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I si dissenyem un projecte que hibridi dues 
matèries que semblen molt allunyades? 
 
Sílvia Perpinyà i Meri Gabañach  
 

 
Durada del taller: 180’ 
 
Aquesta sessió parteix de l’experiència que s’ha portat a terme a l’institut de Sils. 
Tenint-la com a referència s’acompanya la reflexió i les propostes del grup per tal de 
crear un projecte que hibridi dues matèries que semblen molt allunyades. 
 

Material 
 

● Presentació de “I si dissenyem un projecte que hibridi dues matèries que 
semblen molt allunyades?” 

● Fulls blancs 
 

Planificació de la sessió 
 
Moment 0 (30’) - Presentació 
 
Presentació de les talleristes i de la filosofia del centre a través de la presentació “I 
si dissenyem un projecte que hibridi dues matèries que semblen molt allunyades?”. 
Es compta que tothom ja ha vist el vídeo de la Iolanda Arboleas, però si no l’han vist 
abans, es pot dedicar una estona a mirar-lo. 
 
 
Moment 1 (20’) - Per què cal hibridar? I com es pot fer? 
 
Es presenta quina és la filosofia que hi ha al darrere de per què cal hibridar, com 
establir objectius comuns i una forma de portar-ho a terme. Els participants fan les 
seves propostes abans d’explicar la forma com es porta a terme a Sils. 
 

 
A la presentació es pot veure el procés que 

es segueix per trobar formes d’hibridar dues matèries molt allunyades 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeaRtN9pBVE
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Moment 2 (20’) - Pluja d’idees per enumerar activitats que pot 
contenir un projecte.  
 
Entre tot l’equip es fa una pluja d’idees sobre quines activitats pot contenir un 
projecte que hibridi dues matèries molt allunyades. Després es mostren les 
propostes que es fan servir a l’Institut de Sils. 
 

 
Propostes d’activitats que es porten a terme a Sils 

i que enriqueixen el que hagin proposat els participants 
 
 
Moment 3 (20’) - Escollir dues matèries per hibridar-les en un 
projecte. 
 
Cada persona de manera individual proposarà dues matèries que li agradaria 
hibridar. Amb aquesta informació es faran els grups que treballaran de manera 
cooperativa. 
 
 
Moment 4 - Acompanyament del treball (60’) 
 
S’acompanya el treball dels grups tant en el disseny de la proposta com en les 
activitats d’avaluació.  
 
 
Producte final (20’) 
 
Cadascun dels grups prepara un dossier amb la seva proposta de projectes 
d’hibridació. 

 
 


