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Títol de la proposta: Som superherois! 

Aquesta setmana us proposem:  

● Dibuixa’t com si fossis un superheroi o superheroïna 

● Redacció de l’autobiografia. 

● L’autoavaluació. 

Què hauràs de presentar?  

● ACTIVITAT 1: Dibuix del superheroi o superheroïna 

● ACTIVITAT 2: Autobiografia  

● ACTIVITAT 3: Omplir la rúbrica de la proposta 8 

 

En acabar les activitats haureu de reflexionar si heu aconseguit el següent: 

-El meu dibuix és gran, ric en detalls i l’he pintat a consciència. 

-He entès la diferència entre biografia i autobiografia.  

-He seguit els passos de l’autobiografia, posat any i lloc de naixement, on visc, etc.  

-He escrit mínim 10 línies, he repassat les faltes, he posat punts i comes, i he llegit el 

text en veu alta per a repassar-ho tot. 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA 8: Som superherois! 

Cada dia, a les 8 de la tarda mostràvem el nostre 

agraïment a tots els professionals que lluiten per la 

seguretat i benestar de tots nosaltres. 

Alguns superherois d'aquesta quarantena són el 

personal sanitari, farmacèutics, caixers de 

supermercat, transportistes, policies... però també 

ho sou vosaltres. 

Tots vosaltres ens esteu donant una lliçó a les vostres cases, renunciant a jugar en 

els carrers i parcs, i a no veure als vostres companys i amics tant com us agradaria. 

  

            ACTIVITAT 1: Dibuix del teu superheroi o superheroïna! 

Primer pensa com series si fossis un superheroi, quins poders t'agradaria tenir, quina 

roba portaries, si tindries algun complement poderós o no, si portaries màscara... Una 

vegada el tinguis al cap, comença a dibuixar. Ha de ser un dibuix gran, el personatge 

ha d'omplir gran part del paper, com si fos un pòster per a la teva habitació. Primer 

fes l'esbós a llapis i després pots començar a pintar. Pots utilitzar el que tu vulguis per 

pintar-lo: retoladors, pintures, llapis de color, plastidecors...  Finalment, repassa-ho tot 

amb retolador negre. Per acabar, posa el teu nom el teu nom o inventa’t un i escriu-lo 

en lletres ben grans i atraients. 

Quan l'acabis deixa’ns una foto ben enquadrada i il·luminada amb el teu nom 

al Drive. 



 
 
 
      

  ACTIVITAT 2: Escrivim la nostra autobiografia! 

 

Durant tot aquest temps, fent escola online, hem treballat diferents 

biografies de figures que per les seves obres, descobriments o 

investigacions han estat molt importants com per exemple: 

escriptors com Jules Verne, científics com Einstein i Charles 

Darwin, etc.  

Ara és el teu torn! Has d'escriure la teva pròpia autobiografia tenint en compte que ets 

el superheroi o superheroïna que has dibuixat en l'anterior activitat, per tant, serà 

totalment fictícia. 

Recorda:  

Una biografia és la història de la vida d’algun personatge, escollit generalment en 

virtut de la seva activitat o del seu ressò públic. En canvi, l’autobiografia és la 

biografia d'una persona feta per ella mateixa. 

 

L’autobiografia que heu de redactar ha de tenir un mínim de 10 línies on hauràs 

d’explicar on i quan vas néixer, on vius, quan i com et vas adonar que tenies súper 

poders, quins poders són, per què vas decidir aquesta vestimenta, de quina acció 

estàs més orgullós, què has aconseguit canviar en la societat, què vols arribar a 

aconseguir... 

Sigueu creatius i… A fer volar la imaginació!! 

▪ Fes un esborrany i recorda: mínim 10 línies, repassar les faltes, posar punts i comes, 

i, finalment, llegir el text en veu alta per a repassar-ho tot. Quan estiguis segur/a  que 

tot està bé, el passes a net. 

Deixa’ns la foto o bé el document escrit a l'ordinador al Drive. 

   



 
 
 
 

  

ACTIVITAT 3: Autoavaluació  

 

Accedeix a aquest enllaç per accedir-hi: 

https://forms.gle/HYJsNiMQMewtaDFF9 
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