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Cómo hemos cambiado VALENCIA
La pandemia del coronavirus ha removido los cimientos de nuestra sociedad. Un
virus de apenas 100 nanómetros ha provocado cambios sin precedentes en todos
los niveles de nuestra vida. Pero, ¿qué es exactamente un coronavirus? ¿Hasta
dónde llegan los cambios que ha provocado en la vida en la Tierra? ¿Cuál es el
alcance de esos cambios? ¿Cuál es el alcance de esos cambios? Éstas y otras
preguntas se plantearán a lo largo de este proyecto de 30 horas de duración.

Año académico

TEMÁTICA/S
Los cambios que el coronavirus ha traído a nuestra sociedad.
La pandemia del coronavirus ha removido los cimientos de nuestra sociedad.
Un virus de apenas 100 nanómetros ha provocado cambios sin precedentes en todos los
niveles de nuestra vida.

PRODUCTO FINAL
Radio Podcast o Gallery wall

2020-2021

Curso/s

Sisè

Área/s y/o asignatura/s

Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Educació Artística: Música, Educació Física,
Llengua Castellana i literatura, Educació Artística: Plàstica
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Pablo Díaz
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CIÈNCIES DE LA NATURALESA
Criterios de evaluación
Planificar una indagació a partir de preguntes que òbriguen una varietat de possibles relacions
entre diversos fenòmens físics, biològics o tecnològics, i suggerir possibles recursos, determinar els
conceptes clau i establir els mètodes i instruments més adequats.
Obtindre i integrar dades de diferents fonts i naturalesa de forma autònoma i seguint pautes
d'observació sistemàtica sobre fets i fenòmens del seu entorn, reconeixent els canvis provocats per
les seues interaccions. Registrar esta informació per mitjà de textos i taules, utilitzant mitjans
digitals d'emmagatzematge i cuidant del seu bon ús i manteniment.
Elaborar i utilitzar gràfiques, taules i mapes per a representar la informació, etiquetar-les amb un

Contenidos
Planificació i presentació de projectes i informes, per a comunicar resultats.
Organització i representació de la informació de forma creativa utilitzant ferramentes digitals
d’edició i presentació senzilles que permeten incloure formats de caràcter, la manipulació bàsica
d’imatges i/o àudio/vídeo.
Emmagatzematge de la informació digital per mitjà d’aplicacions de gestió de la informació i
servicis en xarxa, seguint un esquema de classificació senzill.
Recollida d’informació usant diferents fonts.

títol significatiu i una llegenda i destacar algunes conclusions sobre la base de les dades

Registre i organització de la informació obtinguda tant en el procés com en els resultats de

representades.

l’activitat científica.

Comunicar oralment i per escrit (text expositiu), de forma ordenada i clara, el procés d'indagació

Lectura de textos propis de l’àrea.

seguit i el resultat de l'experiència realitzada, utilitzant el vocabulari propi i fent ús de les TIC.
Actuar de manera eficaç en equips de treball, participant en la planificació de metes comunes,

Iniciativa. Esforç, força de voluntat.

prenent decisions raonades, responsabilitzant-se del seu rol i la seua tasca, fent propostes valuoses,

Constància i hàbits de treball. Capacitat de concentració.

reconeixent el treball alié, animant els altres membres del grup i utilitzant el diàleg igualitari per a

Desenrotllament d’hàbits de treball entorn de l’activitat científica.

resoldre conflictes i discrepàncies.

Localització, selecció, tractament i organització de la informació de manera eficient i responsable
per mitjà de ferramentes de busca i visualització digital aplicant estratègies de filtració senzilles en
dispositius TIC.
Exposició oral, amb suport tecnològic i sense, sobre les conclusions obtingudes en l’experiència.
Planificació, organització i gestió de projectes individuals o col·lectius.
Ús de textos expositius.
Argumentació de conclusions.
Obtenció i ús eficaç de la informació.
Ús de diferents fonts d’informació, diversos materials així com les TIC, complint les mesures
necessàries de protecció i seguretat.
Aprenentatge autònom.

4

Cómo hemos cambiado - VALENCIA

Responsabilitat davant del benestar del grup.
Escolta de les aportacions alienes i acceptació d’uns altres punts de vista.
Diversitat de rols.
Aportació d’idees pròpies constructives.
Desenrotllament d’estratègies per a resoldre conflictes mitjançant el diàleg.
Foment dels valors de la convivència democràtica.
Reconeixement del treball alié.
Responsabilitat del treball personal per a aconseguir una meta col·lectiva.
Regulació de la perseverança, flexibilitat, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació
abans i després del procés d’aprenentatge, i també durant este.
Ús d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu i per projectes.
Obtenció i ús eficaç de la informació.
Busca d’orientació o ajuda, quan en necessita, de forma precisa.
Planificació, organització i gestió de projectes individuals o col·lectius.
Millora del producte i del procés després de l’avaluació.

Relacionar malalties que afecten aparells i sistemes del cos humà, adoptar estils de vida saludables

Malalties que afecten aparells i sistemes, com per exemple: diabetis, obesitat, anèmia, etc.

i mesures preventives contra la malaltia, i reconéixer les repercussions que tenen amb l’adequat
funcionament del cos i per a conservar la salut.

Identificar i explicar les diferents parts i tipus de cèl·lules, i reconéixer les principals
característiques a través de l’ús eficient i responsable de la lupa i les TIC.

Qüestionar i debatre sobre la importància de la tecnologia en la vida quotidiana, sobre alguns dels
grans descobriments i invents de la humanitat relacionats amb l’electricitat i el magnetisme i sobre
alguns avanços de la ciència que milloren la vida, reconéixer la seua contribució a les necessitats

La cèl·lula: parts i tipus.
Ús de programes i aplicacions informàtiques.

Avanços de la ciència que milloren la vida en general.
Expressió raonada sobre determinats avanços.
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humanes i contrastar eixa reflexió amb companys i companyes.

CIÈNCIES DE LA NATURALESA
Criterios de evaluación

CCLI

Planificar una indagació a partir de preguntes que òbriguen una varietat de

.

CMCT

CD

.

CAA

CSC

SIEE

CEC

CMCT

.

.

.

.

.

.

possibles relacions entre diversos fenòmens físics, biològics o tecnològics, i
suggerir possibles recursos, determinar els conceptes clau i establir els mètodes
i instruments més adequats.

.

Obtindre i integrar dades de diferents fonts i naturalesa de forma autònoma i

.

seguint pautes d'observació sistemàtica sobre fets i fenòmens del seu entorn,
reconeixent els canvis provocats per les seues interaccions. Registrar esta
informació per mitjà de textos i taules, utilitzant mitjans digitals
d'emmagatzematge i cuidant del seu bon ús i manteniment.

Elaborar i utilitzar gràfiques, taules i mapes per a representar la informació,

.

.

etiquetar-les amb un títol significatiu i una llegenda i destacar algunes
conclusions sobre la base de les dades representades.

Comunicar oralment i per escrit (text expositiu), de forma ordenada i clara, el

.

.

procés d'indagació seguit i el resultat de l'experiència realitzada, utilitzant el
vocabulari propi i fent ús de les TIC.

Actuar de manera eficaç en equips de treball, participant en la planificació de

.

.

.

metes comunes, prenent decisions raonades, responsabilitzant-se del seu rol i la
seua tasca, fent propostes valuoses, reconeixent el treball alié, animant els
altres membres del grup i utilitzant el diàleg igualitari per a resoldre conflictes
i discrepàncies.
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Criterios de evaluación

CCLI

CMCT

CD

CAA

CSC

.

Relacionar malalties que afecten aparells i sistemes del cos humà, adoptar estils

SIEE

CEC

.

CMCT

.

de vida saludables i mesures preventives contra la malaltia, i reconéixer les
repercussions que tenen amb l’adequat funcionament del cos i per a conservar
la salut.

Identificar i explicar les diferents parts i tipus de cèl·lules, i reconéixer les

.

.

.

.

.

.

principals característiques a través de l’ús eficient i responsable de la lupa i les
TIC.
Qüestionar i debatre sobre la importància de la tecnologia en la vida
quotidiana, sobre alguns dels grans descobriments i invents de la humanitat
relacionats amb l’electricitat i el magnetisme i sobre alguns avanços de la
ciència que milloren la vida, reconéixer la seua contribució a les necessitats
humanes i contrastar eixa reflexió amb companys i companyes.

Competencias. CCLI: Competència comunicació lingüística, CMCT: Competència Matemàtica i Competències Bàsiques en Ciència i Tecnologia, CD: Competència Digital, CAA:
Competència aprendre a aprendre, CSC: Competències Socials i Cíviques, SIEE: Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, CEC: Consciència i Expressions Culturals, CMCT:
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia - CMCT
CIÈNCIES SOCIALS
Criterios de evaluación

Contenidos

Exposar de forma ordenada els passos seguits en el procés d’indagació seguit i aportar les

Iniciació el mètode científic i la seua aplicació a les Ciències Socials: planificar la indagació, busca,

conclusions basades en fets per mitjà de textos i elements gràfics (eixos cronològics, gràfiques o

registre i organització de la informació procedent de diverses fonts primàries i secundàries, incloses

mapes) elaborats per mitjà de l’ús de les TIC i utilitzant una terminologia conceptual adequada i

obres d’art, ús de mitjans digitals per a facilitar l’anàlisi de dades. Consideració de la significança

mostra confiança en el seu treball.

dels fets aportant dades, elaboració de textos expositius i elements gràfics per a donar compte de

Interpretar les demandes de les tasques d’aprenentatge, mantindre la concentració mentres les
realitza, mostrar perseverança i flexibilitat davant dels reptes i dificultats, esforçant-se i mantenint

les estratègies utilitzades per a arribar a les conclusions, enumeració dels fets en què es basen les
conclusions i ús de la terminologia adequada.

la calma i la motivació, intentant resoldre els dubtes pels seus propis mitjans fent-se preguntes i

Participació cooperativa en tasques: ser responsable del benestar del grup, participació en la

buscant ajuda si en necessita.

planificació, presa de decisions i avaluació del grup, escolta de les aportacions alienes i acceptació
d’altres punts de vista, assumpció de diversos rols, aportació d’idees pròpies constructives,
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Planificar la realització d’un producte o una tasca establint metes, proposar un pla ordenat

reconeixement del treball alié, ús d’estratègies per a resoldre conflictes a través del diàleg, foment

d’accions per a aconseguir-les, seleccionar els materials i estimar el temps per a cada pas, adaptant-

dels valors de la convivència democràtica, responsabilitzarse del treball personal per a aconseguir

lo davant dels canvis i imprevistos, avaluar el procés i la qualitat del producte final amb ajuda de

una meta col·lectiva. tindre iniciativa.

guies per a l’observació detallant les millores realitzades.

Esforçar-se. Constància i hàbits de treball. Capacitat de concentració. Regular la perseverança,
flexibilitat, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació abans, durant i després del
procés d’aprenentatge. Resiliència: superació d’obstacles i fracassos. Aprenentatge de forma
autònoma. Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu i per projectes. Buscar orientació o
ajuda quan en necessita de forma precisa.
Planificació, organització i gestió de projectes individuals o col·lectius. Establiment d’estratègies de
supervisió. Selecció de la informació tècnica i els materials. Presa de decisions i càlcul
d’oportunitats i riscos. Aportació de solucions originals als problemes. Transformació d’idees en
accions. Establiment de criteris per a avaluar el projecte i el producte amb ajuda de guies.
Reconeixement dels propis errors i aprendre d’ells. Millora del producte i el procés després de
l’avaluació.

Seleccionar el tipus de mapa adequat segons el propòsit tenint en compte l’escala i el contingut

Representació cartogràfica: seleccionar mapes en funció de l’escala amb un propòsit donat.

representat, especialment aquells que representen el medi físic i els seus components.

Interpretar imatges i mapes com a font d’informació sobre els paisatges i espais geogràfics.

Analitzar algunes de les manifestacions del canvi climàtic com una conseqüència de la interacció

Nocions de canvi climàtic i equilibri ambiental i efecte hivernacle.

de l’activitat humana amb el medi suggerint algunes possibles actuacions per a frenar este canvi.

Representar en un eix cronològic o en diversos diferents esdeveniments o processos històrics

El temps i la seua representació per mitjà de diverses línies de temps. El temps i la seua mesura:

rellevants de l’edat contemporània per a distingir entre diversos tipus de canvi (més ràpids, de

períodes cronològics.

major o menor duració, de caràcter econòmic, cultural o polític) i mostrar com es relacionen entre
si.
Seleccionar tipus de fonts apropiades per a estudiar les societats contemporànies, incorporanthi
l’ús dels mitjans de comunicació i altres fonts primàries, a més d’aquelles obtingudes a través de
mitjans informàtics o la visita a museus per a poder integrar esta informació en l’explicació dels

Noció de canvis, continuïtat, simultaneïtat i duració, evidència.
Utilització de fonts diverses com textos, fotografies, mapes, obres d’art, edificis històrics, documents
audiovisuals, procedents dels mitjans de comunicació i altres fonts basades en recursos digitals.
Raons de la diversitat d’interpretacions.

fets, diferenciant estos fets dels punts de vista que manifesten algunes fonts, i donar alguna raó de
per què poden diferir les interpretacions o representacions d’un mateix fet.
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CIÈNCIES SOCIALS
Criterios de evaluación

CCLI

Exposar de forma ordenada els passos seguits en el procés d’indagació seguit i

.

CMCT

CD

CAA

CSC

.

.

.

SIEE

CEC

CMCT

aportar les conclusions basades en fets per mitjà de textos i elements gràfics
(eixos cronològics, gràfiques o mapes) elaborats per mitjà de l’ús de les TIC i
utilitzant una terminologia conceptual adequada i mostra confiança en el seu
treball.

Interpretar les demandes de les tasques d’aprenentatge, mantindre la

.

.

.

.

concentració mentres les realitza, mostrar perseverança i flexibilitat davant dels
reptes i dificultats, esforçant-se i mantenint la calma i la motivació, intentant
resoldre els dubtes pels seus propis mitjans fent-se preguntes i buscant ajuda si
en necessita.

Planificar la realització d’un producte o una tasca establint metes, proposar un
pla ordenat d’accions per a aconseguir-les, seleccionar els materials i estimar el
temps per a cada pas, adaptant-lo davant dels canvis i imprevistos, avaluar el
procés i la qualitat del producte final amb ajuda de guies per a l’observació
detallant les millores realitzades.

Seleccionar el tipus de mapa adequat segons el propòsit tenint en compte

.

.

.

.

.

.

.

.

l’escala i el contingut representat, especialment aquells que representen el
medi físic i els seus components.

Analitzar algunes de les manifestacions del canvi climàtic com una
conseqüència de la interacció de l’activitat humana amb el medi suggerint
algunes possibles actuacions per a frenar este canvi.

Representar en un eix cronològic o en diversos diferents esdeveniments o

.

processos històrics rellevants de l’edat contemporània per a distingir entre
diversos tipus de canvi (més ràpids, de major o menor duració, de caràcter
econòmic, cultural o polític) i mostrar com es relacionen entre si.
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Criterios de evaluación

CCLI

Seleccionar tipus de fonts apropiades per a estudiar les societats

.

CMCT

CD

CAA

CSC

.

.

.

SIEE

CEC

CMCT

contemporànies, incorporanthi l’ús dels mitjans de comunicació i altres fonts
primàries, a més d’aquelles obtingudes a través de mitjans informàtics o la
visita a museus per a poder integrar esta informació en l’explicació dels fets,
diferenciant estos fets dels punts de vista que manifesten algunes fonts, i donar
alguna raó de per què poden diferir les interpretacions o representacions d’un
mateix fet.

Competencias. CCLI: Competència comunicació lingüística, CMCT: Competència Matemàtica i Competències Bàsiques en Ciència i Tecnologia, CD: Competència Digital, CAA:
Competència aprendre a aprendre, CSC: Competències Socials i Cíviques, SIEE: Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, CEC: Consciència i Expressions Culturals, CMCT:
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia - CMCT
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA
Criterios de evaluación
Crear produccions musicals, acompanyaments i sonoritzacions senzilles utilitzant programari lliure
amb dispositius electrònics i dispositius mòbils i compartir el resultat amb altres companys,
aprofitant els recursos que oferixen les TIC.
Actuar de manera eficaç en equips de treball, participant en la planificació de metes comunes,
prenent decisions raonades, responsabilitzant-se del seu rol i la seua tasca, fent propostes valuoses,
reconeixent el treball alié i animant els altres membres del grup, utilitzant el diàleg igualitari per a
resoldre conflictes i discrepàncies.
Planificar la realització d’un producte o una tasca establint metes, proposar un pla ordenat

Contenidos
Tipus de format d’àudio digital sense comprimir (WAV) i comprimits (OGG i MP3).
Utilització d’un programa d’edició d’àudio per a experimentar amb els diferents formats, aplicar-ho
en sonoritzacions i creacions i compartir el resultat amb altres companys.
Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu i per projectes.
Desenrotllament de projectes en equip, transformació d’idees en accions.
Presa de decisions, calibratge d’oportunitats i riscos.

d’accions per a aconseguir-les, seleccionar els materials i estimar el temps per a cada pas, adaptant-

Busca del sentit del seu treball en una tasca complexa que afecta diversos.

lo davant dels canvis i imprevistos, avaluar el procés i la qualitat del producte final amb ajuda de

Entusiasme per les perspectives i els objectius compartits.

guies per a l’observació, detallant les millores realitzades.

Sensibilitat i comprensió pels punts de vista dels altres. Busca del consens i el suport dels altres.
Planificació, organització i gestió de projectes individuals o col·lectius.
Establiment d’estratègies de supervisió.
Selecció de la informació tècnica i els materials.
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Presa de decisions i calibratge d’oportunitats i riscos.
Aportació de solucions originals als problemes.
Transformació d’idees en accions.
Establiment de criteris per a avaluar el projecte i el producte amb ajuda de guies.
Acceptació dels propis errors, aprenent d’això.
Millora del producte i el procés després de l’avaluació.

Interpretar danses del món i crear coreografies grupals pròpies, de manera individual, amb els

Creació de coreografies grupals de manera individual amb tots els elements del llenguatge musical

elements del llenguatge musical i amb músiques i estils variats, així com investigar les danses de

treballats i amb músiques d’estils variats.

l’entorn per a valorar la seua importància en la continuïtat transgeneracional.

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA
Criterios de evaluación

CCLI

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

.

Crear produccions musicals, acompanyaments i sonoritzacions senzilles

CEC

CMCT

.

utilitzant programari lliure amb dispositius electrònics i dispositius mòbils i
compartir el resultat amb altres companys, aprofitant els recursos que oferixen
les TIC.

Actuar de manera eficaç en equips de treball, participant en la planificació de

.

.

.

.

metes comunes, prenent decisions raonades, responsabilitzant-se del seu rol i la
seua tasca, fent propostes valuoses, reconeixent el treball alié i animant els
altres membres del grup, utilitzant el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i
discrepàncies.
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Criterios de evaluación

CCLI

CMCT

CD

CAA

CSC

.

Planificar la realització d’un producte o una tasca establint metes, proposar un

SIEE

CEC

CMCT

.

pla ordenat d’accions per a aconseguir-les, seleccionar els materials i estimar el
temps per a cada pas, adaptant-lo davant dels canvis i imprevistos, avaluar el
procés i la qualitat del producte final amb ajuda de guies per a l’observació,
detallant les millores realitzades.

.

Interpretar danses del món i crear coreografies grupals pròpies, de manera

.

.

.

individual, amb els elements del llenguatge musical i amb músiques i estils
variats, així com investigar les danses de l’entorn per a valorar la seua
importància en la continuïtat transgeneracional.

Competencias. CCLI: Competència comunicació lingüística, CMCT: Competència Matemàtica i Competències Bàsiques en Ciència i Tecnologia, CD: Competència Digital, CAA:
Competència aprendre a aprendre, CSC: Competències Socials i Cíviques, SIEE: Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, CEC: Consciència i Expressions Culturals, CMCT:
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia - CMCT
EDUCACIÓ FÍSICA
Criterios de evaluación
Acceptar la pròpia realitat corporal i la dels altres, mostrant i millorant relacions interpersonals
respectuoses i empàtiques, amb una actitud reflexiva i crítica.

Contenidos
Diversitat de realitats corporals.
Actitud critica i reflexiva davant dels models imposats per la societat.
Identificació amb sentiments i emocions dels altres: empatia.
Acceptació de les seues limitacions físiques i respecte per les dels altres.
Activitats d’interpretació (role playing) per a treballar l’empatia.
Les habilitats socials com a instrument per a la resolució de problemes.

Col·laborar en l’organització i realitzar activitats físiques com una ruta de senderisme o bicicleta en

Col·laboració en la preparació i realització d’alguna activitat en el medi natural com senderisme,

el medi natural, aplicant les tècniques adequades i realitzar accions concretes per a la seua

orientació, bicicleta, itinerari ambiental o activitats nàutiques utilitzant les tècniques adequades de

preservació.

cada una d’elles, com ritme adequat a la senda, orientarse, tècniques de conducció de la bicicleta,
etc.
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Mesures de seguretat en les activitats físiques i jocs en entorns no habituals.
Accions per a preservar l’entorn i el medi natural i reduir l’impacte ambiental (evitar residus i
fomentar-ne la recollida).
Autonomia i confiança en les pròpies habilitats motrius en situacions habituals amb entorns
desconeguts.

Comunicar sensacions, emocions, sentiments i idees, a través dels recursos expressius del cos i el

Pràctica d’activitats expressives que fomenten la creativitat i la confiança en un mateix. Respecte i

moviment, de manera estètica, creativa i desinhibida, col·laborant en la planificació i realització de

acceptació dels recursos expressius i comunicatius dels altres.

produccions artístiques grupals i mostrant confiança i acceptació de si mateix i dels altres.

Iniciativa personal per a la millora de la creativitat en la pràctica d’activitats expressives.
Desenrotllament emocional i personal per mitjà de l’expressió corporal.
Desenrotllament del sentit o intenció estètica (artística, plàstica) del moviment
Anàlisi d’informació verbal i no verbal d’exposicions, descripcions, instruccions, conferències breus, i
textos orals en què s’expressen opinions i preferències (debats).
Moderar. Mostrar empatia, escoltar activament, incorporar les intervencions dels altres i respectar
els sentiments i el contingut del discurs de l’interlocutor.

Utilitzar amb autonomia hàbits saludables d’higiene, posturals i d’alimentació en la pràctica

Hàbits saludables d’higiene corporal, posturals i alimentaris en la pràctica d’activitat física i en la

d’activitat física i en la vida quotidiana i descriure’n els efectes beneficiosos sobre la salut i el

vida quotidiana.

benestar.

Efectes negatius del sedentarisme, d’una dieta desequilibrada i del consum d’alcohol, tabac i altres
substàncies.
La salut com l’estat de complet benestar físic, mental i social.
Descripció dels efectes beneficiosos de l’activitat física, la higiene, l’alimentació i els hàbits
posturals en la salut i el benestar.
Pràctica de la relaxació davant de situacions estressants.

Actuar de manera eficaç en equips de treball, participant en la planificació de metes comunes,
prenent decisions raonades, responsabilitzant-se del seu rol i la seua tasca, fent propostes valuoses,
reconeixent el treball alié i animant els altres membres del grup, utilitzant el diàleg igualitari per a

Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu i per projectes.
Desenrotllament de projectes en equip, transformació d’idees en accions.
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resoldre conflictes i discrepàncies.

Presa de decisions, calibratge d’oportunitats i riscos.

Planificar la realització d’un producte o una tasca establint metes, proposar un pla ordenat

Busca del sentit del seu treball en una tasca complexa que afecta altres persones.

d’accions per a aconseguir-les, seleccionar els materials i estimar el temps per a cada pas, adaptant-

Entusiasme per les perspectives i els objectius compartits.

lo. davant dels canvis i imprevistos, avaluar el procés i la qualitat del producte final amb ajuda de
guies per a l’observació detallant les millores realitzades.

Sensibilitat i comprensió pels punts de vista dels altres. Busca del consens i el suport dels altres

EDUCACIÓ FÍSICA
Criterios de evaluación

CCLI

CMCT

CD

CAA

Acceptar la pròpia realitat corporal i la dels altres, mostrant i millorant relacions

CSC

SIEE

.

.

CEC

CMCT

interpersonals respectuoses i empàtiques, amb una actitud reflexiva i crítica.

Col·laborar en l’organització i realitzar activitats físiques com una ruta de

.

.

.

senderisme o bicicleta en el medi natural, aplicant les tècniques adequades i
realitzar accions concretes per a la seua preservació.

.

Comunicar sensacions, emocions, sentiments i idees, a través dels recursos
expressius del cos i el moviment, de manera estètica, creativa i desinhibida,
col·laborant en la planificació i realització de produccions artístiques grupals i
mostrant confiança i acceptació de si mateix i dels altres.

Utilitzar amb autonomia hàbits saludables d’higiene, posturals i d’alimentació

.

.

.

en la pràctica d’activitat física i en la vida quotidiana i descriure’n els efectes
beneficiosos sobre la salut i el benestar.

Actuar de manera eficaç en equips de treball, participant en la planificació de

.

.

.

metes comunes, prenent decisions raonades, responsabilitzant-se del seu rol i la
seua tasca, fent propostes valuoses, reconeixent el treball alié i animant els
altres membres del grup, utilitzant el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i
discrepàncies.
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Criterios de evaluación

CCLI

CMCT

CD

CAA

CSC

.

Planificar la realització d’un producte o una tasca establint metes, proposar un

SIEE

CEC

CMCT

.

pla ordenat d’accions per a aconseguir-les, seleccionar els materials i estimar el
temps per a cada pas, adaptant-lo. davant dels canvis i imprevistos, avaluar el
procés i la qualitat del producte final amb ajuda de guies per a l’observació
detallant les millores realitzades.

Competencias. CCLI: Competència comunicació lingüística, CMCT: Competència Matemàtica i Competències Bàsiques en Ciència i Tecnologia, CD: Competència Digital, CAA:
Competència aprendre a aprendre, CSC: Competències Socials i Cíviques, SIEE: Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, CEC: Consciència i Expressions Culturals, CMCT:
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia - CMCT
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Criterios de evaluación

Contenidos

Participar en debats, col·loquis i exposicions sobre temes d'actualitat social pròxims a la seua

Estratègies i normes d'interacció oral apreses: identificació del tipus textual per a adaptar a la

experiència, adoptant diferents rols i utilitzar el diàleg per a resoldre conflictes interpersonals,

situació comunicativa la comprensió i les seues intervencions, formulació d'hipòtesis sobre

escoltant activament, incorporant les intervencions dels altres i respectant els sentiments i el

contingut i context, realització del paper del moderador, arreplegar dades, seleccionar la informació

contingut del discurs de l'interlocutor, exposant de forma organitzada el seu discurs i utilitzant un

pertinent als objectius de la comunicació i incorporació de les intervencions dels interlocutors.

llenguatge no discriminatori.

Reformulació d'hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. Situacions de comunicació

Identificar tipologies textuals, realitzar inferències interpretant sentits figurats i significats no

dirigides o espontànies: debats i col·loquis sobre temes d'actualitat o pròxims als seus interessos, i

explícits i deduir el significat de paraules pel context de la informació verbal i no verbal de textos

mediacions de conflictes. Organització del discurs: exposició coherent, coneixement dels

orals de l'àmbit escolar i social i exposar les seues conclusions personals sobre el contingut del

procediments de preguntar i repreguntar, formulació de juís amb claredat i ús d'un llenguatge no

missatge i la intenció de l'emissor.

discriminatori. Identificació, interpretació i diferenciació de missatges verbals i no verbals.

Produir, amb supervisió, textos orals dels gèneres més habituals del nivell educatiu, elaborant un

Utilització d'estratègies de comprensió dels missatges orals: deducció de paraules pel context,

guió previ, adequant el discurs a la situació comunicativa, amb una estructura coherent i utilitzant

extracció de conclusions.

el vocabulari, l'entonació i la dicció i els recursos no verbals correctament, a més d'un llenguatge no
discriminatori.
Interpretar textos orals de l’àmbit escolar i social procedents dels mitjans de comunicació utilitzant

Reconeixement d'idees no explícites.
Distinció entre sentit literal, inferencial, crític i estètic.

les estratègies de comprensió oral del nivell educatiu exposant les seues conclusions personals

Formulació d'hipòtesis sobre contingut i context i sobre significats a partir de l'anàlisi d'elements

sobre el contingut del missatge i la intenció de l’emissor, i imitar, amb supervisió, l’estructura i el

significatius, lingüístics i paralingüístics (modulació i to de la veu, gestualitat, llenguatge corporal i

llenguatge propi d’estos textos a fi d’oferir informació i opinió sobre temes d’actualitat social

postural).

pròxims a la seua experiència.
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Identificació, comprensió, interpretació i valoració de textos orals literaris o no literaris amb
finalitat didàctica o d'ús quotidià, de diferent tipologia (narratius, descriptius, informatius,
instructius, argumentatius, etc.).
Resum oral de textos procedents de diferents mitjans i suports.
Importància de la millora en expressió oral: pronunciació i dicció.
Planificació del contingut en l'expressió oral segons la seua finalitat (acadèmica, social i lúdica). Ús
de suport gràfic, sonor i/o tecnològic..
Organització del discurs a la situació. Ús conscient dels recursos lingüístics i no lingüístics de
l'expressió oral (gestos, entonació, etc.).
Expressió i producció de textos orals literaris i no literaris segons la seua tipologia ja treballats en
els nivells anteriors i amb major grau de complexitat (narracions, descripcions, instruccions,
argumentacions, exposicions, definició de conceptes, conferències, etc.).
Introducció al registre col·loquial i formal.
Ús del llenguatge no discriminatori.
Selecció raonada de les produccions a incloure en el portfolio.
Identificació, classificació, comparació i valoració dels mitjans de comunicació social: ràdio, cine,
publicitat, televisió, Internet, etc.
Classificació de gèneres orals propis dels mitjans de comunicació: noticiaris, concursos, musicals,
esportius, promocionals, sèries, etc.
Identificació dels subgèneres informatius, d'opinió i persuasius: notícia, roda de premsa, entrevista,
reportatge, debat, publicitat.
Valoració crítica dels mitjans de comunicació, distingint informació d'opinió i identificant la intenció
comunicativa.
Valoració dels mitjans de comunicació social com a instrument d'aprenentatge i d'accés a
informacions i experiències d'altres persones.
Comprensió de textos orals procedents de la ràdio, de la televisió o d'Internet per a obtindre
informació general sobre fets i esdeveniments d'actualitat, i com a instrument d'aprenentatge i
d'accés a informacions i experiències d'altres persones que resulten significatius.
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Producció de textos orals propis dels mitjans de comunicació social per mitjà de simulació o
participació per a oferir i compartir informació i opinió.

Interpretar, de forma autònoma, reflexiva i dialogada amb l’ajuda dels seus companys, textos de

Ús d'estratègies per a la comprensió lectora: abans de la lectura a través d'informació paratextual

l’àmbit escolar i social, anticipant i reformulant hipòtesis, inferint elements contextuals no explícits,

(tipus de text, suport, format, tipus de lletra, índexs, paraules clau i elements icònics), establint els

identificant la tipologia del text i exposant les seues conclusions personals sobre el contingut i la

objectius de la lectura (lúdic, busca o aprenentatge), anticipant hipòtesi i analitzant l'estructura del

intenció de l’autor.

text i la seua tipologia, tant durant la lectura com després de la lectura (extraient conclusions sobre
el que llig).

Planificar i escriure, de forma reflexiva i dialogada, amb la supervisió d'un adult i la col·laboració

Coneixement i ús guiat dels elements bàsics de textos (suport textual, silueta, variacions

dels seus companys, textos dels gèneres més habituals del nivell educatiu, redactant l'esborrany,

tipogràfiques, presència d’il·lustracions...) de l’àmbit escolar i social.

adequant el contingut a la situació de comunicació, amb una estructura coherent i un vocabulari
apropiat i utilitzant els recursos lingüístics amb creativitat i sentit estètic.
Realitzar el procés de revisió de textos escrits, detectant amb autonomia errors i resolent els dubtes
de forma reflexiva i dialogada, per a millorar el producte final i presentar-lo cuidant els seus
aspectes formals i respectant les normes de correcció gramatical i ortogràfica del nivell educatiu.
Utilitzar, amb supervisió, l'escriptura per a organitzar la informació obtinguda durant l'escolta activa
o la lectura reflexiva en diferents mitjans de forma contrastada, per mitjà d'esquemes lògics,
resums, gràfics i mapes conceptuals o ferramentes senzilles d'edició i presentació de continguts

Planificació: organització del contingut i ús dels recursos lingüístics necessaris segons la intenció
comunicativa, el destinatari i el tipus de text, per a escriure textos instructius, publicitaris i narratius
de caràcter gràfic.
Redacció de l’esborrany, avaluació i revisió reflexiva del text per a millorar-lo amb la col·laboració
tant de companys com d’un adult.
Escriptura i reescriptura, individual o col·lectiva, de textos amb diferents intencions i de l’àmbit
escolar o social.

digitals, per a utilitzar-la en la redacció de textos o les tasques utilitzant els diversos recursos de

Avaluació i revisió del text per a millorar-ho amb ajuda de guies (organitzadors lògics) i dels

forma responsable.

companys.
Reescriptura del producte final.
Tècniques per al tractament de la informació: esquemes lògics, resums, gràfics i mapes conceptuals
o ferramentes senzilles d'edició i presentació de continguts digitals, com ara especificar la
bibliografia i bibliografia web utilitzada en un treball.
Presentació de la informació en paper o en suport digital etiquetant imatges o a través de textos
curts com avisos i notes.
Memorització comprensiva de la informació degudament organitzada.

Escriure amb sentit estètic i creativitat, de manera autònoma o col·laborativa, narracions i obres de

Elaboració de textos propis (orals, escrits o multimodals), sobre temàtiques diverses relacionades
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teatre originals i versemblants i poemes o cançons, utilitzant els recursos retòrics i mètrics del

amb l'entorn més pròxim o amb altres civilitzacions, utilitzant, entre altres fonts, la informació

nivell educatiu, en les distintes fases de creació textual.

registrada després de l'escolta activa o la lectura d'obres de la literatura universal.
Elaboració, de forma individual, de relats i poemes amb elements fantàstics o imaginaris i amb ús
de recursos retòrics adequats a l'edat, per a mostrar-los en l'àmbit escolar o social en diferents
suports i mitjans.
Elaboració, de forma col·lectiva, d'obres teatrals, originals o adaptades, amb usos d'elements
fantàstics o imaginaris, si és necessari, per a mostrar-les en l'àmbit escolar o social, en diferents
suports.
Teatralització de textos narratius en l'àmbit escolar i social.
Selecció raonada de les produccions a incloure en el portfolio.

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
Criterios de evaluación

CCLI

Participar en debats, col·loquis i exposicions sobre temes d'actualitat social

.

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

CMCT

.

pròxims a la seua experiència, adoptant diferents rols i utilitzar el diàleg per a
resoldre conflictes interpersonals, escoltant activament, incorporant les
intervencions dels altres i respectant els sentiments i el contingut del discurs
de l'interlocutor, exposant de forma organitzada el seu discurs i utilitzant un
llenguatge no discriminatori.

Identificar tipologies textuals, realitzar inferències interpretant sentits figurats i

.

.

significats no explícits i deduir el significat de paraules pel context de la
informació verbal i no verbal de textos orals de l'àmbit escolar i social i exposar
les seues conclusions personals sobre el contingut del missatge i la intenció de
l'emissor.
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Criterios de evaluación

CCLI

Produir, amb supervisió, textos orals dels gèneres més habituals del nivell

.

CMCT

CD

CAA

CSC

SIEE

CEC

CMCT

.

educatiu, elaborant un guió previ, adequant el discurs a la situació
comunicativa, amb una estructura coherent i utilitzant el vocabulari, l'entonació
i la dicció i els recursos no verbals correctament, a més d'un llenguatge no
discriminatori.

Interpretar textos orals de l’àmbit escolar i social procedents dels mitjans de

.

.

.

comunicació utilitzant les estratègies de comprensió oral del nivell educatiu
exposant les seues conclusions personals sobre el contingut del missatge i la
intenció de l’emissor, i imitar, amb supervisió, l’estructura i el llenguatge propi
d’estos textos a fi d’oferir informació i opinió sobre temes d’actualitat social
pròxims a la seua experiència.

Interpretar, de forma autònoma, reflexiva i dialogada amb l’ajuda dels seus

.

.

.

.

.

.

companys, textos de l’àmbit escolar i social, anticipant i reformulant hipòtesis,
inferint elements contextuals no explícits, identificant la tipologia del text i
exposant les seues conclusions personals sobre el contingut i la intenció de
l’autor.

Planificar i escriure, de forma reflexiva i dialogada, amb la supervisió d'un adult
i la col·laboració dels seus companys, textos dels gèneres més habituals del
nivell educatiu, redactant l'esborrany, adequant el contingut a la situació de
comunicació, amb una estructura coherent i un vocabulari apropiat i utilitzant
els recursos lingüístics amb creativitat i sentit estètic.

Realitzar el procés de revisió de textos escrits, detectant amb autonomia errors i
resolent els dubtes de forma reflexiva i dialogada, per a millorar el producte
final i presentar-lo cuidant els seus aspectes formals i respectant les normes de
correcció gramatical i ortogràfica del nivell educatiu.
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Criterios de evaluación

CCLI

Utilitzar, amb supervisió, l'escriptura per a organitzar la informació obtinguda

CMCT

CD

CAA

.

.

CSC

SIEE

CEC

.

.

CMCT

durant l'escolta activa o la lectura reflexiva en diferents mitjans de forma
contrastada, per mitjà d'esquemes lògics, resums, gràfics i mapes conceptuals o
ferramentes senzilles d'edició i presentació de continguts digitals, per a
utilitzar-la en la redacció de textos o les tasques utilitzant els diversos recursos
de forma responsable.
Escriure amb sentit estètic i creativitat, de manera autònoma o col·laborativa,

.

narracions i obres de teatre originals i versemblants i poemes o cançons,
utilitzant els recursos retòrics i mètrics del nivell educatiu, en les distintes fases
de creació textual.

Competencias. CCLI: Competència comunicació lingüística, CMCT: Competència Matemàtica i Competències Bàsiques en Ciència i Tecnologia, CD: Competència Digital, CAA:
Competència aprendre a aprendre, CSC: Competències Socials i Cíviques, SIEE: Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, CEC: Consciència i Expressions Culturals, CMCT:
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia - CMCT
EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA
Criterios de evaluación

Contenidos

Observar i interpretar els elements de l’entorn social cultural i artístic presents en els mitjans de

Respecte i valoració de les distintes manifestacions artístiques i de les diferents professions

comunicació audiovisual i Internet, per a representar de manera personal emocions, idees, accions i

relacionades amb l’expressió artística.

situacions utilitzant els elements del llenguatge visual.
Realitzar produccions artístiques bidimensionals, tridimensionals i mixtes i triar els materials i
recursos informàtics i tecnològics més adequats per a aconseguir diferents efectes expressius amb
precisió i qualitat d’execució.

Expressió crítica dels seus coneixements, idees, opinions i preferències respecte a les
manifestacions artístiques.
Escolta activa, incorporant les intervencions dels altres i respecte dels sentiments i el contingut del
discurs de l’interlocutor.
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EDUCACIÓ ARTÍSTICA: PLÀSTICA
Criterios de evaluación

CCLI

CMCT

Observar i interpretar els elements de l’entorn social cultural i artístic presents

CD

CAA

CSC

.

.

.

.

.

SIEE

CEC

CMCT

.

en els mitjans de comunicació audiovisual i Internet, per a representar de
manera personal emocions, idees, accions i situacions utilitzant els elements
del llenguatge visual.
Realitzar produccions artístiques bidimensionals, tridimensionals i mixtes i triar

.

.

els materials i recursos informàtics i tecnològics més adequats per a aconseguir
diferents efectes expressius amb precisió i qualitat d’execució.

Competencias. CCLI: Competència comunicació lingüística, CMCT: Competència Matemàtica i Competències Bàsiques en Ciència i Tecnologia, CD: Competència Digital, CAA:
Competència aprendre a aprendre, CSC: Competències Socials i Cíviques, SIEE: Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor, CEC: Consciència i Expressions Culturals, CMCT:
Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia - CMCT

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES / INDICADORES

Al final del proyecto queremos que los alumnos sepan. . .
1. Desarrollar estrategias de trabajo en equipo.

Participa en la planificació de metes comunes fent propostes valuoses i prenent decisions
raonades.
Utilitza el diàleg igualitari per a resoldre conflictes habituals respectant els punts de vista dels
altres en les situacions que així ho requerisquen incorporant les intervencions alienes mantenint
la calma davant dels obstacles i malentesos.

2. Demostrar un conocimiento científico y contrastado de las características del coronavirus y la

Reconoce las características principales del virus del COVID 19.

enfermedad que produce.

3. Desarrollar una comprensión holística de nuestro cuerpo.

Adopta estils de vida saludables i mesures preventives davant de la malaltia per a l’adequat
funcionament del cos i per a conservar la salut.
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Relaciona les malalties que afecten aparells i sistemes del cos humà amb les repercussions que
tenen per a l'adequat funcionament del mateix.
Descriu les diferents parts i tipus de cèl·lules i reconeix les seus principals característiques a través
de l’observació.
Utilitza hàbits d’higiene en la vida quotidiana.
Identifica els hàbits d’higiene postural en la vida quotidiana, remarcant la importància que tenen
en la prevenció de lesions.
Aplica uns hàbits saludables d’alimentació en la vida quotidiana.
Descriu beneficis de l’activitat física, la higiene, els hàbits posturals i l’alimentació sobre la salut.
Reconeix els efectes negatius del sedentarisme, d’una dieta desequilibrada i del consum d’alcohol,
tabac i altres substàncies.
Comprende las distintas dimensiones que componen y sustentan el funcionamiento de nuestro
organismo.

4. Conocer y utilizar distintas estrategias para expresar nuestras emociones.

Expressa sensacions, emocions, sentiments i idees a través dels recursos expressius del cos i del
moviment de forma estètica creativa i desinhibida, col·laborant en la planificació i realització de
produccions artístiques grupals, mostrant confiança i acceptació en els altres.
Identifica y reconoce emociones que puede sentir tanto él como otras personas.
Expresa emociones a través del arte.

5. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.

Analiza los procesos que ha seguido a lo largo del proyecto.
Establece áreas de mejora y puntos fuertes en su proceso de aprendizaje.

6. Discriminar las consecuencias que el confinamiento ha tenido en la naturaleza.

Interpreta textos orals del nivell educatiu procedents dels mitjans de comunicació (webs juvenils
informatives, anuncis publicitaris, documentals, notícies, entrevistes, reportatges, rodes de premsa i
debats) exposant críticament les seues pròpies conclusions.
Plantea conjeturas en base a sus conocimientos sobre las consecuencias del confinamiento en la
naturaleza.
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Conoce algunas de las consecuencias más importantes que el confinamiento ha producido en la
naturaleza.

7. Investigar otros ámbitos de la vida en que la pandemia ha repercutido (educación, relaciones
sociales, educación…).

Analiza en base a sus conocimientos distintos aspectos de la vida que se han visto afectados por la
pandemia.
Contrasta su punto de vista con el de sus compañeros incorporando algunas valoraciones positivas
y defendiendo sus ideas con respeto.

PREGUNTAS GUÍA
¿El C19 es una simple gripe?

¿Somos sólo un cuerpo?

¿En qué consiste la nueva normalidad?

¿Qué consecuencias ha tenido en la naturaleza?

¿A qué otros ámbitos de la vida ha afectado?
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Secuenciación didáctica

26 HORAS

|

21 ACTIVIDADES

|

29 EJERCICIOS

FA S E I N I C I A L ( 3 A C T I V I D A D E S )

Impacto y presentación

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL

|

Nuestros grupos

|

* 60 MIN

|

|

PRESENCIAL

| ! 3 EJERCICIOS

Conocimientos previos - ¿Qué sabemos de ...?

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL

| ! 2 EJERCICIOS

Las 4 esquinas

| * 240 MIN | @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL

| ! 5 EJERCICIOS

La célula

| * 120 MIN |

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

Otros bichos que viven en nuestro cuerpo

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

¿Qué es un coronavirus?

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

CONCLUSIÓN HILO CONDUCTOR 1 ¿EL C19 ES UNA SIMPLE GRIPE?

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

@ OBJETIVO 1

! 1 EJERCICIO

FA S E D E D E S A R R O L L O ( 1 7 A C T I V I D A D E S )

@ OBJETIVO 1

|
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FA S E D E D E S A R R O L L O ( 1 7 A C T I V I D A D E S )

Mens sana in corpore sano

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

Ponemos nombre a las emociones

|

* 60 MIN

|

@ OBJETIVO 1

|

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

Conociendo más emociones

|

* 60 MIN

|

@ OBJETIVO 1

|

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

Expresemos nuestras emociones

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

CONCLUSIÓN HILO CONDUCTOR 2 ¿SOMOS SÓLO UN CUERPO?

|

* 60 MIN

|

|

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

Cómo afectó la llegada de la pandemia

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 3 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

La nueva normalidad

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL + ONLINE

| ! 2 EJERCICIOS

CONCLUSIÓN HILO 3: ¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA NORMALIDAD?

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

¿Qué consecuencias ha tenido la pandemia en la naturaleza?

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

@ OBJETIVO 1

@ OBJETIVO 1

|
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FA S E D E D E S A R R O L L O ( 1 7 A C T I V I D A D E S )

Gymkhana QR

|

* 60 MIN

|

|

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

CONCLUSIÓN HILO 4 Consecuencias del confinamiento en la naturaleza.

|

* 60 MIN

| @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

Creación PODCAST

| * 120 MIN | @ OBJETIVOS 2 |

PRESENCIAL

|

! 1 EJERCICIO

PRESENCIAL + ONLINE

|

! 1 EJERCICIO

@ OBJETIVO 1

FA S E D E S Í N T E S I S ( 1 A C T I V I D A D )

EVALUACIÓN Y METACOGNICIÓN

|

* 60 MIN

|

@ OBJETIVO 1

|
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FA S E I N I C I A L

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL

Impacto y presentación
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

La actividad de impacto de este proyecto consistirá en un Escape Room.
Puede ser en formato presencial y visualización de un vídeo o a distancia con una adaptación del
escape room a través de un Genial.ly.
Una vez terminado, se introducirá a los alumnos los elementos principales del proyecto y se les
mostrará la rúbrica de evaluación.

Llengua Castellana i literatura

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Gamificación, Escape room

Parejas/Trío, Gran grupo

Objetivos
1. Investigar otros ámbitos de la vida en que la pandemia ha repercutido (educación, relaciones sociales, educación…).
2. Desarrollar estrategias de trabajo en equipo.

Estándares / Indicadores
Participa en la planificació de metes comunes fent propostes valuoses i prenent decisions raonades.
Utilitza el diàleg igualitari per a resoldre conflictes habituals respectant els punts de vista dels altres en les situacions que així ho requerisquen incorporant les intervencions alienes mantenint la calma
davant dels obstacles i malentesos.
Contrasta su punto de vista con el de sus compañeros incorporando algunas valoraciones positivas y defendiendo sus ideas con respeto.

Recursos
Primera página del diario de a bordo por alumno.
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Ejercicios
1.

Diario de abordo - primer día (No calificable,No entregable)
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FA S E I N I C I A L

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL

Nuestros grupos
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta actividad crearemos grupos heterogéneos y los alumnos diseñarán los diferentes elementos
del grupo con la finalidad de crear un sentimiento de pertenencia.
La actividad está dividida en 4 ejercicios que desarrollaremos a lo largo de la sesión.
El primero será para orgnaizar los grupos a través de dos dinámicas diferentes.
Utilizando una de las dos siguientes dinámicas, se formarán los grupos cooperativos:
Dinámica 1: Globos cooperativos.
Dinámica 2: Gestos corrientes.
El ejercicio segundo está relacionado con el diario de a bordo.
El tercero harán una diana de grupo.
Y el cuerto lo concentrarán a hacer una sesión de reflexión.

Llengua Castellana i literatura

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual, Grupos fijos

Objetivo
1. Desarrollar estrategias de trabajo en equipo.

Estándares / Indicadores
Participa en la planificació de metes comunes fent propostes valuoses i prenent decisions raonades.
Utilitza el diàleg igualitari per a resoldre conflictes habituals respectant els punts de vista dels altres en les situacions que així ho requerisquen incorporant les intervencions alienes mantenint la calma
davant dels obstacles i malentesos.
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Recursos
Primera página del diario de a bordo
globos
puzzle cortado

Ejercicios
1.

Exit ticket (No calificable,No entregable)

2.

Diana del grupo (No calificable,No entregable)

3.

Nos identificamos como grupo (No calificable,No entregable)
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FA S E I N I C I A L

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL

Conocimientos previos - ¿Qué sabemos de ...?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Una vez tenemos hechos los grupos y conocemos las preguntas esenciales sobre las que girará el
aprendizaje, es momento de que los alumnos se pregunten qué saben sobre los temas sobre los que
vamos a investigar.
La actividad se divide en 2 ejercicios.
El primero a través de la rutina de pensamiento "Pienso, me intereso, investigo" y el segundo
trabajaremos el "Continuo de aprendizaje", el profesorado lo valorará a través de la observación.
EVALUACIÓN: En esta actividad se podrá observar el trabajo de metacognición inicial y a lo largo de
todo el proyecto, cada vez que el alumno vuelva sobre el continuo de aprendizaje y demuestre si es
capaz de reflexionar sobre lo que ha aprendido.

Ciències de la Naturalesa

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje Basado en el Pensamiento (Thinking Based Learning) o pensamiento eficaz: rutinas de
pensamiento.

Trabajo individual, Grupos fijos

Objetivos
1. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.
2. Desarrollar estrategias de trabajo en equipo.

Contenidos
Planificació i presentació de projectes i informes, per a comunicar resultats.
Organització i representació de la informació de forma creativa utilitzant ferramentes digitals d’edició i presentació senzilles que permeten incloure formats de caràcter, la manipulació bàsica d’imatges i/
o àudio/vídeo.
Planificació, organització i gestió de projectes individuals o col·lectius.
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Estándares / Indicadores
Participa en la planificació de metes comunes fent propostes valuoses i prenent decisions raonades.
Analiza los procesos que ha seguido a lo largo del proyecto.

Recursos
Posti-ts
Mural aula
Fotos de los alumnos o nombres con velcro por detrás

Ejercicios
1.

CONTINUO DE APRENDIZAJE (No calificable,No entregable)

2.

Rutina de aprendizaje - Pienso-me intereso-investigo (No calificable,No entregable)

32

Cómo hemos cambiado - VALENCIA

FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 240 MIN

|

PRESENCIAL

Las 4 esquinas
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Comenzamos con la primera pregunta de las que se dará respuesta a lo largo del proyecto, ¿El
Coronavirus es una simple gripe? Para ello comenzaremos con una técnica de cooperativo llamada las
4 esquinas en las que los alumnos atravesarán 4 zonas de trabajo a lo largo de 4 sesiones de 1 hora
cada una.
Dedicaremos 3 sesiones a las zonas y una a desarrollar un kahoot y un ejercicio de reflexión final.
Las sesiones se distribuyen en 3 ejercicios.
La adaptación online se puede hacer con Liveworksheets https://es.liveworksheets.com/ y el dibujo
con cualquier aplicación digital.

Ciències de la Naturalesa

Objetivos
1. Demostrar un conocimiento científico y contrastado de las características del coronavirus y la enfermedad que produce.
2. Desarrollar una comprensión holística de nuestro cuerpo.

Contenidos
Recollida d’informació usant diferents fonts.
Desenrotllament d’hàbits de treball entorn de l’activitat científica.
Obtenció i ús eficaç de la informació.

Estándares / Indicadores
Reconoce las características principales del virus del COVID 19.
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Recursos
Fichas correspondientes de las zonas.

Ejercicios
1.

ZONA 4 (Calificable,No entregable)

2.

ZONA 3 (Calificable,No entregable)

3.

ZONA 2 (Calificable,No entregable)

4.

ZONA 1 (Calificable,No entregable)

5.

Sesión final - kahoot y exit ticket (Calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 120 MIN

|

PRESENCIAL

La célula
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Esta actividad tiene intención de seguir desarrollando la primera pregunta ¿El Coronavirus es una
simple gripe?
Comenzamos visionando el vídeo 1 y el 2 para explicar a los alumnos por qué tenemos que conocer la
estructura de las células para entender mejor el Coronavirus. No tratamos de que los alumnos
entiendan en profundidad el proceso de reproducción vírica, simplemente que comprendan que el
virus utiliza nuestras propias células para reproducirse.

Ciències de la Naturalesa

Pedimos que los alumnos nos digan qué saben sobre las células. Para ello, cada grupo utiliza la
técnica de folio caótico para poner todo lo que saben sobre las células: definición, características,
tipos, partes…
Después ponemos el vídeo 3 y se reparte a cada grupo una información específica.
Cada alumno lee individualmente la información y grupalmente hacen un dibujo esquemático con las
distintas partes de la célula y sus funciones siguiendo los siguientes pasos que indicamos en el
ejercicio.

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Aprendizaje cooperativo

Trabajo individual, Grupos fijos

Objetivo
1. Desarrollar una comprensión holística de nuestro cuerpo.

Contenidos
Recollida d’informació usant diferents fonts.
Registre i organització de la informació obtinguda tant en el procés com en els resultats de l’activitat científica.
Desenrotllament d’hàbits de treball entorn de l’activitat científica.
Localització, selecció, tractament i organització de la informació de manera eficient i responsable per mitjà de ferramentes de busca i visualització digital aplicant estratègies de filtració senzilles en
dispositius TIC.
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Obtenció i ús eficaç de la informació.
Ús de diferents fonts d’informació, diversos materials així com les TIC, complint les mesures necessàries de protecció i seguretat.
La cèl·lula: parts i tipus.

Estándares / Indicadores
Descriu les diferents parts i tipus de cèl·lules i reconeix les seus principals característiques a través de l’observació.
Comprende las distintas dimensiones que componen y sustentan el funcionamiento de nuestro organismo.

Ejercicios
1.

LA CÉLULA - LECTURA - DIBUJO (Calificable,No entregable)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Otros bichos que viven en nuestro cuerpo
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

A cada alumno del grupo se le reparte un texto que hace referencia a bichitos que viven dentro de
nuestro cuerpo. Hacen la lectura individual y luego la comparten con el grupo. En grupo deben dar
respuesta a la pregunta: ¿qué pasaría si no tuviéramos estos bichos dentro de nuestro cuerpo? Se da
respuesta de forma oral en cada grupo, luego una puesta en común y, tras las aportaciones del
profesor, cada grupo recoge la respuesta consensuada en el diario de abordo.
Por último, cada alumno escribe de forma individual respuesta a este interrogante y lo entrega al
profesorado.
Al finalizar la sesión se hace "Exit ticket".
La adaptación online: Se entrega a cada miembro del equipo uno de los textos y se conectan con o sin
el profesor para dar respuesta a la pregunta. El propio chat de clase puede servir para recoger las
respuestas consensuadas de todos los grupos.

Ciències de la Naturalesa, Llengua Castellana i literatura

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Plantilla rota

Trabajo individual, Grupos fijos

Objetivos
1. Desarrollar una comprensión holística de nuestro cuerpo.
2. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.
3. Desarrollar estrategias de trabajo en equipo.

Contenidos
Malalties que afecten aparells i sistemes, com per exemple: diabetis, obesitat, anèmia, etc.
La cèl·lula: parts i tipus.
Estratègies i normes d'interacció oral apreses: identificació del tipus textual per a adaptar a la situació comunicativa la comprensió i les seues intervencions, formulació d'hipòtesis sobre contingut i
context, realització del paper del moderador, arreplegar dades, seleccionar la informació pertinent als objectius de la comunicació i incorporació de les intervencions dels interlocutors.
Identificació, comprensió, interpretació i valoració de textos orals literaris o no literaris amb finalitat didàctica o d'ús quotidià, de diferent tipologia (narratius, descriptius, informatius, instructius,
argumentatius, etc.).
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Comprensió de textos orals procedents de la ràdio, de la televisió o d'Internet per a obtindre informació general sobre fets i esdeveniments d'actualitat, i com a instrument d'aprenentatge i d'accés a
informacions i experiències d'altres persones que resulten significatius.

Estándares / Indicadores
Adopta estils de vida saludables i mesures preventives davant de la malaltia per a l’adequat funcionament del cos i per a conservar la salut.
Relaciona les malalties que afecten aparells i sistemes del cos humà amb les repercussions que tenen per a l'adequat funcionament del mateix.
Descriu les diferents parts i tipus de cèl·lules i reconeix les seus principals característiques a través de l’observació.
Utilitza hàbits d’higiene en la vida quotidiana.
Identifica els hàbits d’higiene postural en la vida quotidiana, remarcant la importància que tenen en la prevenció de lesions.
Aplica uns hàbits saludables d’alimentació en la vida quotidiana.
Descriu beneficis de l’activitat física, la higiene, els hàbits posturals i l’alimentació sobre la salut.
Reconeix els efectes negatius del sedentarisme, d’una dieta desequilibrada i del consum d’alcohol, tabac i altres substàncies.
Utilitza el diàleg igualitari per a resoldre conflictes habituals respectant els punts de vista dels altres en les situacions que així ho requerisquen incorporant les intervencions alienes mantenint la calma
davant dels obstacles i malentesos.
Comprende las distintas dimensiones que componen y sustentan el funcionamiento de nuestro organismo.
Establece áreas de mejora y puntos fuertes en su proceso de aprendizaje.

Recursos
Post-its
Textos

Ejercicios
1.

Lecturas y consenso - los bichos (Calificable,Entrega presencial)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

¿Qué es un coronavirus?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se entrega a cada grupo un texto de la OMS explicando las características del Coronavirus y la
enfermedad que produce.
Utilizando la técnica de cooperativo “Lectura compartida” se leerá el texto y, una vez hayan terminado,
entregan al profesor el texto y éste les da una plantilla con preguntas por alumno. Deben responder a
estas preguntas utilizando la técnica de lápices al centro siendo cada vez uno del grupo quien
responda a una pregunta.
Adaptación online: Se puede utilizar un formulario online para hacer este trabajo, realizándose en tal
caso de forma individual.

Ciències de la Naturalesa, Llengua Castellana i literatura

Objetivos
1. Demostrar un conocimiento científico y contrastado de las características del coronavirus y la enfermedad que produce.
2. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.

Contenidos
Recollida d’informació usant diferents fonts.
Lectura de textos propis de l’àrea.
Desenrotllament d’hàbits de treball entorn de l’activitat científica.
Argumentació de conclusions.
Aprenentatge autònom.
Escolta de les aportacions alienes i acceptació d’uns altres punts de vista.
Malalties que afecten aparells i sistemes, com per exemple: diabetis, obesitat, anèmia, etc.
La cèl·lula: parts i tipus.
Comprensió de textos orals procedents de la ràdio, de la televisió o d'Internet per a obtindre informació general sobre fets i esdeveniments d'actualitat, i com a instrument d'aprenentatge i d'accés a
informacions i experiències d'altres persones que resulten significatius.
Ús d'estratègies per a la comprensió lectora: abans de la lectura a través d'informació paratextual (tipus de text, suport, format, tipus de lletra, índexs, paraules clau i elements icònics), establint els
objectius de la lectura (lúdic, busca o aprenentatge), anticipant hipòtesi i analitzant l'estructura del text i la seua tipologia, tant durant la lectura com després de la lectura (extraient conclusions sobre el
que llig).
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Planificació: organització del contingut i ús dels recursos lingüístics necessaris segons la intenció comunicativa, el destinatari i el tipus de text, per a escriure textos instructius, publicitaris i narratius de
caràcter gràfic.

Estándares / Indicadores
Reconoce las características principales del virus del COVID 19.
Analiza los procesos que ha seguido a lo largo del proyecto.

Atención a la diversidad
En el caso de contar con alumnos con NEE’s se puede utilizar la versión corta del formulario.

Ejercicios
1.

LECTURA COMPARTIDA (Calificable,Entrega presencial)
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FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

CONCLUSIÓN HILO CONDUCTOR 1 ¿EL C19 ES UNA SIMPLE GRIPE?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Los alumnos llevan a cabo de forma individual o en grupo el cuestionario de QUIZZIZ. Si no se
dispone de dispositivos en el aula, se puede utilizar la PDI, que los grupos o alumnos respondan de
forma individual y luego se compruebe la respuesta en la pizarra.
Una vez terminado, se anima a los grupos a revisar el continuo de aprendizaje, volver sobre las
indagaciones individuales por si alguna de ellas ya se ha respondido y completar el diario de a bordo.
Adaptación online:
El Quizziz se puede realizar de forma remota. Los distintos documentos a rellenar se pueden hacer en
la plataforma que se utilice para la enseñanza online.

Ciències de la Naturalesa

Agrupaciones del alumnado
Trabajo individual, Grupos fijos

Objetivos
1. Demostrar un conocimiento científico y contrastado de las características del coronavirus y la enfermedad que produce.
2. Desarrollar una comprensión holística de nuestro cuerpo.
3. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.

Estándares / Indicadores
Descriu les diferents parts i tipus de cèl·lules i reconeix les seus principals característiques a través de l’observació.
Reconoce las características principales del virus del COVID 19.
Analiza los procesos que ha seguido a lo largo del proyecto.
Establece áreas de mejora y puntos fuertes en su proceso de aprendizaje.
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Recursos
1 dispositivo digital por alumno/a o grupo

Ejercicios
1.

Quizziz del coronavirus (Calificable,Entrega online)
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Mens sana in corpore sano
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

De forma individual se completará un diagrama reflexionando sobre los hábitos en una situación
normal (hora de levantarse, alimentación a lo largo del día, actividades fuera del ámbito educativo,
actividad física, horas de TV, horas de videojuegos o móvil, hora de irse a la cama)
A continuación, se completará un diagrama similar sobre los hábitos durante el confinamiento.
Se compararán ambos y cada alumno analizará por escrito las diferencias entre ambos pensando
sobre las consecuencias que podrían tener en su salud.
El profesor introducirá el concepto de sedentarismo y se hablará sobre su relación con la salud.

Educació Física

Exit ticket: el grupo debe decidir una reflexión común en cuanto al sedentarismo durante el
confinamiento.
Adaptación online: El diagrama se puede enviar a los alumnos para que lo completen en casa.

Agrupaciones del alumnado
Trabajo individual, Grupos fijos

Objetivos
1. Desarrollar una comprensión holística de nuestro cuerpo.
2. Discriminar las consecuencias que el confinamiento ha tenido en la naturaleza.

Contenidos
Hàbits saludables d’higiene corporal, posturals i alimentaris en la pràctica d’activitat física i en la vida quotidiana.
Efectes negatius del sedentarisme, d’una dieta desequilibrada i del consum d’alcohol, tabac i altres substàncies.
La salut com l’estat de complet benestar físic, mental i social.
Descripció dels efectes beneficiosos de l’activitat física, la higiene, l’alimentació i els hàbits posturals en la salut i el benestar.
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Estándares / Indicadores
Adopta estils de vida saludables i mesures preventives davant de la malaltia per a l’adequat funcionament del cos i per a conservar la salut.
Relaciona les malalties que afecten aparells i sistemes del cos humà amb les repercussions que tenen per a l'adequat funcionament del mateix.
Descriu les diferents parts i tipus de cèl·lules i reconeix les seus principals característiques a través de l’observació.
Utilitza hàbits d’higiene en la vida quotidiana.
Identifica els hàbits d’higiene postural en la vida quotidiana, remarcant la importància que tenen en la prevenció de lesions.
Aplica uns hàbits saludables d’alimentació en la vida quotidiana.
Descriu beneficis de l’activitat física, la higiene, els hàbits posturals i l’alimentació sobre la salut.
Reconeix els efectes negatius del sedentarisme, d’una dieta desequilibrada i del consum d’alcohol, tabac i altres substàncies.
Comprende las distintas dimensiones que componen y sustentan el funcionamiento de nuestro organismo.
Conoce algunas de las consecuencias más importantes que el confinamiento ha producido en la naturaleza.

Ejercicios
1.

Compara como era y como es (No calificable,No entregable)
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Ponemos nombre a las emociones
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Los alumnos y alumnas, de tres en tres, van a intentar adivinar las situaciones que representan las
emociones (enfado, envidia, ansiedad y miedo) y las escribirán en la ficha que se adjunta.
También escribirán las actitudes típicas y las consecuencias que pueden traer. Después, reflejarán en
un papel la actitud adecuada para cada situación. Finalmente, cada grupo comentará en grupo lo
trabajado.
Después piensan una pequeña representación para mostrarlo a los compañeros.

Educació Física

Agrupaciones del alumnado
Grupos heterogéneos, Trabajo individual

Objetivo
1. Conocer y utilizar distintas estrategias para expresar nuestras emociones.

Contenidos
Pràctica d’activitats expressives que fomenten la creativitat i la confiança en un mateix. Respecte i acceptació dels recursos expressius i comunicatius dels altres.
Desenrotllament emocional i personal per mitjà de l’expressió corporal.

Estándares / Indicadores
Expressa sensacions, emocions, sentiments i idees a través dels recursos expressius del cos i del moviment de forma estètica creativa i desinhibida, col·laborant en la planificació i realització de
produccions artístiques grupals, mostrant confiança i acceptació en els altres.
Identifica y reconoce emociones que puede sentir tanto él como otras personas.
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Ejercicios
1.

Nombre emocional (No calificable,No entregable)

46

Cómo hemos cambiado - VALENCIA

FA S E D E D E S A R R O L L O

|

* 60 MIN

|

PRESENCIAL + ONLINE

Conociendo más emociones
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta actividad, los alumnos aprenderán el nombre de diversas emociones y el profesorado podrá
conocer el grado de identificación que alcanzan los alumnos con respecto a las emociones. De las 40
emociones que se le dan, tienen que clasificarla en primer lugar en emociones positivas y negativas.
ndividualmente, escriben en azul las emociones en el lado de las emociones positivas o negativas. Por
parejas y en grupo, añaden o corrigen en lápiz.
En gran grupo corregimos en rojo. El profesor se lleva las fichas para revisar cuántas emociones han
puesto correctamente de forma individual (en azul).

Educació Física

Agrupaciones del alumnado
Grupos heterogéneos, Trabajo individual

Objetivo
1. Conocer y utilizar distintas estrategias para expresar nuestras emociones.

Contenidos
Identificació amb sentiments i emocions dels altres: empatia.
Desenrotllament emocional i personal per mitjà de l’expressió corporal.
Moderar. Mostrar empatia, escoltar activament, incorporar les intervencions dels altres i respectar els sentiments i el contingut del discurs de l’interlocutor.
Sensibilitat i comprensió pels punts de vista dels altres. Busca del consens i el suport dels altres

Estándares / Indicadores
Identifica y reconoce emociones que puede sentir tanto él como otras personas.
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Ejercicios
1.

CLASIFIQUEMOS LAS EMOCIONES (Calificable,Entrega presencial)
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Expresemos nuestras emociones
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Se explica a los alumnos que las emociones tienen una relación directa con el arte y que éste puede
servirnos para expresar nuestras emociones o para hacernos sentir de una determinada manera.
1. Proyectamos una serie de cuadros e invitamos al alumnado que diga lo que le hace sentir. Podemos
entrar a debatir, si surge la ocasión, sobre cómo una misma obra de arte puede hacernos sentir de
forma diferente a cada uno.
A continuación, se pone una pieza musical y cada alumno debe realizar un dibujo a medida que suena
la música expresando cómo le hace sentir (puede variarse el tipo de música a medida que se va
avanzando). Se pueden poner en común los resultados.
Los cuadros resultantes se pueden exponer en clase o en los pasillos.
Si da tiempo, se puede poner música para que los alumnos se vayan moviendo libremente por la sala
conforme se sientan.
EXIT TICKET: Los alumnos reflexionarán sobre qué cosas, lugares o momentos les generan emociones
más intensas.

Educació Artística: Música, Educació Artística: Plàstica

Agrupaciones del alumnado
Trabajo individual, Gran grupo

Objetivos
1. Conocer y utilizar distintas estrategias para expresar nuestras emociones.
2. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.

Contenidos
Sensibilitat i comprensió pels punts de vista dels altres. Busca del consens i el suport dels altres.
Planificació, organització i gestió de projectes individuals o col·lectius.
Respecte i valoració de les distintes manifestacions artístiques i de les diferents professions relacionades amb l’expressió artística.
Expressió crítica dels seus coneixements, idees, opinions i preferències respecte a les manifestacions artístiques.
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Escolta activa, incorporant les intervencions dels altres i respecte dels sentiments i el contingut del discurs de l’interlocutor.

Estándares / Indicadores
Identifica y reconoce emociones que puede sentir tanto él como otras personas.
Expresa emociones a través del arte.
Establece áreas de mejora y puntos fuertes en su proceso de aprendizaje.

Recursos
Selección melodías variadas
Selección de obras de arte para mostrar alumnado

Ejercicios
1.

exit ticket de las emociones (No calificable,No entregable)
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CONCLUSIÓN HILO CONDUCTOR 2 ¿SOMOS SÓLO UN CUERPO?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta sesión, los alumnos apreciarán los trabajos de sus compañeros intentando adivinar la emoción
que querían transmitir. También cerraremos el hilo dos reflexionando sobre lo que hemos aprendido.
Los alumnos irán pasando por los distintos cuadros o el profesor los irá mostrando, y los compañeros
tendrán que adivinar cómo se sentía el autor del trabajo. Éste confirmará o desmentirá.

Educació Artística: Música, Educació Artística: Plàstica

A continuación, se animará a los alumnos a revisar el continuo de aprendizaje, volver sobre las
preguntas individuales para ver si alguna de ellas se ha respondido y completarán el diario de a
bordo.
¿SOMOS SÓLO UN CUERPO?
Adaptación online: Esta actividad puede hacerse a través de una videoconferencia.

Objetivo
1. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.

Estándares / Indicadores
Analiza los procesos que ha seguido a lo largo del proyecto.
Establece áreas de mejora y puntos fuertes en su proceso de aprendizaje.

Recursos
Cuadros de la última actividad
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Ejercicios
1.

Conclusiones hilo 2 (No calificable,No entregable)
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Cómo afectó la llegada de la pandemia
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta sesión comenzamos con el siguiente hilo conductor, ¿en qué consiste la nueva normalidad?,
con una actividad de reflexión.
Se distribuyen por la clase una serie de murales con un título:
¿Qué hice el primer día de confinamiento?
¿Cómo me sentí durante las primeras semanas?
¿Cómo afectó a los comercios?
¿De qué forma influyó el confinamiento en la economía?
¿Qué fue lo que más eché de menos?
¿Qué cosas he aprendido a hacer?
¿Qué haría diferente?
Los alumnos se mueven libremente por la clase escribiendo su aportación en los distintos murales ya
sea escribiendo directamente o pegando un post-it. Luego se ponen en común y se discuten las
diferentes opiniones.
Adaptación online: Esta actividad puede hacerse a través de una videoconferencia, podemos sustituir
los murales por murales de PADLET.

Ciències Socials

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Gallery wall

Trabajo individual, Gran grupo

Objetivos
1. Conocer y utilizar distintas estrategias para expresar nuestras emociones.
2. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.
3. Investigar otros ámbitos de la vida en que la pandemia ha repercutido (educación, relaciones sociales, educación…).
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Estándares / Indicadores
Identifica y reconoce emociones que puede sentir tanto él como otras personas.
Analiza en base a sus conocimientos distintos aspectos de la vida que se han visto afectados por la pandemia.
Contrasta su punto de vista con el de sus compañeros incorporando algunas valoraciones positivas y defendiendo sus ideas con respeto.

Recursos
Post-its
Murales para el Gallery Wall
Rotuladores

Ejercicios
1.

Gallery Wall (No calificable,No entregable)
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La nueva normalidad
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta actividad reflexionaremos sobre los distintos aspectos de la realidad que se han visto
afectados por la pandemia del coronavirus y sus consecuencias.
Utilizando la técnica de “Inventario cooperativo” el alumnado harán un listado de todas aquellas cosas
que han cambiado con la llegada de esta pandemia, el confinamiento y la posterior “Nueva
normalidad”. Para ello, comienzan haciendo un listado individual, después van moviéndose libremente
por la clase y buscando a compañeros para comparar la lista e ir añadiendo aquellos aspectos que no
habían tenido en cuenta.
Volverán a su grupo y se preparan para hacer la Diana del cambio. Esta diana consta de 5 aspectos
sobre los que se va a reflexionar. En cada uno de ellos el alumno tendrá que escribir todo aquello que
ha cambiado a raíz de esta pandemia utilizando la técnica de cooperativo 1/2/4.
Después valorarán cada punto del 1 al 4. Al final se pondrá en común.
Ad. Online: workflowy listado y diana cambio individual y videollamada.

Ciències Socials

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Inventario cooperativo, 1,2,4, Debate

Gran grupo, Grupos cooperativos

Objetivos
1. Investigar otros ámbitos de la vida en que la pandemia ha repercutido (educación, relaciones sociales, educación…).
2. Desarrollar estrategias de trabajo en equipo.

Estándares / Indicadores
Utilitza el diàleg igualitari per a resoldre conflictes habituals respectant els punts de vista dels altres en les situacions que així ho requerisquen incorporant les intervencions alienes mantenint la calma
davant dels obstacles i malentesos.
Analiza en base a sus conocimientos distintos aspectos de la vida que se han visto afectados por la pandemia.
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Recursos
Folio para cada alumnado
diana del cambio

Ejercicios
1.

Diana del cambio (No calificable,No entregable)

2.

INVENTARIO COOPERATIVO (No calificable,No entregable)
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CONCLUSIÓN HILO 3: ¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA NORMALIDAD?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta ocasión, volveremos sobre las preguntas que todavía no se han resuelto y, libremente, los
distintos alumnos decidirán a cuáles de ellas pueden ayudar a dar respuesta planificando una
indagación libre ya sea por parejas, tríos, grupos o individualmente. Estas últimas investigaciones las
llevarán a cabo en casa y las tendrán que presentar antes de que termine el proyecto, a medida que
las vayan resolviendo.
A continuación, se animará a los alumnos a revisar el continuo de aprendizaje, volver sobre las
preguntas individuales para ver si alguna de ellas se ha respondido y completarán el diario de a
bordo.
Adaptación online: Los distintos documentos a rellenar se pueden hacer en la plataforma que se
utilice para la enseñanza online.

Ciències Socials

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Invertido (flipped learning)

Trabajo individual, Parejas/Trío, Equipos móviles o flexibles

Objetivos
1. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.
2. Investigar otros ámbitos de la vida en que la pandemia ha repercutido (educación, relaciones sociales, educación…).

Contenidos
Iniciació el mètode científic i la seua aplicació a les Ciències Socials: planificar la indagació, busca, registre i organització de la informació procedent de diverses fonts primàries i secundàries, incloses
obres d’art, ús de mitjans digitals per a facilitar l’anàlisi de dades. Consideració de la significança dels fets aportant dades, elaboració de textos expositius i elements gràfics per a donar compte de les
estratègies utilitzades per a arribar a les conclusions, enumeració dels fets en què es basen les conclusions i ús de la terminologia adequada.
Participació cooperativa en tasques: ser responsable del benestar del grup, participació en la planificació, presa de decisions i avaluació del grup, escolta de les aportacions alienes i acceptació d’altres
punts de vista, assumpció de diversos rols, aportació d’idees pròpies constructives, reconeixement del treball alié, ús d’estratègies per a resoldre conflictes a través del diàleg, foment dels valors de la
convivència democràtica, responsabilitzarse del treball personal per a aconseguir una meta col·lectiva. tindre iniciativa.
Esforçar-se. Constància i hàbits de treball. Capacitat de concentració. Regular la perseverança, flexibilitat, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació abans, durant i després del procés
d’aprenentatge. Resiliència: superació d’obstacles i fracassos. Aprenentatge de forma autònoma. Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu i per projectes. Buscar orientació o ajuda quan en
necessita de forma precisa.
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Planificació, organització i gestió de projectes individuals o col·lectius. Establiment d’estratègies de supervisió. Selecció de la informació tècnica i els materials. Presa de decisions i càlcul d’oportunitats i
riscos. Aportació de solucions originals als problemes. Transformació d’idees en accions. Establiment de criteris per a avaluar el projecte i el producte amb ajuda de guies. Reconeixement dels propis
errors i aprendre d’ells. Millora del producte i el procés després de l’avaluació.

Estándares / Indicadores
Analiza los procesos que ha seguido a lo largo del proyecto.
Contrasta su punto de vista con el de sus compañeros incorporando algunas valoraciones positivas y defendiendo sus ideas con respeto.

Ejercicios
1.

Indagación libre (Calificable,No entregable)
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¿Qué consecuencias ha tenido la pandemia en la naturaleza?
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta actividad reflexionaremos sobre los conocimientos previos que tenemos sobre esta pregunta.
En la primera sesión, se visualizará el vídeo sobre el confinamiento en España y éste sobre el
confinamiento en el mundo. Se pregunta a los alumnos qué consecuencias piensan que el
confinamiento ha podido tener sobre el mundo. Debate abierto (15 min aproximadamente).
Cada grupo recogerá por escrito sus propias conclusiones grupales en la primera parte de la rutina de
pensamiento “Antes pensaba, ahora pienso”. Después haremos una puesta en común.
Harán su EXIT TICKET ¿Creéis que podríamos mantener los aspectos positivos que el confinamiento
ha tenido sobre la naturaleza?
Adaptación online: Esta actividad se puede realizar a través de una videoconferencia y un documento
compartido.

Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Llengua Castellana i literatura

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

Debate

Trabajo individual, Gran grupo, Grupos fijos

Objetivo
1. Discriminar las consecuencias que el confinamiento ha tenido en la naturaleza.

Contenidos
Planificació i presentació de projectes i informes, per a comunicar resultats.
Organització i representació de la informació de forma creativa utilitzant ferramentes digitals d’edició i presentació senzilles que permeten incloure formats de caràcter, la manipulació bàsica d’imatges i/
o àudio/vídeo.
Registre i organització de la informació obtinguda tant en el procés com en els resultats de l’activitat científica.
Desenrotllament d’hàbits de treball entorn de l’activitat científica.
Argumentació de conclusions.
Responsabilitat davant del benestar del grup.
Escolta de les aportacions alienes i acceptació d’uns altres punts de vista.
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Diversitat de rols.
Aportació d’idees pròpies constructives.
Desenrotllament d’estratègies per a resoldre conflictes mitjançant el diàleg.
Reconeixement del treball alié.
Responsabilitat del treball personal per a aconseguir una meta col·lectiva.
Ús d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu i per projectes.
Busca d’orientació o ajuda, quan en necessita, de forma precisa.
Nocions de canvi climàtic i equilibri ambiental i efecte hivernacle.
Escriptura i reescriptura, individual o col·lectiva, de textos amb diferents intencions i de l’àmbit escolar o social.

Estándares / Indicadores
Interpreta textos orals del nivell educatiu procedents dels mitjans de comunicació (webs juvenils informatives, anuncis publicitaris, documentals, notícies, entrevistes, reportatges, rodes de premsa i
debats) exposant críticament les seues pròpies conclusions.
Plantea conjeturas en base a sus conocimientos sobre las consecuencias del confinamiento en la naturaleza.
Conoce algunas de las consecuencias más importantes que el confinamiento ha producido en la naturaleza.

Ejercicios
1.

Consecuencias naturales (Calificable,No entregable)
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Gymkhana QR
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

En esta actividad haremos una búsqueda por el colegio a través de códigos QR en la que los alumnos
irán leyendo artículos periodísticos que irán dando respuesta a esta pregunta.
El profesor coloca previamente por el patio diferentes códigos QR que los alumnos, en sus grupos de
cooperativo, deben ir fotografiando para acceder al enlace facilitado. Se les puede dar un mapa del
colegio con los puntos en los que pueden encontrar los diferentes códigos QR. Se les da, además, una
plantilla en la que deben ir rellenando las palabras del título que se le piden.
En caso de no contar con dispositivos, siempre se pueden dejar los propios artículos para que los lean.
Acabarán haciendo EXIT TICKET: ¿Qué consecuencias pensáis que la pandemia ha tenido en la
naturaleza? para incorporarlo en su diario de abordo.
Adaptación online: Esta actividad no puede realizarse online.

Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Llengua Castellana i literatura

Objetivo
1. Discriminar las consecuencias que el confinamiento ha tenido en la naturaleza.

Contenidos
Planificació i presentació de projectes i informes, per a comunicar resultats.
Emmagatzematge de la informació digital per mitjà d’aplicacions de gestió de la informació i servicis en xarxa, seguint un esquema de classificació senzill.
Registre i organització de la informació obtinguda tant en el procés com en els resultats de l’activitat científica.
Lectura de textos propis de l’àrea.
Localització, selecció, tractament i organització de la informació de manera eficient i responsable per mitjà de ferramentes de busca i visualització digital aplicant estratègies de filtració senzilles en
dispositius TIC.
Ús de programes i aplicacions informàtiques.
Nocions de canvi climàtic i equilibri ambiental i efecte hivernacle.
Comprensió de textos orals procedents de la ràdio, de la televisió o d'Internet per a obtindre informació general sobre fets i esdeveniments d'actualitat, i com a instrument d'aprenentatge i d'accés a
informacions i experiències d'altres persones que resulten significatius.
Ús d'estratègies per a la comprensió lectora: abans de la lectura a través d'informació paratextual (tipus de text, suport, format, tipus de lletra, índexs, paraules clau i elements icònics), establint els
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objectius de la lectura (lúdic, busca o aprenentatge), anticipant hipòtesi i analitzant l'estructura del text i la seua tipologia, tant durant la lectura com després de la lectura (extraient conclusions sobre el
que llig).

Estándares / Indicadores
Interpreta textos orals del nivell educatiu procedents dels mitjans de comunicació (webs juvenils informatives, anuncis publicitaris, documentals, notícies, entrevistes, reportatges, rodes de premsa i
debats) exposant críticament les seues pròpies conclusions.
Conoce algunas de las consecuencias más importantes que el confinamiento ha producido en la naturaleza.

Recursos
Un dispositivo por grupo
Mapa del colegio
Plantilla de respuestas

Ejercicios
1.

Gymkhana QR - DESCUBRE (Calificable,No entregable)
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CONCLUSIÓN HILO 4 Consecuencias del confinamiento en la naturaleza.
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Los grupos completarán la segunda parte de la rutina de pensamiento “Antes pensaba, ahora pienso”.
A continuación, se animará a los alumnos a revisar el continuo de aprendizaje, volver sobre las
preguntas individuales para ver si alguna de ellas se ha respondido y completarán el diario de a
bordo.
Adaptación online: La rutina puede completarse a través de un documento compartido.
La revisión del continuo, preguntas y diario.

Ciències de la Naturalesa

Agrupaciones del alumnado
Gran grupo, Grupos fijos

Objetivos
1. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.
2. Discriminar las consecuencias que el confinamiento ha tenido en la naturaleza.

Contenidos
Aprenentatge autònom.
Busca d’orientació o ajuda, quan en necessita, de forma precisa.
Planificació, organització i gestió de projectes individuals o col·lectius.
Millora del producte i del procés després de l’avaluació.

Estándares / Indicadores
Analiza los procesos que ha seguido a lo largo del proyecto.
Establece áreas de mejora y puntos fuertes en su proceso de aprendizaje.
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Plantea conjeturas en base a sus conocimientos sobre las consecuencias del confinamiento en la naturaleza.

Ejercicios
1.

Conclusión hilo 4 (No calificable,No entregable)
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Creación PODCAST
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Como conclusión al proyecto, nuestros alumnos grabarán un podcast que luego se enviará a las
familias y amigos. Será nuestra forma de celebrar y compartir todo el aprendizaje realizado.
e repartirá entre todos los grupos las distintas partes del podcast:
Introducción al proyecto, Introducción al podcast, Hilo 1, Hilo 2, Hilo 3, Hilo 4, Conclusión
Se deja una sesión para que los alumnos preparen la redacción y el guión y comienzan a practicar en
casa. Se les debe explicar que un podcast debe grabarse de una sola vez, por lo que deben de ser
capaces de leer su parte entre todos los miembros del equipo vocalizando, sin errores y sin
interrupciones.
En la segunda sesión se dejará un tiempo para ensayar mientras se va sacando a los grupos para hacer
las grabaciones en una sala en la que no hayan interrupciones.
Si cada grupo cuenta con un dispositivo, pueden repartirse por distintos espacios para grabarlo
directamente.
Opciones para grabar: VOCAROO, SPEEK, AUDACITY, ANCHOR.

Llengua Castellana i literatura, Educació Artística: Música

Objetivos
1. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.
2. Desarrollar estrategias de trabajo en equipo.

Contenidos
Tipus de format d’àudio digital sense comprimir (WAV) i comprimits (OGG i MP3).
Utilització d’un programa d’edició d’àudio per a experimentar amb els diferents formats, aplicar-ho en sonoritzacions i creacions i compartir el resultat amb altres companys.
Aplicació d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu i per projectes.
Desenrotllament de projectes en equip, transformació d’idees en accions.
Presa de decisions, calibratge d’oportunitats i riscos.
Busca del sentit del seu treball en una tasca complexa que afecta diversos.
Entusiasme per les perspectives i els objectius compartits.
Sensibilitat i comprensió pels punts de vista dels altres. Busca del consens i el suport dels altres.
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Planificació, organització i gestió de projectes individuals o col·lectius.
Establiment d’estratègies de supervisió.
Selecció de la informació tècnica i els materials.
Presa de decisions i calibratge d’oportunitats i riscos.
Aportació de solucions originals als problemes.
Transformació d’idees en accions.
Establiment de criteris per a avaluar el projecte i el producte amb ajuda de guies.
Acceptació dels propis errors, aprenent d’això.
Millora del producte i el procés després de l’avaluació.
Estratègies i normes d'interacció oral apreses: identificació del tipus textual per a adaptar a la situació comunicativa la comprensió i les seues intervencions, formulació d'hipòtesis sobre contingut i
context, realització del paper del moderador, arreplegar dades, seleccionar la informació pertinent als objectius de la comunicació i incorporació de les intervencions dels interlocutors.
Reformulació d'hipòtesis a partir de la comprensió de nous elements. Situacions de comunicació dirigides o espontànies: debats i col·loquis sobre temes d'actualitat o pròxims als seus interessos, i
mediacions de conflictes. Organització del discurs: exposició coherent, coneixement dels procediments de preguntar i repreguntar, formulació de juís amb claredat i ús d'un llenguatge no discriminatori.
Identificació, interpretació i diferenciació de missatges verbals i no verbals.
Planificació del contingut en l'expressió oral segons la seua finalitat (acadèmica, social i lúdica). Ús de suport gràfic, sonor i/o tecnològic..
Organització del discurs a la situació. Ús conscient dels recursos lingüístics i no lingüístics de l'expressió oral (gestos, entonació, etc.).
Expressió i producció de textos orals literaris i no literaris segons la seua tipologia ja treballats en els nivells anteriors i amb major grau de complexitat (narracions, descripcions, instruccions,
argumentacions, exposicions, definició de conceptes, conferències, etc.).
Introducció al registre col·loquial i formal.
Ús del llenguatge no discriminatori.
Identificació, classificació, comparació i valoració dels mitjans de comunicació social: ràdio, cine, publicitat, televisió, Internet, etc.
Identificació dels subgèneres informatius, d'opinió i persuasius: notícia, roda de premsa, entrevista, reportatge, debat, publicitat.
Valoració crítica dels mitjans de comunicació, distingint informació d'opinió i identificant la intenció comunicativa.
Valoració dels mitjans de comunicació social com a instrument d'aprenentatge i d'accés a informacions i experiències d'altres persones.

Estándares / Indicadores
Participa en la planificació de metes comunes fent propostes valuoses i prenent decisions raonades.
Utilitza el diàleg igualitari per a resoldre conflictes habituals respectant els punts de vista dels altres en les situacions que així ho requerisquen incorporant les intervencions alienes mantenint la calma
davant dels obstacles i malentesos.
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Recursos
Varios espacios grabación
Dispositivo conexión internet
Micrófono

Ejercicios
1.

Grabación del podcast del grupo (Calificable,No entregable)
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EVALUACIÓN Y METACOGNICIÓN
Sobre la actividad...

Área/s y/o asignatura/s

Una vez concluido el proyecto es importantísimo dejar un espacio para evaluarnos y reflexionar sobre
el aprendizaje alcanzado y cómo lo hemos hecho.
Echando una vista atrás de todo lo trabajado, hablamos sobre el concepto de resiliencia y lo
importante que ha sido durante el período de confinamiento.
A continuación, Los alumnos se evalúan a sí mismos, evaluaran a sus compañeros y serán evaluados
por ellos y utilizarán una rutina de pensamiento para reflexionar sobre lo que han aprendido.
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN: Cada alumno dobla la hoja por la mitad de forma que quede
por una cara su autoevaluación y por el otro la evaluación que hacen sus compañeros de su trabajo.
Cada alumno hace su parte personal y luego pasa la hoja a sus compañeros para que le evalúen dando
razones de la puntuación que le asignan. Por último, cada alumno comprueba la diferencia o similitud
entre ambas puntuaciones. TRABAJO EN EQUIPO. se evaluará con la plantilla de coevalaución del
diario. Y metacognición.

Llengua Castellana i literatura

Estrategias didácticas

Agrupaciones del alumnado

simulaciones o role playing

Trabajo individual, Parejas/Trío, Grupos fijos

Objetivo
1. Reflexionar y evaluar el propio proceso de aprendizaje a través de la metacognición.

Contenidos
Planificació: organització del contingut i ús dels recursos lingüístics necessaris segons la intenció comunicativa, el destinatari i el tipus de text, per a escriure textos instructius, publicitaris i narratius de
caràcter gràfic.
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Estándares / Indicadores
Analiza los procesos que ha seguido a lo largo del proyecto.
Establece áreas de mejora y puntos fuertes en su proceso de aprendizaje.

Ejercicios
1.

Metacognición y evaluación (Calificable,Entrega presencial)
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