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BREU DESCRIPCIÓ
Aprofitant la Diada de Sant Jordi, des del suport SIEI, 
s’ha treball la Diada dins un projecte de socials de 
Festes i Tradicions populars catalanes. 
S’ha volgut fer una aproximació a la festa a través 
d’unes manualitats utilitzant material de reciclatge.

Amb aquest treball s’ha posat èmfasis en que tot el que 
està al nostre voltant és útil per utilitzar de forma que 
ajudem a la sostenibilitat del nostre entorn.  

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE L’ÀMBIT
 
Dimensió cultural i artística 
- Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a 
herència rebuda del passat, per defensar-ne la 
conservació i afavorir que les generacions futures se 
l’apropiïn
- Competència 10. Valorar les expressions culturals 
pròpies, per afavorir la construcció de la identitat 
personal dins d’un món global i divers

COMPETÈNCIES D’ALTRES ÀMBITS 
Àmbit artístic
- Competència 3. Comprendre i valorar elements 
significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya 
i d’arreu 
- Competència 8. Improvisar i crear amb els elements i 
recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics
- Competència 9. Dissenyar i realitzar projectes i 
produccions artístiques multidisciplinàries

OBJECTIUS D’APRENENTATGE
- Contextualitzar i difondre elements del patrimoni 
cultural  per afavorir-ne la conservació i salvaguarda.
- Reconèixer els diversos elements del patrimoni
cultural, per valorar l’herència rebuda del passat i 
fomentar-ne la conservació.
- Comparar algunes expressions culturals pròpies amb la 
d’altres cultures, per fomentar el respecte a la diversitat i 
construir una identitat personal i col·lectiva.
- Saber identificar i valorar elements bàsics del patrimoni
artístic català 
- Crear produccions artístiques amb elements i recursos 
utilitzats en l’àmbit artístic escolar.
- Planificar i construir una producció artística 
multidisciplinària i participar-hi amb interès.

Educació secundària obligatòria
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Material necessari:

Cartolina

Tisores

Colors

Pegament

Material reciclat (càpsules 

cafè,motlles paper higiènic )

Goma eva

Educació secundària obligatòria
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CONTINGUTS
- Recursos, formes dels diferents elements i 
llenguatges artístics.
- Interès, valoració i respecte pel fet artístic 
i per les produccions artístiques pròpies i 
alienes.
- Patrimoni i manifestacions artístiques
- Relació entre l’art, la societat i la cultura
- Difusió del patrimoni historicoartístic i 
cultural.
- Reciclatge i reutilització de material divers

METODOLOGIA
- Treball individual i en grup
- Creativitat i autonomia
- Aprofitament de material 

TASQUES
- Retallar
- Pintar
- Modelar
- Enganxar

CRITERIS  D’AVALUACIÓ
- Identificar i conèixer els elements 
significatius de la festa
- Respectar i valorar els elements principals 
de la tradició 
- Vincular els elements de la 
contemporaneïtat amb els que s’han 
treballat a l’escola
- Seguir els materials i les explicacions de la 
professora
- Mostrar interès per la tasca

EINES TIC
- Visualització vídeo de l’activitat (PDI)
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