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 Material de formació  

Fase 3 Bloc 2 : 5 passos per a dissenyar una seqüen cia didàctica 

 
1.- Seleccioneu una capacitat competencial que vole u desenvolupar en una 
seqüència.   
 
La pregunta clau és la pregunta per l'objectiu funcional de la seqüència: Què ha de ser 
capaç de fer l'alumne en finalitzar les activitats de la seqüència? 
 
(Per exemple, “escriure dades personals: nom, cognoms, adreça, telèfon, adreça de 
correu electrònic...”) 
 
 
2.- Penseu en una tasca final, complexa, contextual itzada, en la que haurà 
d'activar tot allò que incideix en aquesta capacita t.   
 
Com més competencial sigui la tasca final, més fàcilment podrem adequar els 
continguts I les activitats a  aquest enfocament.   
 
(Per exemple, “ha de ser capaç d’emplenar un formulari de Correus per tal d’enviar un 
paquet a un familiar”) 
 
 
3.- Pregunteu-vos què necessita saber I saber fer l  'alumnat per realitzar la tasca 
final amb  èxit.   
 
La resposta us ajudarà a seleccionar els continguts que l'alumnat haurà d'interioritzar.   
 
Aquí us pot ser útil "esmicolar" aquella acció complexa que hem marcat com a objectiu; 
és a dir, descriure  tots els seus components, totes les accions més petites de què està 
format i què és el que es necessita conèixer, saber, posar e n pràctica,.. per ser 
capaç de dur a terme aquestes accions.   
 
Si un objectiu és que l'alumnat sigui capaç d’escriure dades personals: nom, cognoms, 
adreça, telèfon, adreça de correu electrònic..., ha d'haver interioritzat el  significat de tots 
aquests termes, l’ús de les lletres majúscules i minúscules, el concepte de “lletra 
entenedora”... Aquests seran els continguts que ha de contemplar la seqüència. 
 
Aquí s'inclouen tots els tipus de continguts: conceptuals, procedimentals i de valors.  
 
 
4.- Quines ajudes anirem donant a l'alumnat perquè s'apropiï dels continguts 
necessaris  per a assolir l'objectiu final? 
 
En aquest punt ens plantegem la metodologia, el tipus d’activitats que proposarem als 
alumnes per tal que assoleixin els objectius i afrontin amb èxit la tasca final.  
 
És interessant combinar el treball individual amb el treball en grup (amb diferents tipus 
d'agrupament, homogeni i heterogeni). S'ha de possibilitar també el treball complex amb 
vàries disciplines; en l’exemple proposat, es podria treballar paral·lament el tema del 
serveis d’un barri o població,  dins de l’àrea del coneixement de l’entorn social.  
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5.- Quina seqüència farem d'aquestes tasques, com l es interrelacionem? 
(Bastiment)   
 
L'alumne necessitarà "ancorar" tots els continguts  que hem descrit en el punt 3, i ho 
farà a través de les tasques proposades en el punt 4. I només ho pot començar a fer 
sobre allò que ja té (coneixements previs, experiències, la seva "visió"...).  
 
Però això només és el principi. És la E de Experimentació. Aquests coneixements previs 
s'han de fer visibles i cobrar una estructura.  
 
Amb això tindrem el primer pas del bastiment. Aquí teniu la pauta completa, extreta de  
 
SEQÜÈNCIA DE BASTIMENT  
(Aprenentatge Reflexiu i Col·laboratiu ). Olga Esteve  
 
En l'elaboració d'una seqüència didàctica, convé que aquesta segueixi una pauta: 
l'ESETE, que ordena la seqüència des de l'experimentació primera cap a la 
conceptualització i experimentació més enriquida. Amés, evidencia l'estructura del 
bastiment. Així, quan planifiquem una seqüència didàctica, aquesta ha de seguir el 
procés següent:  
 
E d’EXPERIMENTACIÓ:  treballar a partir de les experiències personals. Activar els 
coneixements previs de manera contextualitzada (penseu que els alumnes adults porten 
un bagatge de vida molt ric i variat) 
 
S d’ESTRUCTURA:  estructurar i esquematitzar els coneixements previs, buscar 
coincidències i agrupar. 
 
E d’EMMARCAR:  recollir, posar en comú i relacionar els coneixements previs.  
Contextualitzar per fer el pont cap als continguts. 
 
T de TEORITZAR:  afegir coneixements teòrics procedents d'experts (explicacions del  
docent, consulta al dossier o textos, etc.) 
 
E d’EXPERIMENTACIÓ 2:  aplicar a la vida real una experimentació enriquida de les  
experiències de tots (E[1]) i de la teoria introduïda (T)  
 
Per una banda, l'ESETE obre un camí perquè els/les nostres alumnes s'obrin 
cognitivament, siguin més receptius, i treballin més motivats, ja que parteixen dels seus 
coneixements previs (el que ja sap del tema), de les seves vivències i experiències, 
estructura, situa, és a dir, els dóna forma junt a l'aportació teòrica i, finalment, pot dur a 
terme a la seva pràctica un coneixement enriquit.  
 
Altres aspectes que cal tenir en compte en les seqü ències per garantir el 
bastiment 
 

• Les activitats han d’anar de més pautades a menys pautades, per anar afavorint 
l’autonomia de l’aprenent. .  

• Cal introduir activitats que incloguin les TIC-TAC.  
• Les activitats han d’implicar petits reptes.  

 


