
   Desenvolupament d'una seqüència didàctica (SD) competencial
Paco RAGA|escolagavina

A. SELECCIONEM EL TEMA D'INVESTIGACIÓ, LA TASCA I EL/S PRODUCTE/S

− Decidim el tema (ex.: mètode del triangle fins a un nivell real, ni esotèric ni de tesi 

doctoral)

− Decidim el grau d'interdisciplinarietat

− Establim la durada del projecte

− Altres presupostos...

− Cerquem en repertoris de recursos si ja hi ha alguna proposta similar a la nostra

Definim la tasca i el producte

− tasca/problema (?)

− producte/s

− seleccionem objectius, continguts i criteris d'avaluació, competències bàsiques 

generals i específiques de l'àrea

− assegurem-nos que la proposta acompleix amb els indicadors de riquesa 

competencial

B. PLANIFIQUEM L'AVALUACIÓ

Donem a conèixer i consensuem amb l'alumnat: 

− Les rúbriques i els objectius. Què hem d'aprendre? En quins aspectes volem aprofundir?

− S'ha de consensuar amb l'alumnat perquè facen seus els criteris d´avaluació, perquè els hi faça 

il·lusió assolir-los. 

− Les condicions i el funcionament del treball cooperatiu (rols, llibreta del grup...)

− L´alumnat planifica com resoldre el problema. Primer individualment i després en petit grup: 

• què volem saber
• on cercarem informació
• quins materials
• com ens organtizarem
• com l´exposarem...
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C. PLANIFIQUEM LA SEQÜÈNCIA

Ordrenem les etapes d'acord amb una SD (proposem model BIG-6, EISENBERG i BERKOWITZ).

1 2 3 4 5 6
DEFINIR LA 

TASCA

MANEJAR 

ESTRATÈGIES 

DE RECERCA 

DE FONTS 

D'INFORMACIÓ

SABER 

LOCALITZAR I 

ACCEDIR A LA 

INFORMACIÓ

TRACTAR LA 

INFORMACIÓ

SINTETIZAR 

LA 

INFORMACIÓ

AVALUAR 

1.1. Definir el 

problema

2.1. Determinar 

totes les fonts 

possibles (què 

considerem font 

i què no)

3.1. Localitzar 

efectivament 

les fonts 

(intel·lectuals o 

físiques) 

4.1. Captar la 

informació 

(llegir, escoltar, 

mirar, tocar)

5.1. 

Organitzar la 

informació de 

diferents fonts

6.1. Valorar el 

producte.

1.2. Identificar 

què 

necessitem 

saber

2.2 Seleccionar 

les millors fonts

3.2. Trobar la 

informació dins 

les fonts

4.2. Extreure 

les idees 

principals 

(seleccionar)

5.2. Presentar 

la informació

6.2. Valorar el 

procés

D. DIRIGIM EL PROCÉS

Organització social de l'aula

− individuals o grups? Gran grup?

− Definim la metodologia de treball (treball cooperatiu?)

− Definim la metodologia d'avaluació
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Quadre orientatiu de les competències bàsiques posades en joc a cada fase de la 

seqüència didàctica (pres de Guida ALLES).

competències bàsiques

Fases de 
la 
seqüència

Lingüística 
ADV

Artística 
Cultural

CMTI 
Digital

CMA 
Aprendre

 Autonomia 
IP

CCI Món 
físic

C Social i 
Ciutadana

Context / 
problema

Ser cons-
cient del 
que se sap

Tenir una 
visió dels 
reptes i 
oportuni-
tats

Identificar 
els proble-
mes relle-
vants de 
l'entorn na-
tural i la 
salut i el 
coneixe-
ment dispo-
nible

Identificar 
els trets i 
valors de la 
realitat 
històrica i 
social

Com 
resoldre'l

Saber què 
cal apren-
dre

Introduir 
nous 
continguts

Utilitzar el 
llenguatge 
per accedir 
i cercar 
informació

Accedir a 
l'art i la 
cultura amb 
sensibilitat i 
sentit 
estètic

Cercar, 
captar i 
seleccionar 
la 
informació

Saber 
obtenir 
informació

Saber 
identificar i 
complir 
objectius

Realitzar 
observaci-
ons, plante-
jar i con-
trastar hi-
pòtesis i 
identificar 
el coneixe-
ment dispo-
nible

Emprar mo-
dels i ins-
truments 
interpreta-
tius

Estructurar 
els 
continguts

descriure Conéixer i 
comprendre 
l'art i la 
cultura

Transformar 
informació 
en coneixe-
ment

Saber com 
es gestiona 
l'aprenen-
tatge

Reelaborar 
coneixe-
ments 
previs o 
elaborar 
noves idees

Interpretar 
i compren-
dre el món 
físic a esca-
la local tot 
diferenciant 
el coneixe-
ment cien-
tífic dels 
altres tipus 
de coneixe-
ment

Compren-
dre la reali-
tat històrica 
i social

explicar Organitzar, 
relacionar, 
inferir i 
deduir

Plantejar-se 
preguntes i 
diverses 
respostes

Fer una 
anàlisi mul-
ticausal, 
crítica i sis-
tèmica dels 
fets

Formar-se 
una opinió 
pròpia

Justificar 
(diferents 
opinions, 
raons 
últimes)

Conéixer i 
valorar el 
patrimoni 
cultural 
propi i el 
d'altres

Tenir una 
actitud crí-
tica davant 
la ideologia 
dels siste-
mes tecno-
lògics i els 
seus efec-
tes en el 
món social i 
laboral

Aprendre 
de i amb 
les altres 
persones

Saber elegir 
amb criteri 
propi i 
calcular 
riscos

Analitzar 
críticament 
missatges 
informatius 
i publicitaris

Conéixer les 
distintes 
perspective
s d'anàlisi

Interpretar 
(la meua 
opinió) i 
argumentar

Expressar-
se i 
representar 
amb 
creativitat

Utilitzar va-
lors i crite-
ris ètics 
associats a 
la ciència

Emprar el 
judici moral 
per decidir i 
actuar

Aplicar i 
actuar

Esdevenir 
ciutadans 
responsa-
bles i 
coherents

Defensar el 
patrimoni 
propi i el 
d'altres 
comunitats

Treballar en 
entorns 
col·laborati
us

Aplicar els 
coneixemen
ts a noves 
situacions

Trasnformar 
idees en 
accions: 
portar a 
terme pro-
jectes ind. 
o col·lectius

Tenir hàbits 
físics, men-
tals i de 
costum 
saludables i 
cuidar el 
medi 
ambient

Participar 
en la vida 
cívica i 
contribuir al 
diàleg 
intercultural
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Exemples de “triangles” per a l'elecció dels temes:
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ARQUITECTURA

TRADICIONAL
DE L'AIGUA

AL PAÍS

VALENCIÀ

ARQUITECTURA
C I V I L

DE LA CIUTAT
DE VALÈNCIA

AL LLARG
DEL

S. XX

ARQUITECTURA
Neodesarrollista

AL PAÍS
VALENCIÀ

I expansió
Immobiliària
Dels anys

90

ARQUITECTURA
I DISTRIBUCIÓ
DE L'ENTRAMAT

URBÀ A LES
CIUTATS
AL LLARG

DEL
temps

ARQUITECTURA
DELS 

CENTRES
ESCOLARS

DEL
Grup
Akoe

ARQUITECTURA
FERROVIÀRIA

AL PAÍS
VALENCIÀ

DELS 
S.XX
I XXI 



EXEMPLE DE DESENVOLUPAMENT D'UNA SD COMPETENCIAL SOBRE ARQUITECTURA

Desenvolupem el nostre triangle per a la selecció de recerca.

ARQUITECTURA
D'ADAPTACIÓ

D'EDIFICIS
ANTICS
Per als 

Nous

usos

1. DEFINIR LA TASCA
1.1. Definir el problema (presentació a l'alumnat)
La regidoria  de  joventut  de  la  nostra  Junta  Municipal  de  districte  ha  obert  un  procés de  

consulta entre els joves de 14 a 24 anys del nostre barri. Volen saber com us agradaria que 

fora el nou Centre socio-juvenil, què voldrieu que us oferira aquest Centre, quines necessitats  

hauria de cobrir, com us l'imagineu després de la reforma i ampliació de les antigues  naus  

industrials? El concurs d'idees està obert, i els arquitectes estudiaran totes les propostes que  

estiguen ben presentades (una carpeta amb explicacions, fotomuntatges, dibuixos i plànols  

de com quedaria el projecte) i argumentades. 

1.2. Identificar què necessitem saber
Hauríem de començar per estudiar fotos i plànols de les antigues naus i del seu entorn. Tal  

volta, fora bo conèixer un poc de la seua història. Hauríem de posar-nos en contacte amb  

algun Centre socio-juvenil de característiques similars perquè ens informaren de què feren ells, 

de  les  coses  que  els  hi  funcionen  i  les  que  millorarien  si  pogueren.  També hauríem de  

conéixer l'opinió professional d'algun expert (arquitecte, interiorista...).  I  per suposat el que  

diuen  les  normes  de  construcció  (lleis,  ordenances  municipals,  etc.)  respecte  a  aquesta  

classe de locals. També necessitem saber, de primera mà, què voldrien els joves del barri (a  

través d'una enquesta o entrevistes breus a grups de xavals) i de quina manera es podrien  

harmonitzar els seus interessos amb allò que és possible.
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2. MANEJAR ESTRATÈGIES DE RECERCA DE FONTS D'INFORMACIÓ
2.1. Determinar totes les fonts possibles (què considerem font i què no)
Hi ha moltes possibles fonts d'informació:

- pàgines web on es parle de Centres socio-juvenils similars

- fons documentals dels arxius municipals

- llibres de la biblioteca

- testimonis directes de persones (entrevistes, opinió d'especialistes, etc.)

- fotografies de l'estat actual de les instal·lacions

- cartografia de la parcel·la on es realitzarà la intervenció

- plànols (amb les mesures) dels edificis sobre els quals caldria intervindre

2.2 Seleccionar les millors fonts
- les pàgines web consultades són oficials? Comercials? Particulars?

- els articles llegits, són opinions anònimes en fòrums o pel contrari van signats per 

especialistes en la matèria?

- la informació és comprensible, per tots o la majoria dels alumnes

3. SABER LOCALITZAR I ACCEDIR A LA INFORMACIÓ
3.1. Localitzar efectivament les fonts (intel·lectuals o físiques) 
- fer bones cerques (seguint criteris intel·ligents, ordrenadament...)

- conservar marcadors (virtuals o materials), prenent notes, referències bibliogràfiques, etc.

-  conèixer  quines  passes  cal  donar  per  accedir  als  arxius  municipals,  o  d'altres  fonts  

documentals

- organitzar els contactes amb les persones que caldrà entrevistar o enquestar

-  demanar  els  permisos  necessaris  per  poder  accedir  al  recinte  (per  fer  fotografies  o  

prendre mesures in situ, per exemple).

3.2. Trobar la informació dins les fonts
- rastrejar els resultats del cercador per seleccionar les pàgines rellevants

- fer una prelectura de les pàgines seleccionades

- suprimir fonts amb informació redundant (duplicada, re-referenciada, etc.)

- localitzar la ubicació concreta de la informació rellevant

-  fer  els  tràmits  (contactes,  sol·licituds  de  permisos,  instàncies  oficials,  etc.)  que  siguen  

necessaris

SD competencial | 6 



4. TRACTAR LA INFORMACIÓ
4.1. Captar la informació (llegir, escoltar, mirar, tocar)
-  llegir  detingudament  la  informació  seleccionada  a  la  fase  3.2,  consultant  paraules  o  

expressions dubtoses, fent un glossari si cal...

- prendre registre o notes de les respostes que ens donen als qüestionaris o entrevistes

- fer fotografies de les naus (amb perspectives apropiades que donen una visió de conjunt, de 

detall, d'interior, de façanes exteriors, de l'entorn...)

- prendre les mides sobre un croquis adequat

4.2. Extreure les idees principals (seleccionar)
- anar resumint allò llegit, fent accessible la informació a qualsevol lector

- fer el buidat estadístic de les dades obtingudes en les enquestes

- fer una tria de les fotografies més expressives o aquelles que resulten útils per a fases 

posteriors del treball

5. SINTETIZAR LA INFORMACIÓ
5.1. Organitzar la informació de diferents fonts
- anar disposant cada tipus d'informació segons l'apartat on siga pertinent

- decidir els formats més apropiats per a cada tipus d'informació

- dotar la documentació de mecanismes que faciliten la seua localització a dins del treball 

(codis de colors segons apartats, summaris, índex...)

5.2. Presentar la informació
- preparar els diversos elements informatius que composen la carpeta del projecte 

- matenir la coherència gràfica (mateix tipus de fonts, de marcadors textuals, etc.)

- definir quan (temps) i com (forma) s'haurà de presentar el treball

- definir de quina manera es donarà a conéixer la informació a uns altres alumnes (de la 

classe, d'altres grups classe, d'altres escoles)
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6. AVALUAR LA INFORMACIÓ
6.1. Valorar el producte
- ponderar els aspectes de temps (acompliment de terminis de realització, de revisió 

d'entrega, etc.)

- ponderar els aspectes formals (presentació, maquetació, netedat...)

- aplicar les rúbriques acordades per a la valoració qualitativa i quantitativa de cadascun dels 

apartats del treball sol·licitats

- recollir les autoavaluacions i les avaluacions d'altres agents implicats (altres alumnes, 

alumnes d'altres cursos, algun pare o mare arquitecte, etc.)

6.2. Valorar el procés
- la quantitat i qualitat de les interaccions socials generades pel treball

- el dinamisme a l'hora d'aconseguir la informació

- la recerca creativa de solució als diferents problemes que hagen anat apareguent al llarg del 

procés

- el goig i la implicació en l'execució del treball

- ...
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