la 
identitat pròpia i en 
reflecteix les reflexions en 
un esquema. 
 

No reflexiona sobre la 
seva identitat; no sap 
concretar els elements 
que la defineixen. 

Realitza un esquema 
d’una manera molt 
acompanyada, no acaba 
d’entendre el concepte 
identitat. 

Realitza un esquema amb 
trets identitaris propis, 
però fa un procés més 
mecànic (seguint el patró 
donat) que reflexiu. 

Sap concretar en un 
esquema les idees 
derivades del concepte 
identitat híbrida en la seva 
pròpia definició. 

Valora les semblances i 
les diferències amb els 
companys. 
 

Només se centra en les 
semblances com a 
element d’unió grupal i 
percep les diferències en 
termes excloents 
(l’alteritat). 

S’adona que hi ha 
semblances i diferències, 
però no s’ho qüestiona a 
nivell ètic. 

A través d’un 
plantejament molt guiat, 
s’adona que tots tenim 
elements en comú i 
elements distintius i ho 
percep en positiu. 

Arriba a la conclusió que 
les semblances i 
diferències identitàries 
són una font 
d’enriquiment personal i 
social. 

 


