
Ponderació activitats SAT 3 ESO:

1. El circ de les papallones  

Activitat centrada en un vídeo de 23 minuts que tracta el tema de la inclusió. El 
vídeo és molt bo amb la qualitat d’un curtmetratge cinematogràfic.

Després del vídeo es fa una taula comparativa dels dos circs que s’ha d’empenar de
forma individual. En aquesta fase potser es pot ajudar mitjançant preguntes als 
alumnes que es puguin quedar aturats.

Això dona pas a una fase de treball en petit grup en que es respon un qüestionari 
que fa referencia a diferents moments del curtmetratge. Aquesta fase funciona 
sola molt bé.

Finalment els portaveus posen en comú les respostes i es fa un debat en gran grup.

L’activitat cobreix molt bé l’hora de classe i és prou flexible per a ajustar-la bé. És 
important assegurar-se que queda prou temps per al debat final i remarcar les 
idees principals.

Aquest altre vídeo sobre l’actor Nick Vujicic podria ser un bon complement però és 
molt evangelitzant https://www.youtube.com/watch?v=oxvi3lrwcmk

2. Dilemes morals  

Activitat que gira al voltant d’un vídeo-clip d’una cançó i introdueix el concepte de 
dilema moral. El vídeo és de bona qualitat i la cançó, que és en català, dura uns sis 
minuts i resulta prou engrescadora.

Després els alumnes responen unes preguntes sobre el vídeo individualment.
Seguidament responen un cas pràctic individualment i en petit grup miren de triar 
quina és la millor opció que després un portaveu portarà a un debat en gran grup.

El cas pràctic també pot resultar motivador per als alumnes i la dinàmica per a 
debatre entre els alumnes és adient. Malgrat això el vídeo i el cas pràctic queden 
molt deslligats tot i que estiguin relacionats amb la temàtica dels dilemes morals. 
Es pot ampliar una mica el debat sobre el vídeo llegint i traduint alguns dels 
comentaris que ha rebut el vídeo a You tube com aquest:

“I am from Sarajevo, I have lived through the war as a child, and I am very much moved

by this song... It really shows what the relations between people were during the war..

Every side had criminals and normal people, however, some had more criminals than

others... The Hague court has determined which side is that.  Still, today, I love my

friends and neighbors of all ethnicities, and we all live together, in peace.. Thank you

for this song”.

https://www.youtube.com/watch?v=oxvi3lrwcmk


3. El cavall  
L’activitat parteix d’un petit vídeo que no arriba als dos minuts sobre una fàbula. El
vídeo és una narració sobre imatges fixes i tracta de la forma en que ens prenem
les coses.

Després de respondre unes preguntes individuals sobre el vídeo es comenten en
petit grup les situacions reflectides en 4 casos pràctics per finalment posar-les en
comú en gran grup. 

La reflexió sobre els casos pràctics pot resultar  poc engrescadora per la qual cosa
potser serà recomanable fer una lectura conjunta en veu alta per a poder
dinamitzar-ho una mica i portar un bon control del temps. 

Una altra possibilitat és afegir algun altre vídeo de la mateixa col·lecció com els que
s’adjunten a continuació: 

 El corazón más bello: https://www.youtube.com/watch?v=mA-78KPaoEg
 Con qué ojos miramos: https://www.youtube.com/watch?v=T9OdOtyp7_0
 El aguilucho: https://www.youtube.com/watch?v=qkrFncACPL4
 Los zapatos incómodos: https://www.youtube.com/watch?v=pFPDcCcX_SA

4. Cadena de favors  

Activitat introduïda per un vídeo de 5 minuts que incideix sobre la idea de la 
cadena de favors. El vídeo és de bona qualitat.

Després individualment els alumnes fan un llistat de favors que podrien fer per a la 
seva classe, pel centre i per la seva família.

En grups de cinc es repeteix el llistat indicant un favor fet i rebut i quins favors es 
podrien fer a nivell de municipi.

Posada en comú en gran grup comentant favors fets i rebuts i acordar favors a fer 
per la classe que cal complir en el període d’una setmana.

L’activitat pot resultar poc engrescadora a no ser que es dinamitzi prou bé. Pot 
quedar curta per a una hora de classe i és difícil avaluar l’impacte i compliment.

https://www.youtube.com/watch?v=pFPDcCcX_SA
https://www.youtube.com/watch?v=qkrFncACPL4
https://www.youtube.com/watch?v=T9OdOtyp7_0
https://www.youtube.com/watch?v=mA-78KPaoEg

