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MICRO-PROJECTE ESPECÍFIC 

ÀMBIT DE TREBALL. 
Religió 

DOCENT RESPONSABLE. 
Manel Temprado  

TÍTOL DEL MICRO-PROJECTE. 
El Camí. Experiència de recerca interior.  
 

SINOPSIS DEL MICRO-PROJECTE. 
Els pelegrins que emprenien el Camí cap a Santiago de Compostel·la els movia 
l'esperança de fer-se propers a l’inefable, al sagrat. Més enllà de tal intimitat íntima, 
s’hi manifestava una experiència de contacte amb sí mateixos.  
 
Et proposem que visquis el Camí com un temps i un espai de descobriment interior,  
un viatge introspectiu en què el contingut a estudiar siguis tu mateix.   
 
La proposta és la redacció d'un petit recull de les teves experiències i sensacions al 
llarg del viatge. No parlis dels altres, cal que parlis de tu mateix. Com has viscut l'etapa 
d'avui? T'ha agradat el viatge en autocar? Com t'has sentit quan has caminat 15 km? Et 
veies capaç de fer-ho?... 
  
Pots plantejar-ho com un diari de bitàcola o com un llibre de memòries. Com 
vulguis, però l'important és que sàpigues explicar al final qui ets, o si més no, què has 
aprés de tu mateix al final del Camí.  
 
DETALL DEL MICRO-PROJECTE. 
 

1. Independentment de la forma (diari, quadern de bitàcola, llibre de memòries) 
redacció escrita de les reflexions aparegudes durant/després del viatge.  

2. Redacció clara i entenedora. Els pensaments són teus, però la redacció té cura 
del lector.  

3. S'hauria d'estructurar el treball de la següent manera: 
1. En una petita introducció (presentació d'un mateix i justificació de la 

forma d'expressió triada -diari, bitàcola, llibre de memòries...) 

2. El cos dels escrits 

3. Una petita reflexió final al voltant de la idea de descobriment d'algun 
aspecte sobre un mateix.  
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TEMPORITZACIÓ. 
4 hores amb posterioritat al viatge, més el temps que l'alumne vulgui dedicar-hi  
durant el viatge.  
CRITERIS D'AVALUACIÓ. 
 

1. L'alumne ha redactat de manera clara i ordenada les seves idees.  

2. L'alumne ha sabut exemplificar les seves vivències.  

3. L'alumne ha sabut reflexionar sobre la seva pròpia idiosincràsia.   

 


