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UNITAT DIDÀCTICA 11 

 

1. Títol i justificació de la unitat  

Els drets humans jutgen la història 

L’objectiu del projecte relacionat amb la celebració dels 600 anys de la 

presència documentada de gitanos i gitanes a Catalunya ens obliga a 

aturar-nos i fer una valoració dels fets que han marcat la seva història. 

 

Aprofitant que a cicle superior es treballa la Declaració Universal dels 

Drets Humans i, com a conseqüència de la contínua vulneració històrica 

d’aquests de cara al Poble Gitano, amb aquesta activitat pretenem que 

sigui l’alumnat el que jutgi la història des d’un punt de vista crític i 

documentat.  

 

Justament analitzant el passat, podrem construir un futur més democràtic. 

 

2.  Cicle i durada  

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

 

Està ideada per desenvolupar-se en quatre sessions, en un total de 4’5 

hores. Es poden realitzar al llarg de les hores de Medi Social, Llengua 

Catalana i Informàtica. 

 

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 

Amb aquesta unitat es treballa tant la dimensió social, com la 

interpersonal i la referent al món actual. 
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Es cerca que l’alumnat rebutgi fets discriminatoris respecte a la diversitat 

cultural, ideològica, religiosa, etc. Aprendre a conviure i respectar els 

Drets Humans se’ns presenta com a eix estructurador del conjunt 

d’activitats presentades. 

 

Per aconseguir-ho, es busca fer una anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg 

del temps, és a dir, com els fets històrics són causants de molts elements i 

situacions del present, per acabar concloent que el present ho serà del 

futur.  

 

Competència digital 

Per poder realitzar aquesta unitat cal que els nens i nenes facin una 

recerca digital activa i gestionin la informació obtinguda.  A més, se’ls 

proveeix de webs amb informació fiable per tal que puguin contrastar la 

informació en tot moment.  

Competència lingüística i audiovisual 

En un primer moment, s’abordarà la dimensió comprensió lectora. Per 

una banda, tal com hem comentat, l’alumnat haurà d’aplicar estratègies 

de cerca i gestió de la informació digital per adquirir coneixement propi. 

Per altra, haurà d’utilitzar estratègies per comprendre el tractat del qual 

parteix l’activitat. 

 

Un cop hagin extret la informació rellevant, hauran de passar a la 

dimensió expressió escrita, que servirà per sintetitzar la informació i 

poder produir un text oral (dimensió oral). Aquest text, per altra banda, 

haurà de ser comprès per la resta del grup. 

 

Competència d’aprendre a aprendre  

El fet de treballar en grup per poder obtenir coneixements nous i exposar-

los a la resta obliga a l’adopció d’hàbits de compromís i de convivència; 

així com la capacitat de posar-se d’acord i compartir punts de vista 

(dimensió interpersonal). 

 



 
 

3 

Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 

Per últim, cal comentar que aquesta unitat permet avançar en la 

construcció d’una actitud crítica respecte a comportaments 

discriminatoris i d’interpretació de la realitat (dimensió social).  

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

pretén treballar: 

 Àmbit de coneixement del medi  

- Àrea de coneixement del medi social i cultural.  

 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 

Àrea de coneixement 
del medi social i 
cultural 
 

Competència social i 
ciutadana 

Competència digital  

Competència 
d’aprendre a aprendre 

Educació en valors 
socials i cívics (àrea 
principal) 

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: 

- Mostrar una actitud crítica davant els casos de vulneració dels Drets 

Humans. 

- Buscar i seleccionar informació històrica partint d’uns webs de 

referència. 

- Sintetitzar la informació en un mural. 

- Presentar en grup les troballes de la recerca a la resta de companys 

i companyes.  
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- Col·locar el mural en el punt de la línia del temps que li correspon 

pel moment històric concret. 

- Utilitzar mapes per localitzar fets històrics rellevants. 

 

5. Continguts 

MEDI SOCIAL i EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

El món que ens envolta 

- Valoració dels drets i deures ciutadans i del paper individual i 

col·lectiu en la construcció d’un món més just i equitatiu. 

- Rebuig dels estereotips i prejudicis, així com de les situacions 

d’injustícia i discriminació. 

- Utilització de representacions cartogràfiques per localitzar fets 

històrics rellevants. 

Canvis i continuïtats en el temps 

- Comprensió del temps cronològic: identificació de la durada i 

successió d’esdeveniments històrics. 

- Ús de representacions gràfiques per situar fets i etapes de l’evolució 

històrica. 

- Valoració de la història col·lectiva per a la comprensió del passat i 

del present i la construcció del futur. 

Dimensió personal 

- Responsabilitat i corresponsabilitat. 

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

- Actitud crítica en l’observació i la interpretació de la realitat. 

 

Dimensió interpersonal 

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

- Identificació dels propis prejudicis i estereotips. 
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Dimensió social 

- Sentiments i principis morals; actituds ètiques. 

-Sensibilitat, respecte i tolerància envers els altres i la seva 

diversitat. 

- Reconeixement de situacions de marginació, discriminació i 

injustícia social en l’entorn local i en el món. 

- Rebuig de comportaments i actituds discriminatòries. 

- Drets i deures individuals i col·lectius recollits en les declaracions 

universals dels drets humans. 

- Convivència entre els diferents grups culturals al país i al món. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

Dimensió comunicació oral 

- Estratègies per a la producció de textos orals: planificació a partir 

d’un guió, utilització de suports, memorització, assaig... 

-  Producció d’una exposició oral amb preparació prèvia i adaptant 

l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa. 

- Estratègies per a la comprensió de textos orals: Identificació de la 

tasca comunicativa, comprensió del lèxic clau, retenció de la 

informació, comprensió del sentit global i específic... 

- Expressió d’impressions personals després de l’escolta i adopció 

d’una posició crítica. 

Dimensió comprensió lectora 

- Estratègies per a la cerca d’informacions a Internet (mots clau, 

cercadors, fiabilitat de les fonts, referències a les fonts...). 

- Sentit crític davant informacions procedents de textos diversos. 

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

en relació amb els coneixements i objectius de la lectura. 
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Dimensió expressió escrita 

- Estratègies per a la producció de textos escrits: planificar, escriure i 
revisar. 
- Expressió d’idees de forma sintètica.  
- Interès per aplicar en la producció de textos escrits els 
coneixements apresos. 

 

6. Criteris d’avaluació  

MEDI SOCIAL i EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS 

- Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, clar i 
objectiu. 

- Identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions de 

marginació, discriminació, injustícia social i violació dels drets 

humans. 

- Identificar els drets i deures més importants que es deriven de les 

declaracions universals. 

- Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del grup. 

- Utilitzar mapes per comunicar els resultats de les interpretacions. 

- Reconèixer i respectar la diversitat de manifestacions culturals.  

- Respectar els drets i deures fonamentals de les persones. 

- Utilitzar fonts documentals per obtenir informació sobre els trets 

significatius de la societat d’èpoques passades, situant els fets en 

línies del temps. 

 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 

- Comprendre produccions orals (exposicions). 

- Exposar temes de producció pròpia oralment (exposicions) amb 

preparació prèvia. Utilització de material gràfic. 

- Aplicar estratègies per comprendre el sentit global i la informació 

específica de textos escrits. 

- Saber sintetitzar informació provinent de webs. 

- Expressar idees a través d’esquemes. 
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7. Metodologia  

 

a. Organització - tipologia de les activitats 

En aquesta unitat s’integren els continguts de l’àrea de Medi Social i valors 

cívics (principal) i de Llengua Catalana.  

 

Els agrupaments de l’alumnat varien en funció de l’activitat. Tant les 

activitats de contextualització com les últimes de síntesi es fan en el grup 

gran, amb la voluntat que tot el grup classe s’enriqueixi amb les 

aportacions de la resta de companys.  

 

Les activitats de desenvolupament, en canvi, es realitzen en petits equips. 

D’aquesta manera es pretén fomentar el treball cooperatiu i autònom 

relacionat amb la recerca d’informació. 

 

Pel que fa a l’avaluació, es disposa de l’autoavaluació del grup (Annex 5), 

del dossier de treball (Annex 2), del mural i l’exposició final i de 

l’observació del debat. 

 

b. Materials i recursos 

- Fitxa de drets humans (Annex 1). 

- Dossier de treball en grup (Annex 2). 

- Ordinadors amb connexió a Internet. 

- Cartolines, retoladors, etc. 

- Línia del temps. 

- Cinta adhesiva de colors. 

- Targetes de Drets Humans  (Annex 4). 
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c. Desenvolupament de les activitats1  

Sessió 1 (1 hora) 
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 c
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 Amb el grup classe: 

 
Per activar els coneixements previs: 
-  Es fa memòria, de forma conjunta, del que són els Drets 

Humans (han d’haver estat treballats de forma prèvia). Quins 
drets humans recorden? 

- Es reparteix una fitxa (Annex 1), on apareixen diferents 
articles dels drets humans. Es llegeix de forma conjunta i es 
comenta. 

- Es pregunta si coneixen algun moment històric on s’hagin 
vulnerat els drets humans d’algun col·lectiu. Quin? 
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Amb el grup classe: 
S’explica que, per desenvolupar aquesta activitat, jutjarem la 
història en base als Drets Humans.  
 
Es presenta l’activitat: Es dividirà la classe en 5 grups de treball i 
seran els encarregats d’explicar als altres, a través d’una 
presentació oral, un moment històric concret. La resta farà de 
jutge. 
 
Es conformen els grups i se’ls reparteixen uns dossiers (Annex 2) 
on apareix el moment històric que han d’investigar, la 
informació que han d’esbrinar per poder-la reflectir al suport 
mural que han de produir. 

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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t En grups de treball: 

 
Es recorda les pautes per treballar en equip. 
 
Utilitzant Internet, cerquen la informació rellevant i l’escriuen a 
la fitxa. 

 

Sessió 3 (1 hora) 
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 En grups de treball: 
 
Elaboren un esquema que sintetitzi la informació obtinguda. 
 
Elaboren un mural expositiu. 
 
Preparen la presentació oral.  
 
 

Sessió 4 (1’5 hores) 



 
 

10 

A
ct

iv
it

at
s 

d
e

 s
ín

te
si

 
En grups de treball i amb el  grup classe: 
 
Es reparteix una targeta de cada color a cada alumne i alumna. 
Cada una simbolitza un dret humà. 
 
Per grups, exposen la presentació sobre el seu moment històric 
(amb ordre cronològic). 
 
En acabar la presentació es pregunta quin dret o drets 
fonamentals es van vulnerar i la resta de companys/es aixequen 
la targeta que considerin. 
 
Si no hi ha acord, es debat. Si hi ha acord, el grup situa el seu 
mural sobre la línia del temps que hi ha penjada a la classe. Per  
guanyar precisió, es vincula la cartolina amb un tros d’adhesiu de 
color sobre el punt concret (es pot donar forma de fletxa). 
 
Al costat de la cartolina la mestra enganxa els drets vulnerats (les 
targetes de colors) en aquell període històric que s’han 
consensuat. 
 
Van passant tots els grups fins que queden tots els murals 
penjats a la classe. 
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Annex 1. Fitxa de treball  

Nom:                                                                                 Data: 
 

Els Drets Humans 

 

Article 4 
“Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; l'esclavitud i el 
tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes”.  
 

Article 5 
“Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o tractes cruels, 
inhumans o degradants”. 
 

Article 9 
“Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitràriament”.  
 

Article 13 
“Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de residència a 
l'interior d'un estat”.  
 

Article 18 
“Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de 
religió; aquest dret comporta la llibertat de canviar de religió o de 
convicció i la de manifestar-les individualment o en comú, en públic i en 
privat, mitjançant l'ensenyament, la predicació, el culte i l'acompliment 
de ritus”. 
 

Article 20 
“ Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.”  
 

Article 23 
“ Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu treball i a la 
protecció contra la desocupació”. 

Font: Nacions Unides (1948). Declaració Universal dels Drets Humans (Extret de 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/cln.pdf) 
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Annex 2. Dossiers per als grups de treball 

Nom de l’equip: 

Membres: 

LA PRIMERA PRAGMÀTICA 

Per situar-vos, podeu escoltar la següent cançó: 

Mando que en sesenta días 

 
La vieja miel del camino 

se convierte en miedo amargo 
y la vieja libertad 

cierra el siglo tiritando. 
Mando, 

mando que en sesenta días, 
a partir de hoy contados, 
abandonen los caminos 
y dejen de ser gitanos; 

abandonen sus carretas 
y dejen de ser gitanos, 

abandonen sus costumbres 
y dejen de ser gitanos 

se conviertan en sirvientes 
y dejen de ser gitanos, 

renieguen de su libertad 
y dejen de ser gitanos. 

Renieguen de su libertad 
y dejen de ser gitanos. 

 
 
 

Majestades, 
majestades, 

Doña Isabel, Don Fernando, 
antes de poner la firma 

pensadlo, por Dios, 
pensadlo. 

Mando que si no obedecen 
se les den cien latigazos 

y con sangre en la espalda 
del reino sean desterrados. 

Y con la segunda vez, 
con cuchillos afilados, 
les corten las orejas 

y vuelvan otra vez a ser 
desterrados. 

Y por la tercera vez, 
si no cumplen lo mandado 

les apresen y que sean 
por toda la vida ya aíslados. 

Y ay...! 
 

Lletra: Félix Grande  

Cante: Juan Peña, el Lebrijano 

Guitarra: Pedro Peña 

Del disc Persecución (1978) 

 

 

 

Quines impressions i idees us fa? 
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Ompliu el següent quadre amb la informació rellevant trobada: 

 
Fet històric 
 

 

Època (segle, any...) 
 
 

Qui està al poder? 
 
 
 

A qui es dirigeix la llei? 
 
 
 

Què estipula la llei? 
Què prohibeix? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Al Museu virtual del Poble Gitano podeu trobar informació molt útil! 
 www.museuvirtualgitano.cat/historia/ 

 

http://www.museuvirtualgitano.cat/historia/
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Situeu en el mapa d’Europa on s’aplica La Primera Pragmàtica. Podeu pintar-

lo: 

 

  



 
 

15 

Nom de l’equip: 

Membres: 

LA GRAN BATUDA 

Per situar-vos, podeu mirar el següent gravat: 

 

 

 

“Los gitanos con cadenas y grilletes, en las distintas faenas” (Arturo Arnau, 1980; extret d’Unió 

Romaní. www.unionromani.org) 

 

Quines impressions i idees us fa? 
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Ompliu el següent quadre amb la informació rellevant trobada: 

 
Fet històric 
 

 
 
 
 

Època (segle, any...) 

 
 
 
 

Qui està al poder? 

 
 
 
 
 

A qui es dirigeix? 

 
 
 
 
 

Què estipula la llei? 
Què prohibeix? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Al Museu virtual del Poble Gitano podeu trobar informació molt útil! 
 www.museuvirtualgitano.cat/historia/ 

 

http://www.museuvirtualgitano.cat/historia/
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Situeu en el mapa d’Europa on s’aplica La Gran Batuda. Podeu pintar-lo: 
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Nom de l’equip: 

Membres: 

LA DARRERA PRAGMÀTICA 

Per situar-vos, podeu mirar la següent imatge: 

 

 

 

Portada i manuscrit de la Pragmàtica – Sanció del 19 de setembre de 1783 (Extreta del Museu 
Virtual del poble gitano. http://www.museuvirtualgitano.cat/historia/darrera-pragmatica/) 

 

Quines impressions i idees us dóna? 



 
 

19 

Ompliu el següent quadre amb la informació rellevant trobada: 

 
Fet històric 
 

 
 
 
 

Època (segle, any...) 

 
 
 
 

Qui està al poder? 

 
 
 
 
 

A qui es dirigeix? 

 
 
 
 
 

Què estipula la llei? 
Què prohibeix? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Al Museu virtual del Poble Gitano podeu trobar informació molt útil! 
 www.museuvirtualgitano.cat/historia/ 

 

http://www.museuvirtualgitano.cat/historia/
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Situeu en el mapa d’Europa on s’aplica La Gran Batuda. Podeu pintar-lo: 
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Nom de l’equip: 

Membres: 

PORRAJMOS I LA NIT DELS GITANOS 

Per situar-vos, podeu mirar la següent fotografia: 

 

 

Font: Giada Salerno (extret de TES. www.tes.com/lessons/_J_qVaztciqyIQ/porrajmos) 

 

Quines impressions i idees us fa? 
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Ompliu el següent quadre amb la informació rellevant trobada: 

 
Fet històric 
 

 
 
 
 

Època (segle, any...) 

 
 
 
 

Qui està al poder? 

 
 
 
 
 

A qui es dirigeix? 

 
 
 
 
 

Què estipula la llei? 
Què prohibeix? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Al Museu virtual del Poble Gitano podeu trobar informació molt útil! 
 www.museuvirtualgitano.cat/historia/ 

 

http://www.museuvirtualgitano.cat/historia/
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Situeu en el mapa d’Europa on s’aplica La Gran Batuda. Podeu pintar-lo: 
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Nom de l’equip: 

Membres: 

LA DICTADURA FRANQUISTA 

Per situar-vos, podeu llegir el següent poema. Tot i que és escrit abans del 

moment històric que investigareu, us pot servir! 

 

Romance de la Guardia Civil Española 

¡Oh ciudad de los gitanos!  

En las esquinas banderas.  

Apaga tus verdes luces  

que viene la benemérita.  

¡Oh ciudad de los gitanos!  

¿Quién te vio y no te recuerda?  

Dejadla lejos del mar,  

sin peines para sus crenchas.  

(…) 

La ciudad libre de miedo 

multiplicaba sus puertas.  

Cuarenta guardias civiles  

entran a saco por ellas.  

Los relojes se pararon  

y el coñac de las botellas  

se disfrazó de noviembre  

para no infundir sospechas.  

Un vuelo de gritos largos  

se levantó en las veletas.  

 

Los sables cortan las brisas  

que los cascos atropellan.  

Por las calles de penumbra  

huyen las gitanas viejas  

con los caballos dormidos  

y las orzas de monedas.  

 

Por las calles empinadas  

suben las capas siniestras,  

dejando detrás fugaces 

remolinos de tijeras.

 

 

Federico García Lorca. Romancero Gitano (1928) 

Quines impressions i idees us fa? 
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Ompliu el següent quadre amb la informació rellevant trobada: 

 
Fet històric 
 

 
 
 
 

Època (segle, any...) 

 
 
 
 

Qui està al poder? 

 
 
 
 
 

A qui es dirigeix? 

 
 
 
 
 

Què estipula la llei? 
Què prohibeix? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Al Museu virtual del Poble Gitano podeu trobar informació molt útil! 
 www.museuvirtualgitano.cat/historia/ 

 

http://www.museuvirtualgitano.cat/historia/
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Situeu en el mapa d’Europa on s’aplica La Gran Batuda. Podeu pintar-lo: 
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Annex 3. Correcció 

 
Nom de la llei 
 

 
Primera Pragmàtica 

Època (segle, any...) S. XV. 1499 

Qui està al poder? Reis Catòlics (Isabel I i Ferran II) 

A qui es dirigeix la llei? A tots els gitanos i gitanes 

Què estipula la llei? 
Què prohibeix? 

Els gitanos i gitanes no poden anar junts, han de 
servir algun senyor i no poden moure’s pel 
territori. Si al cap de 60 dies no compleixen les 
condicions, se’ls desterra (sota pena de 
flagel·lacions i tallar les orelles).  

On s’aplica? Regnes de Castella i Aragó 

 

 
Nom de la llei 
 

 
La Gran Batuda 

Època (segle, any...) S. XVII. 1749  
Qui està al poder? Ferran VI 

A qui es dirigeix la llei? 
A tots els gitanos i gitanes que s’havien 
empadronat a les ciutats. 

Què estipula la llei? 
Què prohibeix? 

La nit del 30 de juny entre 9000 i 14000 gitanos 
són empresonats. Els nens majors de 12 anys són 
forçats a treballar en condicions d’esclavisme, 
falta de menjar, d’higiene…  

A les dones, se les porta a Cases de la Misericòrdia 
per donar-los formació religiosa. 

Als nens  i nenes, se’ls perd la pista. 

Aquesta situació es va perpetuar fins al 1783. 
On s’aplica? Espanya 

 

 
Fet històric 
 

 
La darrera pragmàtica 

Època (segle, any...) 1783. S. XVIII 
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Qui està al poder? Carles III 

A qui es dirigeix la llei? A tots els gitanos i gitanes 

Què estipula la llei? 
Què prohibeix? 

Tot i començar reconeixent drets ciutadans als 
gitanos i gitanes, se’ls prohibeix exterioritzar els 
seus trets culturals propis (llengua, costums, 
vestimenta, ser anomenats “gitanos”...).Si no ho 
compleixen pateixen la pena de mort. 

On s’aplica? Espanya 

 

 
Fet històric 
 

 
Porrajmos i La nit dels gitanos 

Època (segle, any...) 1938, 1944. S. XX 
Qui està al poder? Hitler 

A qui es dirigeix? A tots els gitanos i gitanes  

En què consisteix? 

Porrajmos (en Rromano, Devoració): holocaust 
gitano. Entre 500.000 i 1.000.000 de persones 
gitanes van ser assassinades als camps de 
concentració i d’extermini. 
La Nit dels gitanos (1-2 d’agost de 1944): Durant 
aquesta nit, al camp d’Auschwitz, es va matar més 
de 3.000 gitanos i gitanes. 

On s’aplica? Europa 

 

 
Fet històric 
 

 
La dictadura franquista  

Època (segle, any...) 1943 (Reglament Guàrdia Civil). S .XX 

Qui està al poder? Franco 
A qui es dirigeix la llei? A tots els gitanos i gitanes  

En què consisteix? 

S’aplica als gitanos la llei de perillositat social i la 
Guàrdia Civil és l’encarregada de vigilar i controlar 
els desplaçaments i la vida dels gitanos. Es 
prohibeix parlar en Rromano. 

On s’aplica? Espanya 
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 Annex 4. Targetes de drets humans 
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Annex 5. Fitxa d’autoavaluació grupal 

 

Valoració del grup 
Data:  
Equip: 
Membres: 
 
 
Què hem après? 
 
 
 
 
                                                                                     Valoreu de l’1 al 4:  
 
Hem participat tots i totes.  

 
Ens hem respectat els uns als 
alters. 

 
 

Ens hem ajudat mútuament.  
 

Hem trobat tota la informació que 
buscàvem. 

 

Ens hem posat d’acord i hem 
tingut en compte totes les 
opinions. 

 

Hem fet una bona exposició.  
 

 
 
Què podríem millorar? 
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Annex 6. Rúbrica d’avaluació docent 

Comprèn i extreu la 
informació rellevant de 
textos. 

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 fet una bona recerca 
d’informació, però no ha 
sabut filtrar-la per 
rellevància.  

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

Participa de forma 
adequada en les 
situacions comunicatives i 
s’expressa i actua d’acord 
amb un pensament 
ordenat, clar i objectiu, 
presentant arguments i 
respectant els dels altres. 

No participa o, quan ho fa, 
falta el respecte als 
companys. 

Participa poc o, quan ho 
fa, no ho fa de forma 
argumentada ni clara.  

Participa bastant, però 
alguna vegada s’oblida de les 
normes bàsiques d’interacció 
o no estructura el seu 
discurs. 

Participa activament 
respectant els torns de 
paraula i les opinions dels 
altres. Presenta els seus 
arguments de forma clara 
i ordenada. 

Col·loca els fets històrics 
en una línia del temps i els 
situa en un mapa. 
 

No sap llegir les línies del 
temps i no sap situar el fet 
en un mapa. 

Té les nocions bàsiques de 
les unitats temporals, 
però no situa de forma 
espacial el mural o sap on 
se situa, però no ho 
localitza en el mapa. 

Entén la lògica temporal, 
però dubta en la col·locació 
del mural o situa el fet en un 
mapa, però de forma molt 
guiada. 

Col·loca el mural on toca 
de la línia del temps i situa 
el fet en el mapa de forma 
correcta. 

Rebutja les causes de 
discriminació al llarg de la 
història i és crític amb els 
prejudicis. 

No mostra respecte per la 
diversitat. 

Té un discurs neutre. Tot i 
no ser irrespectuós, no 
acaba de desenvolupar 
l’esperit crític. 

Comença a construir un 
discurs crític respecte a les 
situacions de vulneració dels 
drets humans, tot i que no 
sempre sap distingir-les. 

Mostra una actitud de 
tolerància i esperit crític. 
Rebutja la discriminació i 
identifica la vulneració 
dels drets humans. 
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