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1. Introducció  
 
La proposta de treball està pensada perquè un grup d’alumnes creïn petits 
vídeos 360º , en anglès, que tinguin a veure en accions o situacions de la vida 
quotidiana que es pot presentar a qualsevol estada o viatge a l’estranger.  
Està demostrat que quan algú es posa les ulleres virtuals, queda aïllat del que 
l’envolta, la realitat desapareix i només queda ell amb el món virtual que 
l’envolta:  desapareixen els companys i tot allò que pot fer perdre la seva 
concentració. És per aquest motiu que cal aprofitar aquesta tècnica i situació 
per qualsevol tipus d’aprenentatge i a qualsevol àrea.  
 
La nostra proposta és començar per una situació molt comuna a tots els viatges 
a l’estranger: El Restaurant. Demanar taula. Llegir la carta. Demanar la beguda. 
Demanar el menjar. Adjectius com cru, poc fet, molt fet... 
Aquesta primera proposta, només és el començament, ja que obra pas a un 
nou món de material educatiu de cada àrea, ja que es poden simular situacions 
o explicacions a tots els àmbits educatius.  
 
És una proposta coordinada per diferents professors de diferents àrees i no cal 
esmentar que és totalment necessària la presència d’un especialista en llengua 
estrangera.  
El grup d’alumnes de treball, responsables i actors dels vídeos, poden 
participar-hi des de diferents vessants (actors, maquillatge, guionistes, vestuari, 
escenografia...), per això és una activitat inclusiva perquè cada grup es marca 
els seus objectius i la seva organització. 
 
El resultat, no només es podrà utilitzar en la matèria de llengua anglesa com a 
complement per l’aprenentatge de vocabulari, construcció de frases i estudi 
d’una certa situació, sinó que també en l’àmbit personal o fora les aules quan 
sigui necessari per l’usuari. 
 
La proposta és molt global i implica el treball de moltes competències i de 
diferents àrees. Creiem que la gestió i la metodologia fan que sigui una 
proposta innovadora. La tecnologia també hi té un paper protagonista perquè 
és la que permet comunicar el treball realitzat.   
 
 
 
 
  



 
 

2. Descripció de la proposta 
 

 
What: en què consisteix la proposta i què es vol assolir. 
La proposta consisteix en un projecte en el qual un grup d’alumnes dissenyaran 
un petit guió, en llengua estrangera, simulant una situació molt comuna en un 
viatge a l’estranger. 
Cada grup d’alumnes dissenyarà tot el guionatge, posta en escena i gravació 
del vídeo 360º, ells seran qui organitzaran el seu propi timeline i crearan i 
cercaran el seu material per la posta en escena.  
 

Why: proposta interdisciplinària, innovadora i inclusiva 
Aquesta proposta: 

● És interessant perquè els alumnes són protagonistes i tenen un aprenentatge 
actiu. Treballar amb realitat virtual és sorprenent i motivant.  

● És innovadora perquè inclou l’ús de la realitat virtual per millorar la qualitat de 
l’aprenentatge en llengua estrangera. 

● És interdisciplinar amb un pes molt gran del desenvolupament de la 
competència digital. Per desenvolupar el projecte els alumnes hauran de posar 
en marxa totes les seves habilitats tecnològiques i audiovisuals i compartir-les 
amb els companys. A més, totes les altres competències estaran presents en 
activitats com planificar, organitzar i treballar en equip. 

● És inclusiva perquè es treballarà en grups seguint la metodologia de 
l’aprenentatge per projectes i cooperatiu. Cada alumne podrà tenir un rol i unes 
responsabilitats diferents. Aquesta estructura permetrà que cadascú 
desenvolupi les seves habilitats segons els seus interessos i motivacions i tingui 
un paper protagonista en la realització del projecte. 
 

Who: a quin curs està adreçada la proposta? 
El projecte està pensat perquè sigui desenvolupat per alumnes de cicle superior 
d’ESO o Batxillerat.  
 

When: temporalització 
Aquest projecte es pot realitzar quan el centre ho decideixi. Cada centre podrà 
decidir si es concentren les hores en uns quants dies o es fa de manera més 
extensiva al llarg d’unes 4-6 setmanes. 

 
Where: en el marc de quines matèries s’impartirà? 
En aquesta proposta té molt pes la competència lingüística i digital però 
altres àrees també es desenvolupen de manera important: 

● Competència digital (informàtica i tecnologia): ús de càmera 360º. Edició de 
vídeo 360º.  

● Àrea de llengües estrangeres: Un bon ús de la llengua anglesa: fluïdesa, 
expressió i gramàtica correcte.  



 
 

● Àrea de llengua: expressió oral i escrita, producció i revisió de textos, gestió i 
tractament de la informació... 

● Educació artística, visual i plàstica: produccions artístiques amb recursos 
digitals, desenvolupament de la creativitat, valoració del sentit estètic de 
l’exposició... 

 

How: metodologia / tecnologia / avaluació 
● Metodologia: aquest projecte segueix la metodologia del treball per projectes. 

Cada grup farà un petit projecte que s’englobarà en el projecte de la classe. Hi 
haurà moments de pluja d’idees i d’organització en gran grup, però la majoria 
de presa de decisions i treball serà en petit grup. Formarem equips cooperatius 
que s’autogestionaran amb el guiatge del professor. 

● Tecnologia: la tecnologia és part important en aquest projecte. S’utilitzaran 
càmeres 360º i s’ha d’incidir en què representa la gravació d’un vídeo 360º. 
Com col·locar els actors, to de veu....  

● Avaluació: L’avaluació serà bàsicament continuada. Caldrà anar fent aturades 
per valorar el funcionament del grup i el grau d’assoliment dels objectius i així  
redefinir el projecte i la seva organització. 

 Una part de l’avaluació serà final. Es valoraran els productes audiovisuals i de 
realitat virtual creats pels alumnes i també els resultats un cop externs 
visualitzin els vídeos. Una part d’aquesta valoració la faran els professors i una 
altra part els propis alumnes a través de rúbriques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3. Objectius 

 
● Planificar un projecte, argumentar les seves idees, prendre decisions i 

col·laborar amb els companys desenvolupant una sèrie d’activitats per 
aconseguir el seu fi.  

● Recollir, analitzar i prioritzar què volem mostrar als vídeos 360º. 
● Utilitzar eines digitals per crear materials com: creació i edició de vídeos360º  
● Comunicar oralment i per escrit, i amb llenguatges audiovisuals allò que volem 

mostrar. Explicar la situació que es vol representar.  
● Participar activament en el grup durant la creació de materials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. Seqüència didàctica 
 
 

ACTIVITAT 1 

Descripció de l’activitat Tempori
tzació 

Recursos necessaris Gestió de l’aula Eines 
d’avaluació 

 

How foodie is our class? 
(som gourmets, gent que 
els agrada menjar?) 

 
Per activar coneixements 
previs del 
tema, visionarem un vídeo 
sobre menjar que sigui 
atractiu per l’alumnat i tingui 
a veure amb la seva realitat i 
també es faran preguntes 
sobre els seus hàbits 
alimentaris. 

 

1h 1. Vídeo: Per 
exemple: Què mengen 
les estrelles abans de 
competir, Què menja el 
món per 
esmorzar, Quines 
hashtags de menjar són 
més populars a 
instagram, Quins 
menjars reconeixen en 
el rap? 
2. Unes preguntes de 
comprensió sobre el 
vídeo sobre el 
vocabulari que hi 
apareix. 
3. Preguntes guiades 
sobre els seus hàbits 
alimentaris. 

El docent presenta el projecte sobre 
menjar i la idea de “foodie”, 
gourmets que els agrada el bon 
menjar. 
 
1.- Es presenta el vídeo i l’activitat 
relacionada. Abans del primer 
visionat l’alumnat intenta endevinar 
què surt al vídeo i en 
parelles escriuen els continguts 
possibles. En el primer visionat faran 
un tick als continguts que han 
encertat i intentaran anotaran els 
que no. Compartiran resultats amb 
una altra parella i llavors en el segon 
visionat acabaran la tasca. 
2.-Es comparteixen els 
resultats amb gran grup i 
s’aclareixen els dubtes de vocabulari 

Per l’activitat de comprensió 
oral del vídeo, una activitat 
fet/no fet i una rúbrica per 
l’activitat oral que gravaran. 
Ambdues activitats les 
guardaran al seu portafoli de 
llengua, si en tenen, com a 
evidències d’aprenentatge. 



 
 

 que no han quedat clars. En aquest 
moment es pot introduir nou 
vocabulari relacionat amb el tema, si 
s’escau. 
3.- Es presenta l’activitat oral que 
han de dur a terme en parelles. Són 
preguntes generals sobre hàbits 
alimentaris. Exemple. Es  presenta 
la rúbrica d’avaluació. Els alumnes 
es graven en parelles i la pengen al 
seu portafoli per avaluar. Si no ho 
acaben a classe, serà per deures. 

 

 
ACTIVITAT 2 

Descripció de 
l’activitat 

Tempo
rització 

Recursos 
necessaris 

Gestió de l’aula Eines 
d’avaluació 

 

Are you ready to 
order? 
Presentarem 
l’activitat de com 
demanar en un 
restaurant, utilitzant 
un vídeo VR com a 
model. 

4 x 1h Vídeo VR 
d’exemple; 
menú (si és 
possible, 
real); 
models de 
llengua 
funcional 
per 
demanar en 
un 
restaurant; 
atrezzo per 
l’escena; 
rúbrica 
d’avaluació 

Sessió 1 
 

Presentar l’activitat de com demanar en un restaurant, utilitzant un 
vídeo VR com a model. És important començar per la immersió, per 
crear la necessitat i l’interès i llavors preparar la llengua que es 
necessita més  “a demanda”. A partir del vídeo, farem una activitat de 
comprensió de la llengua i vocabulari que poden fer en parelles.  

 
Presentar a l’alumnat un menú d’un restaraurant on aniran a menjar 
(virtualment), amb una activitat de comprensió de vocabulari que poden 
treballar en parelles. 

 
Sessió 2 i 3 

 
Presentar models de llengua funcional amb suport escrit i oral de  com 
demanar en un restaurant per ajudar-los a crear el propi. Exemple. 

 
Per inclusivitat, escollirem textos més senzill com aquest  exemple.  
També podem adaptar la lletra per l’alumnat amb algun trastorn de 
llenguatge com dislèxia. 

 

Fet/no fet amb 
l’activitat de 
comprensió 
oral del vídeo i 
lectora del text 
del menú; 
Rúbrica del 
vídeo. 



 
 

En aquest punt es pot introduir o reforçar algun contingut gramatical 
que necessitaran en aquest context en funció del nivell de l’alumnat: 
Modals de permís (May, Can, Could); Ús de “Would like”;  Expressions 
de quantitat: (Comptables i incomptables com some/any; much/many;  
few /little); Expressions de like i dislike (I love, I’m mad about, I’m keen 
on, I don’t especially like, I can’t stand,  I hate…) 

 
L’alumnat prepararà una escena en un restaurant per representar  en 
grups de 3-4  segons rúbrica d’avaluació.  Es gravaran en VR o Vídeo 
ordinari. Han d’escriure el guió. Poden seguir el model del vídeo i la 
llengua donada, tot i que es valorarà la creativitat. Cal pensar en la 
indumentària  i portar possible atrezzo per l’escena; assajar i gravar. 

 
Sessió 4 

 
Visionar els vídeos a l’aula amb Co-avaluació  de l’alumnat i avaluació 
del professorat destacant els objectius assolits i aspectes positius, així 
com els  aspectes a millorar. Després s’auto-avaluaran amb la rúbrica, 
comentant aquells aspectes que companys i professorat ha destacat. 
Tant el vídeo com l’autoavaluació i reflexió final del producte s’han 
d’incloure, si en tenen, en el seu portafoli (carpeta d’aprenentatge). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Marc curricular 

 
5.1 Competències que es treballen 
 
Es treballen totes competències bàsiques, algunes d’elles amb més presència en funció de l’activitat. 
 

Competència On és present ? 
 

 
 

Competència digital. 

 
És la competència principal i transversal en totes les activitats perquè els alumnes 
acaben produint materials audiovisuals (vídeos 360º)  en anglès per l’aprenentatge en 
diferents àrees.  

 
Competència matemàtica 

 
Es treballarà per fer càlculs de temps pels vídeos, Timelapse…  
 
S’incorporen coneixements de física associats als giroscopis dels mòbils per fer 
fotografies i els vídeos 360º.  
 

 
 

Competència artística 
 

 
Està present en la creació de tots els materials per l’elaboració del vídeo 360º i en la 
creació dels materials audiovisuals en anglès  que es crearan per ensenyar diferents 
situacions i fins i tot explicacions i exemples d’alguna matèria en concret.  
També es treballarà en funció del projecte triat per cada escola. 
 

 
Competència comunicativa, 
lingüística i audiovisual. 

 
Està present en la preparació  de totes les activitats tan a nivell oral com escrit. També en 
la creació dels materials audiovisuals 

 
Competència d’aprendre a 
aprendre. 

 

 
Està present a totes les activitats del projecte perquè els alumnes han d’anar aprenent 
mitjançant l’assaig error, l’ús de nous programes i aplicacions 
 



 
 

 
Competència d’autonomia i 
iniciativa personal. 

 

 
És una proposta molt oberta i on cada grup té molta autonomia de treball 

Competència en el 
coneixement i la interacció 
amb el món físic. 

 
Es treballarà en funció del projecte triat 
 

Competència social i 
ciutadana. 

 
Tot el projecte va al voltant del compromís dels alumnes amb l’escola. Ells són els 
encarregats de preparar nous materials d’aprenentatge per altres estudiants de la 
mateixa escola o no.  

 
 

5.2 Continguts clau 
 

 
 
 
 

Competència digital. 
 

 
Realitat virtual  
Gravació i edició d’imatges 360º, vídeo i àudio 
Presentacions multimèdia 
Llenguatge audiovisual 
Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques col·laboratives.  
Tractament de la informació amb eines digitals.  
Normes de cortesia en xarxa  
 

 
Competència 
matemàtica 

 
Unitats de mesura, principalment les unitats temps 
Relacions espacials. 
 

 
Competència artística 

 

 
Interès, valoració per produccions artístiques pròpies i alienes. 
Ús de recursos digitals en l’expressió artística. 
Planificació dels processos de producció artística. 
Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació artística. 

  

Competència 
comunicativa, 
lingüística i 

Creació de textos orals en llengua anglesa: adequació del registre, correcció lingüística 
Creació de textos  escrits en llengua anglesa.  



 
 

audiovisual. 
 

Competència en el 
coneixement i la 
interacció amb el món 
físic. 

 

Participació activa a l’escola creant nou material per l’aprenentatge entre iguals. 
 

Competència social i 
ciutadana 

El treball cooperatiu 
Organització de les tasques del grup 
Exposició de la feina 

Competència 
d’aprendre a aprendre. 

La planificació del treball i la presa de decisions  
descoberta de noves eines TAC, aprendre mitjançant l’ús.  
 

 
Competència 
d’autonomia i 
iniciativa personal. 

Està present a totes les activitats del projecte 

 

 
 
5.3 Matèries implicades 
 
Es tracta d’un treball globalitzat que implica la interrelació de coneixements de diferents àrees d’aprenentatge. A 
continuació us presentem el marc curricular de les àrees implicades ( matemàtica, llengua, tecnologia ,  educació 
visual i plàstica) i els continguts de la competència digital. 

 

Competència matemàtica 

 

 Continguts clau 

Dimensió resolució de problemes 

Competència 1. Traduir un problema a una 
representació matemàtica i emprar 
conceptes, eines i estratègies matemàtiques 
per resoldre’l. 

Magnituds mesurables. Unitats estàndards. 
Unitats de temps 
Relacions espacials. 
Realitat virtual 

Dimensió comunicació i representació 



 
 

Competència 10. Usar les eines 
tecnològiques amb criteri, de forma ajustada 
a la situació, i interpretar les 
representacions matemàtiques que 
ofereixen. 

 

Competència lingüística 

 

 Continguts clau 

Dimensió comunicació oral 

 
Competència 2. Produir textos orals de 
tipologia diversa adequats a la situació 
comunicativa.  
 

Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
Tema, idees principals i rellevants. 
Morfosintaxi textual: connectors. 
Lèxic: vocabulari usual i específic. 
Gestió i tractament de la informació. 
Organització del text: coherència i cohesió. 
Correcció lingüística. 
Adequació del registre. 
Elements expressius: prosòdics i no verbals. 

 

Dimensió expressió escrita 

 
Competència 8. Planificar l’escrit d’acord 
amb la situació comunicativa i el 
destinatari. 
 

 
Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. 
Connectors. 
Signes de puntuació. 
Lèxic: vocabulari usual i específic. 
Component semàntic de la llengua: comparació, derivació, sentit 
figurat... 
Gestió i tractament de la informació. 
Estratègies i recursos per a la producció de textos. 
Elements per a la planificació d’un text. 
Organització del text: coherència i cohesió. 

 
Competència 9. Produir textos de 
tipologies diverses amb un lèxic i 
estructura que s’adeqüin al tipus de text, 
a les intencions i al destinatari. 
 



 
 

 
Competència 10. Revisar el text per 
millorar-lo i tenir cura de la seva 
presentació formal en funció de la 
situació comunicativa. 

Correcció lingüística. 
Adequació del registre. 

 

 

Competència artística, visual i plàstica 

 

 Continguts clau 
Dimensió interpretació i producció 

 
Competència 5. Emprar elements bàsics 
del llenguatge visual amb tècniques i 
eines artístiques per expressar- se i 
comunicar-se. 
 

 
Interès, valoració i respecte pel fet artístic i per les produccions 
artístiques pròpies i alienes. 
Satisfacció i emoció estètica. 
Produccions artístiques: plàstiques, musicals i corporals. 
Ús de recursos digitals en l’expressió artística. 
Planificació dels processos de producció artística. 
Imaginació i creativitat en l’expressió i comunicació artística. 
Combinació de diferents llenguatges (visual, musical, escènic) en 
les creacions artístiques. 
 

Dimensió imaginació i creativitat 

 
Competència 9. Dissenyar i realitzar 
projectes i produccions artístiques 
multidisciplinàries. 
 

Competències Àmbit digital i Tecnologia 
 

 Continguts clau 
Dimensió instruments i aplicacions 
Competència 1. Seleccionar, utilitzar i 
programar dispositius digitals i les seves 
funcionalitats d’acord amb les tasques a 
realitzar. 

Realitat virtual i augmentada.  
 

  



 
 

Competència 2. Utilitzar les funcions 
bàsiques de les aplicacions d’edició de 
textos, tractament de dades numèriques 
i presentacions multimèdia. 

Presentacions multimèdia: creació, format i publicació de 
presentacions de diferents tipus, llenguatge audiovisual.  
 

Competència 3. Utilitzar programes i 
aplicacions de creació de dibuix i edició 
d’imatge fixa, so i imatge en moviment 
 

Llenguatge audiovisual: plans, enquadrament, pistes, capes.  
Imatge fixa i dibuix: captura i fonts d’imatges; eines de creació; 
funcions bàsiques d’edició (retocs de color, de contrast); canvi de 
format, de mida.  
So digital: enregistrament i fonts de so; eines d’edició (afegir 
pistes, variar el volum); eines de control (selecció de pistes); 
importació i exportació. 
Vídeo digital: enregistrament i fonts de vídeo; eines d’edició 
(àudio, títols); creació de vídeos a partir d’imatges fixes; 
publicació de vídeo 

Dimensió de comunicació interpersonal i col·laboració 
Competència 7. Realitzar 
comunicacions virtuals interpersonals i 
publicacions digitals. 
 

Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques 
col·laboratives.  
Tractament de la informació.  
Eines digitals.  
Normes de cortesia en xarxa  

Competència 8. Realitzar activitats en 
grup utilitzant eines i entorns virtuals de 
treball col·laboratiu. 

Eines i aplicacions digitals per a la gestió de tasques 
col·laboratives  
 

 

 

 
 



 
 

6. Metodologia i Organització 
 

ASPECTES METODOLÒGICS I RECURSOS  

Metodologia 
 
 
 
 
 
 
 

● Es potencia un aprenentatge significatiu: la proposta de mostrar als altres el treball elaborat durant el 
projecte permet que la motivació sigui major a l’hora de planificar i emprar els recursos per presentar 
amb la realitat virtual el projecte que han triat. 
 

● Es fomenta l’aprendre a aprendre a partir del treball per projectes, de l’autonomia i iniciativa per dur a 
terme l’activitat. L’avaluació constant i l’acceptació de l’error com a part intrínseca per a l’aprenentatge 
i per poder encaminar i dur a bon port l’actuació de les jornades. L’ús de les eines digitals i 
tecnològiques permetran la descoberta d’ús i l’assaig-error per descobrir-ne les utilitats. 
 

● S’aposta pel treball per projectes: cada grup triarà la seva acció específica que alhora formarà part 
d’un projecte global que serà la suma de totes les accions. Per a elaborar aquests projectes els 
alumnes disposaran d’una pauta de sessions que garanteixi les diferents fases dels projectes: 

 
 
FASE INICIAL: 

■ Propostes: 
● En gran grup: Després d’una sessió introductòria, els alumnes tindran uns dies per anar pensant 

activitats, materials, explicacions... per mostrar dins la seva situació escollida pel seu vídeo 360º. A la 
posada en comú, es farà un llistat per a que després els petits grups en puguin triar algunes. 

● En petit grup: Cada petit grup farà propostes noves o escollint-ne de les que s’han portat dins el grup 
classe en la posada en comú. 

■ Elecció: Entre les propostes del grup caldrà que cadascú defensi la proposta i que el grup en triï una 
de forma consensuada. 

■ Planificació: cada grup s’organitza en els següents aspectes: 
● Objectiu o activitat que volen presentar al vídeo 
● Càrrecs 
● Temporització 
● Material necessari 
● Espai 
● Horari 
○ Per això caldrà oferir als alumnes un espai on pugui reflexionar sobre aquests ítems dels que ha de 

constar una planificació i a partir d’aquests elaborar una graella per a que el secretari de cada grup 
pugui dur la supervisió de tot el procés. 



 
 

 
FASE DE REALITZACIÓ:  
Els alumnes disposaran d’unes sessions destinades a la realització dels següents apartats: 

■ Realització del treball de la seva proposta. 
Aquí dins intervenen tots els membres de l’equip: Guionistes, actors, maquillatge, posta en escena... 
El guió haurà d’estar supervisat amb antelació per l’especialista en llengües estrangeres del 
centre.  
 
 
FASE D’AVALUACIÓ:  

● Continuada: en diferents fases del projecte caldrà anar fent aturades per redefinir el projecte, el treball 
i la reorganització dels aspectes que hagin quedat pendents o que calguin revisar per tornar a refer en 
base l’avaluació permanent del projecte. 

● Final:  
○ Avaluació de tot el procés del projecte, de totes les seves fases, del petit grup. 
○ Avaluació del vídeo final 360º. I aspectes a millorar per a la propera edició. 

El projecte té en compte el treball grupal incidint en els següents aspectes: 
 

- Col·laboració: es tracta d’una activitat que permet el treball entre els alumnes i la realització d’un 
projecte comú on cada grup aporta un resultat dins el  projecte que formarà part d’una recol·lecta de 
material d’aprenentatge per nous estudiants i personal extern al centre.  Aquesta intenció de 
col·laboració la suma d’esforços per assolir per assolir una meta comú. 
 

- Cooperació: dins de cada petit grup es crearan unes tasques específiques de les que cada alumne 
se n’haurà de fer càrrec. Un cop els alumnes es reparteixen els càrrecs també hi haurà una tasca 
entre els alumnes amb el mateix rol dins de cada grup.  

- Entre grups: Els alumnes amb els mateixos càrrecs podran reunir-se per donar-se suport, compartir 
idees i recursos. 

- Dins dels grups de treball: cada alumne aportarà la tasca que se’n derivi del seu càrrec i afavorirà la 
participació activa de cadascun d’ells. Aquesta cooperació permetrà que cada alumne desenvolupi les 
seves habilitats segons els seus interessos i motivacions i tingui un paper protagonista en la 
realització del projecte. 

Organització PROFESSORS: El professor és en tot moment el qui aportarà els recursos i dinamitzarà les sessions 
per tal que els alumnes construeixin els seus projectes. Per això caldrà planificar les sessions tenint 
en compte la participació activa, el diàleg, el consens dins de cada grup i el recolzament en la 
preparació, realització i avaluació permanent. Cal buscar estratègies i recursos adaptats al gran grup 
així com a la idiosincràsia de cada petit grup per a oferir graelles, pautes que permetin als alumnes 
sistematitzar els tasques que van realitzant sessió rere sessió, així com per pautar la temporalització i 



 
 

les tasques de cada sessió. Això permetrà el seguiment per part del professor i dels alumnes del 
desenvolupament de la proposta. 
 
ALUMNES: En petits grups treballaran de forma cooperativa i planificaran la seqüència del procés per 
tal de guiar la seva intervenció i l’acció. 
 

Recursos 

digitals 

Quines aplicacions es faran servir? 
Les pròpies de la càmera 360 
Audacity 
Gimp 
Youtube (creació d’un canal) 
Quins programes? 
Software pròpi de les càmera de vídeo 360 
Programa d’edició de vídeo 
Programa d’edició d’audio 
Programa d’edició d’imatges 
Quin estris? 
Càmera 360 
Micròfon ambisònic 
Monopod 
Auriculars 
Dispostius de RV 

Interacció del 
professorat 

Els professors han d’estar coordinats per a treballar el projecte de forma interdisciplinària i en franges 
horàries que poden involucrar qualsevol professor i especialitat. 
Cal una trobada prèvia per plantejar el projecte i crear un planning per a tenir en compte la implicació 
de cada professor i cada espai en el projecte. 
 

Adaptacions de 

temps 

Durant el projecte, cada grup planifica la temporització del projecte i caldrà que quedi reflectit en una 
graella o empreant el Google Calendar per a avisar als professors i poder concretar amb ells quin dia i 
quina hora hauran de trobar-se per a tirar endavant l’activitat amb el nivell o grup-classe escollit.  Per 
tant, hi haurà d’haver flexibilitat horària i previsió perquè hi haurà mobilitat a l’aula. 

Inclusió digital El projecte tindrà en compte la diversitat de l’aula així com les corresponents adaptacions per tal de 
garantir l’accessibilitat a les aplicacions dels dispositius mòbils segons les necessitats dels alumnes. 
Per altra banda, el fet de treballar de forma cooperativa, dins de grups heterogenis, garanteix que els 
alumnes puguin desenvolupar una tasca concreta que aporti al grup el progrés en la realització del 
projecte.  



 

7. Materials complementaris  

 
Vídeo – Idea princial 
 
https://youtu.be/z9yoj7pFBKY 
 
Com veure el vídeo? 
 

Des de l’ordinador Des del mòbil 
 
1.- Escriure el link i entrar. 
2.1.- Podeu passar el ratolí per 
sobre el vídeo i moure’l. 
 
2.2.-També hi ha la opció 

d’utilitzar  les fletxetes  
que per defecte apareixen als 
vídeos 360 de youtube. 

 
1.- Obra l’App de youtube i escriu el link 
anteriorment donat, fes pantalla completa. 

2.- Prem la icona  i veuràs que la 
pantalla es divideix en dues de petites. 

 
 
3.- Inserta el mòbil dins les ulleres 
Cardboard i tanca-les. 

 
 
4.- Mira al teu voltant i gaudeix del vídeo. 
 

 
 
 



 
 

Xarxes Socials 
Ens podeu seguir a: 
 

 

VRiteca 

 

vriteca@gmail.com 
 

 
Pòster Publicitari 
 

 



 
 

8. Agraïments i col·laboracions  
 

 
L’equip VRiteca agraeix el tracta rebut de la senyora Imma Julià, coordinadora 
pedagògica de l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona.  
 
Des del principi la connexió va fluir en els dos sentits per formar part i involucrar-
se en el  nostre projecte.  
Alumnes de l’EHTG i alumnes d’ESO, interpretant diferents rols,  faran possible el 
vídeo estrena : ORDERING FOOD! 

 

 
 

Agraïm també el recolzament de la nostra facilitadora, Maria Masjuan, qui en tot 
moment ens ha ajudat i conduït en l’elaboració del nostre projecte VRiteca. 

 

 

 

 



 
 

 

 


