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JUSTIFICACIÓ:

El Museu Faller de Gandia està dedicat a la explicació de la festa de les falles, es a dir, de tot allò que confor-
ma el moviment faller. No hi ha dubte que l`element central de la festa és el monument faller. Una vegada els 
alumnes han visitat l`exposició permanent podran fer-se una idea de com es construeix una falla, així amb 
aquest taller  podran fer el seu propi monument faller passant una bona estona i treballant en equip alhora 
que fiquen en pràctica el que han vist en la seua visita al CIFES assolint els conceptes mitjançant l`aplicació dels 
materials que  nosaltres els donarem en un context (el taller de Museu) en el qual trobaran ninots i escenes de 
falles que els facilitarà la feina. La capacitat imaginativa, la destresa manual i la imaginació per a la elaboració de 
textos senzills i satírics seran el cos central de l`activitat.

1. Unitat didàctica:  CONSTRUÏM UNA FALLA
(Artista faller per un dia).
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i així consolidar els concep-
tes que han aprés en la visita al Museu Faller de Gandia.
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AVALUACIÓ:

L`activitat és totalment lúdica, no hi haurà avaluació dels alumnes per  ficar una nota o donar un reconeixe-
ment acadèmic. Nosaltres des del Museu volem donar l`oportunitat de fer l`activitat únicament com una eina 
per a gaudir des de la part pràctica, qualsevol tipus d’avaluació referent a l`alumne, si hi ha, serà responsabilitat 
del tutor/a del centre educatiu al qual pertany. La nostra tasca es centrarà en transmetre i fer partícips de la 
millor forma possible tots els continguts al global d’alumnes independentment de la seua capacitat i col labora-
ció, sempre adaptant-nos a ells buscant els recursos necessaris per a que qualsevol desenvolupe l`activitat de la 
millor manera possible.

El que si serà avaluat serà la nostra tasca, l`activitat, els formadors i els procediments utilitzats en el seu des-
envolupament. Per portar a terme açò farem una enquesta que enviarem als tutors per correu electrònic per 
a que puguen omplir-la i tornar-la a la nostra adreça electrònica. Així comprovarem el grau de satisfacció dels 
professors i també es preguntarà per l`acceptació que ha tingut l`activitat en els alumnes, a més de deixar un 
apartat per crítiques i suggeriments. Esta part serà fonamental per a reconduir l`activitat i aprendre de cadas-
cun dels tallers que fem.
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

És molt important que sempre tinguem la capacitat de flexibilitzar les diferents parts de l`activitat en funció de 
les necessitats particulars. 

Els grups s’adaptaran al ritme de treball de l`alumnat i les tasques individuals s’ampliaran o seran adaptades a la 
necessitat del alumne. El taller “Construïm una falla” per la seua especificitat ens permet treballar amb antela-
ció les diferents necessitats especials que ens podem trobar en els alumnes que faran el taller. 

Per alumnes amb deficiències auditives es ficaran les instruccions en paper escrit, mentre que els invidents 
seran guiats per els educadors i podran tocar ninots reals per fer-se una idea mitjançant el tacte dels materials 
que van a treballar, de les formes i els volums. Referint-nos als alumnes amb graus de deficiència mental ens 
adaptarem segons la seua discapacitat. No podem obviar que cada alumne és únic i hem de adaptar-nos a ell 
amb totes les seues particularitats sobretot en aquells de necessitats educatives especials.
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