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http://www.youtube.com/watch?v=Sw5C6byY1zk


INSTITUT  ANNA GIRONELLA DE MUNDET 

Barcelona, districte d’Horta-Guinardó  

(Barri Montbau) 

Professorat: 87.  Alumnat: 1004 

Estudis:      ESO: 8 grups (2 línies) 

Batxillerat: 4 grups 

Cicles Formatius: 26 grups  

PFI: 4 grups 

CAGS: 1 grup 

 

Inaugurat el 1957. Ara tenim (62 anys d'història) 

 



INSTITUT  ANNA GIRONELLA DE MUNDET 

 ● Educació en valors:  

○ Centre integrador, inclusiu 

○ Pla Tutorial escolar 

○ Mediació entre iguals 

○ Nou Pla de Convivència 

 

● Interès per les altres llengües i cultures 
○ Estada lingüística a país de parla anglesa + 

viatges a l’estranger 

○ Erasmus + 

 



Avancem a Mundet 

● 1r Any: Famílies de seqüències didàctiques 

○ Som Diversos (presentat al Departament d’Ensenyament Juny 2018) 

○ Esgrima del Verbo 

○ Sant Jordi 

● 2n Any: Projectes Comunicatius Integrats de Llengües (PCI) 

○ Convivència escolar: Violència entre iguals 

○ Empoderament de les noies 

○ Proposta de treball per projectes 



A familiar face: 

Violence in the 

lives of children 

and adolescents 

by UNICEF 

https://data.unicef.org/resources/ 

a-familiar-face/  

 

 

http://bit.do/slide-unicef-familiar-face  
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Repte Inicial.Campanya del Consell d’Europa Escoles Democràtiques per 

Tothom: lliures per parlar, segurs per aprendre (2018-2022) 



CAMPANYA d’UNICEF: A FAMILIAR FACE  
N=136 

MC Q: 7 

https://forms.gle/kJTbFW9pdjS8UY4G7  
Original: https://www.unicef.org/end-

violence#%20http://bit.do/slide-unicef-familiar-face 
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La proporció de nens i nenes que pateixen violència verbal o física per part 

dels seus pares o cuidadors de forma regular és, segons UNICEF, de 3 de 

cada 4. L’alumnat creu que és inferior, però la majoria creu que la pateixen  

la meitat o tres quartes parts dels nens i nenes. 



A nivell mundial, la meitat de l’alumnat rep càstigs corporals a l’escola. El 

nostre alumnat estima que el càstig físic s'infringeix entre un 25 i 35%. 



Les dades d’UNICEF i de l’OMS apunten que un de 

cada tres alumnes pateix bullying. L’alumnat, com el 

professorat, creu que la incidència és menor. 



https://forms.gle/37T1x6qtvY
GwX1pG6 N= 132  MC Q:15 

https://forms.gle/37T1x6qtvYGwX1pG6
https://forms.gle/37T1x6qtvYGwX1pG6


En general, ens sentim segurs al Centre, però hi ha llocs 

on no ens sentim segurs. 



En general, l’alumnat està molt dividit respecte si el professorat és 

coneixedor dels episodis de violència a l’escola i en particular del bullying. 

La majoria no confien en el professorat per resoldre la violència escolar. 



Youth Violence Initial Evaluation 
Quiz http://bit.do/youth-
violence- 
Initial-evaluation-quiz 

 

Partially adapted from Safety 

and Violence Prevention 

Exam by Naves available at 

https://www.proprofs.com/quiz-

school/story.php?title=safety-

violence-prevention-exam 

 

27 MC Questions 

 

N= 112 
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Els joves són conscients que les minories com per 

exemple els LGTB pateixen més assetjament 



En contra del que la recerca apunta,  els joves pensen 

que els assetjadors tenen una baixa autoestima. 



La violència en les relacions romàntiques es vist com un 

gran problema 



Més del 65% dels joves els preocupa l’assetjament a 

l’escola però creu que el professorat no intervé prou 



Programació PCI 



Violència en  

    xifres 

La violència de gènere 

La violència del 

    llenguatge 

Llatí 

Text expositiu 

Text instructiu 

Llengua 

catalana 

Llengua 

castellana  

Text narratiu 
Llengua 

anglesa 

Text expositiu 



Violència entre iguals 

Llengua 

catalana 

Llengua 

anglesa 

Llengua  

castellana 

  

Llatí 

Text instructiu 

Text expositiu 

Recepta 

Pista d'àudio 

Pledge Relat 

Infografia 

Traducció 

Extracte breu 

Fact sheet Infografia 



Llengua 

catalana 

Coneixements 

      previs 

       Fase de 

desenvolupament 

Fase de  

  síntesi 

Llatí 
Llengua 

anglesa 

Llengua  

castellana 

  Base d’orientació 

 Com fer un text  

    instructiu? 

     Pluja de      

    vocabulari 

Què sabem de  

    violència? 

Enquesta individual 

violència de gènere 

1. T. Inst. 

escrit: recepta 

d’una societat. 

2. T. Inst. oral: 

pista d’àudio 

- Transferències 

- Exposició Recepta. 

3. Anàlisi pista d’àudio. 

- Posada en comú 

anàlisi i pista d'àudio. 

Fact sheet - Infografia 

- Concurs 

d’infografies  
Infografia 

1. Moda i violència 

2. Exposició 

3. Pledge 

- Debat 

1. Traducció 

2. Herència 

de Roma 

1. Pepa i Pepe: 

creació d'un relat. 



Transferències:  

Text instructiu  

Català Castellà Anglès 

Imperatiu Infinitiu 



Formes verbals per ordenar, instruir o 

recomanar 

Castellà 

1. Imperatiu 

2. No + Prest. del subjuntiu 

3. Infinitiu 

4. Impersonal. Ex: Se prepara... 

Català 

1. Imperatiu 

2. No + Prest. del subjuntiu 

3. Infinitiu 

4. Impersonal 

Les mateixes formes verbals, però 

diferents usos. 



Segueixi les instruccions (3a pers. sg.) 

Seguiu les instruccions (2a pers. pl.) 

Esperi uns segons (3a pers. sg.) 

Espereu uns segons (2a pers. pl.) 
Pista d’àudio  

G.1 Batx. A 



Transllenguatge 

https://quizlet.com/_62cg5c  

https://quizlet.com/_62cg5c


Evidències llengua catalana 

Fresh 

Guacamole 

by PES 



Evidències llengua catalana 



Curtmetratge: 

Time Trap  



Evidències Anglès: Pledge https://youtu.be/Sw5C6byY1zk   

https://youtu.be/Sw5C6byY1zk
http://www.youtube.com/watch?v=Sw5C6byY1zk


Evidències Anglès: Fact Sheet  



Evidències Anglès: 

Fact Sheet  







Carmen Ruiz 

Repullo 

Y...  

Ramón 

Besonías 

Evidencias castellano: 





La agresión sexual,  

la agresión física y  

el asesinato: la  

punta de un iceberg  

de violencia                                                           



´

  Texto e 

imagen 

Claridad 
 

Concisión 

Síntesis 

Atractiva 

Comprensible 





¿Cuestión de género? 



Agraïments 

Equip Directiu Anna Gironella de Mundet. Director: Vicens Salvador 

Formadora d’Avancem del Dpt. d’Ensenyament: Marta Faus 

Grup Impulsor Avancem de A. G. Mundet 

Departament de Llengües d’A.G. Mundet: I molt especialment la nostra 

Cap de Dpt. Almudena Navarrete i les nostres companyes Rosa Martínez 

Alfaro (francès) i Isabel Barberá (llatí) per feedback i treball conjunt en 

aquesta proposta. 

Alumnat de A.G. Mundet i molt especialment Alba Chicarro i Éric Úbeda 

Docent i Dissenyador gràfic (Junta Extremadura): Ramón Besonías 

 

 





Grup Avancem Mundet NeMaIsTe Violència entre iguals:  

Nerea Martín, Marta Vilabrille, Isabel Barberá i Teresa Naves 

 

Nerea Martín nmartin@agmundet.es 

Teresa Naves teresanaves@agmundet.es 

Marta Vilabrille mmvbrille@amgundet.es 
 

http://bit.do/avancem-mundet-violencia-juvenil 
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Què hem après de l’alumnat? 

● El creixement personal i acadèmic dels alumnes amb 

reptes de l’alumnat o que els adolescents fan seus. 

● El gran respecte i admiració mostrats per la persona les 

experiències vitals de la qual i intimitat optaven per 

compartir. 

● El goig per sentir-se part d’una comunitat amb alguns 

valors, emocions, referents compartits. 

● Descobrir camins autònoms, creatius, propis per abordar 

els reptes plantejats i anar més lluny de les expectatives per 

altes que el professorat i alumnat hagués d’antuvi 

contemplat.  



Què hem après dels companys? 

Peer teaching: aprendre amb i dels companys. Treball en 

equip des de la planificació, implementació i revisió. 

Sincronització i intervencios a l’aula i fora de l’aula. 

Compartir valors, propòsits, finalitats, objectius 

d’aprenentatge crític, integrador, inclusiu, integrat de llengües 

Consens i propostes de canvi metodològic, programació i en 

l’avaluació amb rúbriques. 

Programació col·laborativa de PCI seguint proposta AVANCEM 

 

 



Què diu l’alumnat: què han après amb nosaltres? 

Haver-se sentit molt escoltat, empoderats, tant en les seves 

propostes, com en les seves tries, raonaments de la rellevància de 

les decisions preses com dels seus productes finals. 

Aprenentatge entre iguals i cooperatiu. 

Podem fer-ho i anar molt més enllà: Autonomia i creixement 

personal. 

Aprenentatges que tenen sentit, propòstit (purpose) centrats en 

l’aprenent. 

Valor de l’autoavaluació i co-avaluació. 

 

  



What’s next? I ara què?   

● Slow teaching: menos es más i planificar el com i quan 

● Process writing: l’escriptura com a procés amb tasques autèntiques, 

significatives, vivencials, rellevants, adreçada a audiència real, partint de les 

experiències i interessos propis… 

● De la reproducció de models a la construcció de textos de forma 

col·laborativa i adreçada a audiència real 

● Crear oportunitats per intercanvi amb audiència real 

● Comunitat d’aprenentatge i oberta al món 

● Aprenentatge plurilingüe i pluricultural 

● Treball per tasques temàtiques i competencials AICLE-CLIL  

● Pedagogia crítica: Ensenyament-aprenentatge compromès i reflexiu: grups en 

risc i minories, diversitat, drets humans… 

● Projectes de comunicació integrat AVANCEM 

 

 


