Annex 3
Activitats didàctiques
realitzades pel professorat

PRIMÀRIA247 activitats
142 ACTIVITATS 2014-2015: CI 53 + CM 43 + CS 36 + 9 EI (Elisenda de Montcada) + 1 Activitat Centre (Concepció)
105 ACTIVITATS 2015-2016: CI 48 + CM 44 + CS 11 + 2 EI (Elisenda de Montcada)
MALETES 2014-2015: Lloret 1r, 3r i 5è
MALETES 2015-2016: Lloret 4t + Concepció 2n, 3r, 4t i 6è

CENTRE

CURS

CICLE

ACTIVITATS

N. PARCIAL

N. TOTAL

Abraçades musicals
Taller de titelles
El cos humà
Gustos i pors
La gran tortuga
Famílies de colors
Cançons de diversitat familiar
La meva família
El meu arbre genealògic

Inicial

18

Cares i carotes
Com som i què fem a casa

activitats
47
2014-2015

Antaviana

Qui en té?
Sóc responsable de...
T’ensenyo i aprenc a jugar
Nas amb nas
Ni un besito a la fuerza
Clínica del rumor
Quèés un estereotipo?
Menjars del món. El meu menjar favorit

33

Ha marxat del seu lloc
D’on venim? D’on venen les nostres famílies?
I tant que ens assemblem!
Músiques del món
Otra mamá para Samuel
Per què ets especial?

Mitjà

Poemes d’amistat

15

Som diferents, ens assemblem, ens agradem
Menjars del món. La meva recepta de cuina
Menjars del món. Fem un programa de TV
Què és un estereotipo?
Clínica del rumor
I tu, què hi veus?
El gat i el ratolí
Abraçades musicals
Característiques físiques i interessos
El cos humà
Famílies de colors
Gustos i pors

2015-2016

Inicial

11

La meva família

14

La rana Graciana
Ens comuniquem per correu electrònic
Les meves emocions
Les emocions de les altres persones
Por cuatro esquinitas de nada

Mitjà
Superior

Com resolem els nostres conflictes?

1

Estereotips

2

Què m’imagino d’aquestes persones?
Clínica del rumor
Com són les escoles accessibles?
D’on venim? D’on venen les nostres famílies?

29activitats
2014-2015

Concepció

Ha marxat del seu lloc

Mitjà

Otra mamá para Samuel

11

Poemes d’amistat
Què és un estereotipo?
Som diferents, ens assemblem, ens agradem
Menjars del món. El meu menjar favorit
Músiques del món

17

Valoració de l’obra “Els tres amics”
Bons tractes i maltractes

Superior

Al bell mig de la terra

5

Com som? Com ens veuen? Prejudicis i estereotips
El meu arbre
Quin laboratori tens més a prop?
Activitat Centre

Festa d’Hivern

1

El malpensar

Inicial

La rana Graciana

5

Les meves emocions
Por cuatro esquinitas de nada

2015-2016

Racó de Lectura

12

D’on venim? D’on venen les nostres famílies?
El cercle dels desitjos

Mitjà

El gat i el ratolí

7

Poemes d’amistat
De què ha dit que treballa?
És propi de qui?
Un mirall molt especial
Sant Jordi
El nostre cos

Nas amb nas

E. Infantil

activitats
42
2014-2015

Elisenda de Montcada

Racó de la caseta

El monstre de colors
Abraçades musicals
Matalàs de l’amistat
De gran vull ser....
El nen sense rostre
Cançons de diversitat familiar
Característiques físiques i interessos
El cos humà

9

El meu arbre genealògic
El meu cos

Inicial

Famílies de colors

14

Gustos i pors

36

La gran tortuga
Ni un besito a la fuerza
Sóc responsable de...
Taller de titelles
La meva família
Cares i carotes
Qui en té?
Ha marxat del seu lloc

Mitjà

Som diferents, ens assemblem, ens agradem

4

D’on venim? D’on venen les nostres famílies?
Què és un estereotipo?
Cossos i coses de noia i de noi
Dones del món
El meu arbre
Mirem la TV

Superior

Nosaltres creem món

9

Qui mana en els nostres cossos?
Arturo y Clementina
Com som? Com ens veuen? Prejudicis i estereotips
Els nostres cossos canvien

E. Infantil

Vull ser igual....

2

Vestim els personatges

2015-2016

Inicial
Superior

El cos humà

1

La meva família

3

Divertere, un poble per viure-hi
Tolerància i respecte

6

Característiques físiques i interessos
Cares i carotes
El cos humà
El meu cos
Gustos i pors

Inicial

Taller de titelles

11

Treball de cohesió de grup, valors, sentiments i emocions

2014-2015

Famílies de colors
La meva família

17

El meu arbre genealògic
Abraçades musicals
El cercle dels desitjos

46 activitats

Otra mamá para Samuel

4

Per què ets especial?
Què és un estereotipo?

Superior

Ens relacionem amb confiança i respecte

2

Qui mana en els nostres cossos?
Coneixem el Braille
Coneixem el poble gitano
Característiques físiques i interessos
Com som i què fem a casa
El cos humà
El meu arbre genealògic

2015-2016

Esperança

Mitjà

Gustos i pors
La meva família
La rana Graciana
De gran vull ser...
Renta-cotxes

Inicial

Les meves emocions
Les emocions de les altres persones

20

Pigall i pigalla

29

Pintura a quatre mans
El malpensar
Ens comuniquem per correu electrònic
Els sentits
Mi hermano tiene autismo
El poble gitano
D’on venim? D’on venen les nostres famílies?
El gat i el ratolí

Mitjà

El cercle dels desitjos

7

Menjars del món. La meva recepta de cuina
Ha marxat del seu lloc
Per què ets especial?
Vaig notar el menyspreu

Superior

Dones del món

2

Tinc cura del meu cos, tinc cura de mi
Abraçades musicals

Inicial

El cos humà

5

El meu cos
La gran tortuga
Taller de titelles

activitats
55
2014-2015

Lloret

Com són les escoles accessibles?
I tant que ens assemblem!
I tu, què hi veus?
Menjars del món. El meu menjar favorit

Mitja

Poemes d’amistat

9

Què és un estereotipo?
Som diferents, ens assemblem, ens agradem
El gat i el ratolí
Menjars del món. La meva recepta de cuina
Arturo y Clementina

29

Bons tractes i maltractes
Com som? Com ens veuen? Prejudicis i estereotips
Cossos i coses de noia i de noi
El meu arbre

Superior

Els nostres cossos canvien

15

Ens relacionem amb confiança i respecte
Mirem la TV
Nosaltres creem món
Què és la sexualitat?
Qui mana en els nostres cossos?
Quin laboratori tens més a prop?
Tinc cura del meu cos, tinc cura de mi
What do you know about ads?
Taller Coeducació
El malpensar
Els sentits
La rana Graciana
Les emocions de les altres persones

Inicial

Les meves emocions

8

Mi hermano tiene autismo
Pintura a quatre mans

2015-2016

Renta-cotxes
Com ens relacionem?
Com som?
Enamorar-se, tenir un amor, estimar
Endevina què és?
És propi de qui?

26

Fem teatre

Mitjà

La rebelión de las princesas
Nosaltres també reescrivim els contes
Quin és el teu quocient igualitari?

14

Sentir que sí, sentir que no
Tenim cura de les persones, dels éssers vius i del medi
ambient
Un mirall molt especial
What’s Love?
Festival Fi de curs
La meva família

Superior

Què faig jo per una bona convivència?

4

Què m’imagino d’aquestes persones?
Tolerància i respecte

2014-2015

Inicial

Superior

Taller de titelles

1

What do you know about ads?

3

4

Els nostres cossos canvien
Tinc cura del meu cos, tinc cura de mi
Cares i carotes

Inicial

La rana Graciana

3

Renta-cotxes
El gat i el ratolí

Torrent de

I tant que ens assemblem!

Can
Carabassa

Som diferents, ens assemblem, ens agradem

22 activitats

2015-2016

Què és un estereotipo?
Com ens relacionem?
Com som?

18

Endevina què és?

Mitjà

És propi de qui?
La rebelión de las princesas
Nosaltres també reescrivim els contes
Què fas d’extraescolars?
Quin és el teu quocient igualitari?
Retrat robot del pare igualitari
Tenim cura de les persones, dels éssers vius i del medi
ambient

15

Un mirall molt especial

Inicial

6 activitats

La gran tortuga

2014-2015

Ignasi Iglésias

El cos humà

4

La meva família
Nas amb nas

Superior

Ens relacionem amb confiança i respecte
What do you know about ads?

2

6

SECUNDÀRIA82 activitats
42 ACTIVITATS 2014-2015: 18 1C + 23 2C + 1 Aula Acollida (Escola Pia)
40 ACTIVITATS 2015-2016: 17 1C + 20 2C + 2 USEE (Valldemossa) + 1 Batxillerat (Valldemossa)

CENTRE

CURS

CICLE

ACTIVITATS

N. PARCIAL

N. TOTAL

Científiques de l’Antiguitat

Primer

Com encarem els nostres conflictes?

6

Compartint espais
Em sento...
Què fan i què fem?

2014-2015

Dones científiques

14

Bullying homofòbic
Els camps de concentració i els camps d’extermini
durant el nazisme

Segon

Fem de reporteres i reporters

8

23 activitats

Virolai

Fluxos migratoris i diversitat cultural
Humanrights
Joves d’ètnia gitana i dones gitanes
Queixa de joves
Identitat, Sexualitat i Homofòbia
Ciberconvivencia

Primer

Dret a les creences religioses i a no tenir-les

5

Lectura de dos poemes

2015-2016

Migrants

9

Qui és qui?
Drets polítics de les dones

Segon

Feminismes

4

Feminitats i masculinitats

Aula Acollida

Amb nom i cognom

3
act
ivi
tat
s

Es
col
a
Pia

Nit d’amor ideal

1

2

Segon

Té sexe el meu cervell? UNIPERSONAL

1

Segon

Nit d’amor ideal

1

1

5

5

2014-2015
2015-2016

2014-2015

Human rights

Segon

Identitat, Sexualitat i Homofòbia
Diferències entre homes i dones
Relacions tòxiques
Gender stereotypes in ads

14 activitats
2015-2016

Joan Boscà

Maria i jo

Primer

Què vol dir intersexual?

3

Del selfie a l’autoretrat
Vídeo fòrum de la pel·lícula “Las mujeres de verdad
tienen curvas”

9

Cine fòrum

Segon

Fem teatre contra la violència

6

Pillada por ti
DVD fòrum Té sexe, el meu cervell?
Orientació sexual
Me llamo Paz

Primer

Què fan i què fem?

5

Em dic, et dius...

11

23 activitats
2014-2015

Qüestió de distància
Bullying homofòbic

Segon

Cartells del Dia dels Drets Humans

6

Camps de concentració
Drets Humans
Fluxos migratoris i diversitat cultural
La boda del Monzón

20152016

Roger de Flor

Compartint espais

Ens expressem i comuniquem amb el cos

Primer

Lectura de dos poemes

5

Maria i jo
Què vol dir intersexual?
Qui és qui?

12

Escriptores
Feminismes

Segon

Nit d’amor ideal

7

Pillada por ti
Una bona relació
Violència o bon tracte
Qui fa què a casa?

Primer

4

3 Tomboy

2015-2016

Valldemossa
9 activitats

Reescrivim cançonsd’amor

Segon

Música i gènere: del reggaeton a la denúncia

2

9

Parlem de… Los amores imaginarios

USEE

La discriminació no és un joc

2

Maria i jo

Batxillerat

Autores desconegudes: una altra història de la
literatura

1

Científiques de l’Antiguitat
Científiques de la modernitat

Serrat i
Bonastre

Primer

Emocions i publicitat

7

10 activitats

2014-2015

Què és l’amor?
Què fan i què fem?
Drets humans
Cartells del Dia dels Drets Humans
Cartells del Dia dels Drets Humans

Segon

Drets Humans
Human Rights

3

10

