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Ens feim una foto?
Digues: Llu-ís

Les àrees de llengua, matemàtiques, ciències socials i educació artística són les
que nodreixen essencialment aquest projecte que uneix fotografia i història.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

A través del treball en equip, de les activitats lúdiques i manipulatives, aquest
projecte permetrà que els alumnes aprofundeixin en el concepte del pas del
temps i la progressió històrica, i els ajudarà a ser conscients de l’evolució de
l’home i del paper que, a poc a poc, jugaran ells mateixos en la història.
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Tot s’engegarà des de la necessitat de crear un museu de la fotografia en
què es reculli la riquesa de les seves vides i del lloc on viuen. Hauran de fer
feina per arribar a realitzar una exposició atractiva a la qual convidar familiars
i amics.
Gràcies al projecte proposat, els infants aprendran a relacionar-se, a fer feina
en equip, a prendre decisions, a planificar, a fer creacions artístiques i fotogràfiques, així com a reflexionar, a autoavaluar-se i a proposar millores en els seus
aprenentatges.
Una petita aventura que els permetrà endinsar-se en el món de la fotografia,
a més de conèixer millor la seva família i la seva localitat.
No oblideu preparar les invitacions per a l’exposició!
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Estructura Projectes de Primària
Pàgines 1a i 2a

Què aprendrem?

Presentació del projecte
Pàgina més visual, amb una imatge que il·lustri el contingut del projecte. S’hi
exposaran:
- La situació que genera el projecte.
- Els fils conductors.
- Els objectius fonamentals.
- El que es demana als alumnes que facin.
Pensa individualment
Abans de començar a fer feina junts, es dedica un primer moment al pensament i a
la detecció d’idees individuals. Connectarem amb els continguts fonamentals que es
treballin en el projecte. Pretenem activar els coneixements necessaris en l’infant, així
com la predisposició al treball posterior.

Pàgines 3a i 4a

Aprenem
junts

Cream equip
Pàgina enfocada a recollir idees prèvies i a generar identitat d’equip.
Definiran noms, rols…
Prenem decisions plegats
Els projectes permetran una certa flexibilitat a l’hora de prendre decisions.
Cada grup podrà optar per un tipus de treball, una època, un producte…
En aquesta pàgina, els grups han de prendre la decisió de quin escollir per iniciar
posteriorment la feina centrada ja en l’activitat triada.

Pàgines 5a i 6a

Llestos?

Idees prèvies grupals i habilitats de planificació
En aquesta pàgina doble es contrasten els coneixements previs individuals amb la
resta del grup per crear cohesió i coherència d’idees. Es permetrà que les contrastin
també amb el professor.
Al seu torn, s’entrenaran habilitats específiques de planificació grupal que permetin
que els infants vagin assolint els objectius del projecte mateix.

Pàgines 7a a 12a
Desenvolupament de les tasques del projecte
Concreció i connexió amb les diferents àrees curriculars integrades al projecte.
«Contingut» i activitats del projecte. Aquestes permetran prou flexibilitat com
perquè cada professor decideixi quant les pot allargar i com treure’n profit a l’aula i,
fins i tot, fora.

Pàgines 13a i 14a

Ho hem
aconseguit!

Avaluació, metacognició i celebració de l’aprenentatge
S’hi inclouran eines d’avaluació per a l’alumne, preguntes de reflexió sobre el que
han après, propostes de millora i una activitat de tancament que permeti valorar el
que han après.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Fil a l’agulla
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Escola .....................................................................................................................................

PROJECTE:

ENS FEIM UNA FOTO?
DIGUES LLU-ÍS

Curs ........................................................................

Temporalització: segons el criteri del professor.
NOM d’hores/setmanes: segons el criteri del professor.
Àrees implicades: ciències socials, educació artística,
matemàtiques, llengua.

FILS CONDUCTORS:
1. Com ha canviat la meva ciutat?
2. Per què és important conèixer històries antigues?
3. Per a què serveixen les fotos?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE ENTENGUIN?

- Escoltar i entendre l’expressió oral dels altres.

- Presentació de situacions de comunicació, espontànies o
dirigides, utilitzant un discurs ordenat i coherent.

- Comprendre i utilitzar adequadament el vocabulari
apropiat per a l’edat de l’alumne en diferents
situacions.

- Comprensió i expressió de missatges verbals i no verbals.

- Realitzar produccions col·lectives fent feina de forma
cooperativa.

- Desenvolupament d’estratègies i normes per a l’intercanvi
comunicatiu: participació, exposició clara, organització del
discurs, escolta, respecte del torn de paraula, paper de
moderador, entonació adequada, respecte pels sentiments,
experiències, idees, opinions i coneixements dels altres.

- Comprendre l’evolució de la fotografia.

- Mesura de longitud: metre i centímetre. El pam.

- Utilitzar la fotografia com a gaudi artístic i estudi de la
història personal.

- Nocions bàsiques: abans i després.

- Utilitzar mesures per resoldre qüestions de la vida
quotidiana.

- Evolució de la fotografia del blanc i negre al color, de la
fotografia en paper a la digital. Influència de la tecnologia en
la fotografia.
- Els estils fotogràfics.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENIN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:
- Identificar i manipular elements matemàtics en
situacions quotidianes amb precisió.

Treball individual i cooperatiu. Destresa de pensament
(comparar i contrastar), assignació de rols i presa de decisions.

Competència lingüística:
- Respectar les normes de comunicació en qualsevol
context.
Competència digital:
- Comprendre els missatges elaborats en codis
diversos.
Competència social i cívica:
- Reconèixer la riquesa en la diversitat d’opinions
i d’idees.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Expressar sentiments i emocions a partir de
produccions artístiques.
Competència en aprendre a aprendre:
- Planificar els recursos necessaris i els passos a seguir
en el procés d’aprenentatge.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Gestionar el treball del grup coordinant tasques
i temps.
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Tasca 1: Treball individual i cooperatiu. Destresa de
pensament.
Tasca 2: Treball individual i cooperatiu. Rutina de pensament.
Participació de l’entorn familiar.
Tasca 3: Treball individual i cooperatiu. Rutina de pensament.
Autoavaluació.

Escola .....................................................................................................................................

Curs ........................................................................

EINES D’AVALUACIÓ
I EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

-R
 ealitzar tasques i presentacions a nivell
individual i grupal mostrant habilitat per
treballar individualment i cooperativament.

- Realitza presentacions que mostren els
resultats del procés de recerca, de selecció i
d’organització de la informació.

-D
 esenvolupar actituds de cooperació i de
feina en equip.

- Planifica treballs en grup, coordina equips,
pren decisions i accepta responsabilitats.

- Semblances i
diferències de la seva
localitat ara i abans.

- Identificar diferents tipus de paisatges i els
seus components principals.

- Identifica els elements principals d’un
paisatge del seu entorn.

- Símbol de l’equip.

-U
 tilitzar les nocions bàsiques de successió,
de durada i de simultaneïtat per ordenar
temporalment els fets.

- Utilitza les nocions bàsiques de successió
temporal per ordenar fets a partir de
l’observació de fotografies.

- Taula de planificació i
distribució de tasques.

-P
 articipar en situacions de comunicació,
dirigides o espontànies, respectant les
normes bàsiques de la comunicació.

- Aplica normes sociocomunicatives: escolta
activa, espera de torns i participació
respectuosa.

- Fotografia familiar i
explicació.

-D
 esenvolupar estratègies per a la
comprensió oral i escrita.

- Utilitza correctament la concordança de
gènere i de nombre en l’expressió oral i en
l’escrita.

- Consells dels
companys.

- Utilitza instruments de mesura tradicionals
per estimar longituds.

- Podi.

-U
 tilitzar instruments de mesura
tradicionals, estimant la mesura de
magnituds de longitud.

- Retrat d’un company.
- Dibuix de la ciutat.

- Foto emmarcada.

- Mural del museu.

- Diana d’autoavaluació.

- Coneix l’evolució de la fotografia del blanc
i negre al color, de la fotografia en paper
a la digital, i valora les possibilitats que
proporciona la tecnologia.
- Reconeix els diferents temes de la fotografia.

RECURSOS/ALIANCES

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

AUTOAVALUACIÓ
DEL PROFESSORAT

-V
 isita d’experts en fotografia, associacions
locals relacionades amb la fotografia o les
imatges històriques de la localitat, visita a
una exposició fotogràfica, etc.

- Quines dificultats i potencialitats preveig en
el grup durant el desenvolupament de la
unitat?

Quins aspectes he de
mantenir?
- Aprenentatge.

- Com minimitzaré les dificultats?

- Motivació.

-M
 aterial escolar, fotografies, diaris,
ordinadors, paper continu, càmeres de
fotos, etc.

- Quines necessitats individuals preveig en el
desenvolupament de la unitat?

- Organització temporal.

- Quins recursos i estratègies faré servir per
atendre les necessitats individuals?

- Organització de grups
de feina.
Quins aspectes he de
millorar?
- Temporalització.
- Materials i recursos.
- Avaluació.
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Escola .....................................................................................................................................

Curs ........................................................................

DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES AMB LA SEVA CORRESPONDÈNCIA AMB L’AVALUACIÓ

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Tasca 1:

QUINES FOTOGRAFIES TENIM DE LA NOSTRA CIUTAT O POBLE?
Llengua

Activitat 1

Llengua

Activitat 2

Llengua
Ciències socials
Educació artística

Activitat 1

Llengua

Activitat 2

Matemàtiques

Activitat 3

Educació artística
Llengua

Activitat 4

Tasca 2:

QUI ÉS QUI?

Tasca 3 :

VÉNS AL NOSTRE MUSEU?
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Ciències socials
Educació artística
Llengua

Activitat 1

Ciències socials

Activitat 2

Ciències socials
Llengua

Activitat 3

Escola .....................................................................................................................................

QUÈ AVALUARÉ?
QUÈ OBSERVARÉ?

- Sintetitza idees i les expressa correctament.
- Analitza imatges i el missatge que transmeten.
- Analitza i reflexiona sobre un fet i ho expressa per escrit.
- Utilitza correctament la concordança entre gènere i nombre en
l’expressió escrita.

Curs ........................................................................

COM L’AVALUARÉ?
EINES/EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER D’APRENENTATGE

- Recerca del títol de la fotografia.
- Recerca de semblances i diferències.
- Conclusions.

- Fa servir les nocions bàsiques de successió temporal per ordenar fets
a partir de l’observació de fotografies.
- Coneix l’evolució de la fotografia del blanc i negre al color, de
la fotografia en paper a la digital, i valora les possibilitats que ha
proporcionat la tecnologia.
- Compon textos organitzant les idees amb claredat i respectant les
normes gramaticals i ortogràfiques.
- Sintetitza la idea principal i l’expressa per escrit amb coherència
gramatical.
- Resol problemes de la vida quotidiana utilitzant l’estimació i les mesures
de longitud.
- Utilitza instruments de mesura tradicionals per estimar longituds.

- Redacció d’una història.
- Recerca del títol de la història.
- Respostes a les activitats.
- Selecció d’una fotografia familiar.

- Defineix vocabulari específic de l’àmbit de la fotografia.
- Utilitza correctament la concordança entre gènere i nombre.
- Sintetitza la idea principal i l’expressa per escrit amb coherència
gramatical.

- Planifica treballs en grup, coordina equips, pren decisions i accepta
responsabilitats.
- Sintetitza la idea principal i l’expressa per escrit amb coherència
gramatical.
- Reconeix els diferents temes de la fotografia.
- Realitza presentacions que mostren els resultats del procés de recerca,
de selecció i d’organització de la informació.
- Planifica treballs en grup, coordina equips, pren decisions i accepta
responsabilitats.
- Desenvolupa actituds de cooperació i de feina en equip.
- Fa presentacions que mostren els resultats del procés de recerca, de
selecció i d’organització de la informació.
- Aplica normes sociocomunicatives: escolta activa, espera de torns i
participació respectuosa.
- Fa servir correctament la concordança de gènere i de nombre en
l’expressió oral i escrita.

- Selecció de fotografies.
- Recerca de títols.
- Consells dels companys.
- Explicació orall.
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Ens feim una foto?

Digues: Llu-ís

Què aprendrem?
Com ha canviat la meva ciutat?
Per què és important conèixer
històries antigues?
Per a què serveixen les fotos?
Situació
En Joseph, un familiar de l’inventor de la fotografia, ha deixat
una carta a l’escola per demanar la vostra ajuda. Vol que faceu un
museu de fotografies! Ell viatjarà des de França per conèixer-lo i
atorgarà un premi per la feina.
Les instruccions per fer el museu de fotografies són les següents:

• Dur fotografies de la vostra ciutat o poble,
i fotos actuals i antigues de
familiars.

• Organitzar equips de tres

alumnes. Cada grup es posarà un
nom relacionat amb la fotografia.

• Investigar sobre diferents temes:
paisatges, retrats, autofotos,
fotografia en paper i fotografia
digital.

• Fer les invitacions perquè altres

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

infants vénguin al vostre museu.
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Investigarem com era la nostra ciutat abans.
Serem importants fotògrafs de la nostra ciutat.
Convidarem altres alumnes de l’escola perquè coneguin
la nostra feina.
Treballarem en grup i decidirem junts.

Projecte

1

Abans de començar... pensa individualment
Què és un retrat?

Dibuixa el retrat d’algun dels teus companys:

Quins tipus de paisatge coneixes?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Dibuixa el teu poble o ciutat:
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Ens feim una foto?

Digues: Llu-ís

Aprenem en equip
Cream equip…
Qui són els membres del meu grup? Anotau els vostres noms:

NOM COMPANY 1

NOM COMPANY 2

Com es dirà el vostre equip?

Escriu de què s’encarregarà cada membre de l’equip:

Company 1

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Company 2

12

Jo

EL MEU NOM
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Prenem decisions plegats
Quin tema us agrada més per treballar la fotografia?
Paisatge urbà

Paisatge rural

Retrat

Autofoto

Fotografia antiga

El meu tema favorit és:
Heu de triar entre:

Fotografia en paper

Fotografia digital

Anota on podeu trobar fotografies
per al vostre museu

Idea 1

Idea 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Tria dues idees i escriu-les aquí:
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Ens feim una foto?

Digues: Llu-ís

Llestos?
Emmarcam les fotos? Com vols que es posin les
fotografies al museu?
Aferra aquí una foto i pinta el marc:

Escriu aquí el text que posaràs al costat de la fotografia per
indicar el lloc, la data i una petita explicació:
Lloc:
Data:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Explicació:
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Planificam
Hem de preparar tot el que necessitam per muntar el museu.
Qui s’ocuparà de cada cosa?
NOM

TASQUES

Company 1

Company 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Jo
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Ens feim una foto?

Digues: Llu-ís

Fil a l’agulla
Tasca 1: Quines fotografies tenim
de la nostra ciutat o poble?
Activitat 1
• Tria una fotografia actual d’un paisatge de la teva ciutat o
poble i aferra-la aquí:

• El seu títol és:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Cerca una fotografia antiga d’aquest lloc per veure com era
abans i aferra-la aquí:
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Activitat 2
• Observa les fotografies anteriors. Cerca’n dues semblances
i dues diferències:
Dues semblances:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Dues diferències:
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Ens feim una foto?

Digues: Llu-ís

Fil a l’agulla
Tasca 2: Qui és qui?
Activitat 1
Retrat misteriós.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Cerca un retrat antic en blanc i negre. Heu d’intercanviar
entre tota la classe les fotos que dugueu.
Aferra aquí la que t’ha tocat i escriu una història en tres línies.
Qui pot ser? On va viure? A què es dedicava?
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Activitat 2
Escriu un títol a la història que acabes d’explicar per exposar-lo al vostre museu:

Projecte
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Activitat 3
Ajuntau totes les fotografies del grup i mesurau els pams
que ocupen.
• Nombre de pams:
• Quants de pams fa la paret del museu?
• Hi haurà totes les fotografies? Sí

No

• Si no hi caben, què podem fer?

Activitat 4
Ens feim una autofoto en família i la duim a classe.
• Què és una autofoto?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Aferra aquí la teva autofoto i posa-li un títol per al museu:
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Ens feim una foto?

Digues: Llu-ís

Fil a l’agulla
Tasca 3: Véns al nostre museu?
Activitat 1
Triau dues fotos entre tots els temes, aferrau-les aquí i posau-los un títol:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Títol:
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Títol:
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Activitat 2
Cada membre de l’equip presentarà una fotografia als
companys de classe. Escriu el nom de qui presentarà
cada fotografia:
Paisatge:
Retrat:
Fotografia antiga:
Autofoto:

Activitat 3

Prepararem una jornada de portes obertes per mostrar el
nostre museu de fotografies!

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Explica als companys la fotografia que has triat i anota dos
consells que et donin després d’escoltar-te:

21

Ens feim una foto?

Digues: Llu-ís

Ho hem aconseguit!
1. En Joseph ha arribat a classe per veure el nostre treball.
Però abans vol que li contestem:
• Què he mostrat als companys?

• Què he après dels companys?

2. Completa la diana:
Escolt atentament els
companys
3
2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

1
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He acabat
la tasca grupal

0

He aportat el material a temps

He acabat
les tasques
individualment

Projecte
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Reflexiona...
• Si fos fotògraf, quin tipus de fotos faria?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

3. E
 scriu en aquest podi les tres coses que més t’han agradat
en fer el museu de fotografia:
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Màquines per a tothom

Aquest projecte recull i respon a la fascinació i atracció que senten els infants
cap a les màquines, com funcionen, qui les va inventar i el perquè de totes les
coses.
Partint de les preguntes sobre per què hi ha màquines, com són i com ens
poden ajudar, acompanyarem els infants en una aventura en què posaran en
pràctica els seus coneixements de diferents àrees: ciències naturals i ciències
socials, llengua i educació artística.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Emprendre i crear serà com un joc per als alumnes que hauran d’inventar màquines i fabricar prototips per presentar a la resta de companys.
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Entre les moltes habilitats a desenvolupar i entrenar, destaquen el pensament
crític i creatiu, la resolució de problemes, la negociació entre iguals, la presa
de decisions, l’expressió de sentiments i d’emocions o la iniciació al llenguatge i comunicació audiovisual.
Pot la societat continuar avançant i ajudant les persones a través de la ciència
i de la tecnologia? Comprovarem la resposta a partir d’allò que els nostres
alumnes siguin capaços de crear i reflexionar en aquest projecte.
Posem fil a l’agulla!

Projecte

2

Estructura Projectes de Primària
Pàgines 1a i 2a

Què aprendrem?

Presentació del projecte
Pàgina més visual, amb una imatge que il·lustri el contingut del projecte. S’hi
exposaran:
- La situació que genera el projecte.
- Els fils conductors.
- Els objectius fonamentals.
- El que es demana als alumnes que facin.
Pensa individualment
Abans de començar a fer feina junts, es dedica un primer moment al pensament i a
la detecció d’idees individuals. Connectarem amb els continguts fonamentals que es
treballin en el projecte. Pretenem activar els coneixements necessaris en l’infant, així
com la predisposició al treball posterior.

Pàgines 3a i 4a

Aprenem
junts

Cream equip
Pàgina enfocada a recollir idees prèvies i a generar identitat d’equip.
Definiran noms, rols…
Prenem decisions plegats
Els projectes permetran una certa flexibilitat a l’hora de prendre decisions.
Cada grup podrà optar per un tipus de treball, una època, un producte…
En aquesta pàgina, els grups han de prendre la decisió de quin escollir per iniciar
posteriorment la feina centrada ja en l’activitat triada.

Pàgines 5a i 6a

Llestos?

Idees prèvies grupals i habilitats de planificació
En aquesta pàgina doble es contrasten els coneixements previs individuals amb la
resta del grup per crear cohesió i coherència d’idees. Es permetrà que les contrastin
també amb el professor.
Al seu torn, s’entrenaran habilitats específiques de planificació grupal que permetin
que els infants vagin assolint els objectius del projecte mateix.

Pàgines 7a a 12a
Desenvolupament de les tasques del projecte
Concreció i connexió amb les diferents àrees curriculars integrades al projecte.
«Contingut» i activitats del projecte. Aquestes permetran prou flexibilitat com
perquè cada professor decideixi quant les pot allargar i com treure’n profit a l’aula i,
fins i tot, fora.

Pàgines 13a i 14a

Ho hem
aconseguit!

Avaluació, metacognició i celebració de l’aprenentatge
S’hi inclouran eines d’avaluació per a l’alumne, preguntes de reflexió sobre el que
han après, propostes de millora i una activitat de tancament que permeti valorar el
que han après.
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Fil a l’agulla
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Escola .....................................................................................................................................

PROJECTE:

MÀQUINES PER A TOTHOM

Curs ........................................................................

Temporalització: segons el criteri del professor.
Nombre d’hores/setmanes: segons el criteri del professor.
Àrees implicades: Llengua, educació artística,
ciències naturals.

FILS CONDUCTORS:
1. Per què hi ha màquines?
2. Com són les màquines?
3. Com ens poden ajudar les màquines?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE ENTENGUIN?

- Descobrir els tipus de màquines, les aplicacions i els
usos en el dia a dia.

- Coneixement de les màquines. Tipus de màquines en la vida
quotidiana i la seva utilitat.

- Conèixer els tipus d’energies més comunes.

- Reconeixement dels beneficis i dels riscos de les tecnologies.

- Entendre i utilitzar vocabulari de l’àmbit de les
màquines.

- Distinció dels tipus d’energies més comunes en el
funcionament de les màquines.

- Utilitzar diferents recursos per cercar informació.

- Utilització de diferents fonts d’informació.

- Conèixer la importància de les màquines en les
nostres vides.

- Utilització del vocabulari de l’àmbit de les màquines.

- Reconèixer el perill de determinades màquines.

- Expressió i producció de textos instructius.

- Expressar sentiments i emocions a través de
l’escriptura.

- Lectura de diferents tipus de text.

- Elaborar normes d’ús de les energies i de les
màquines.

- Disseny de prototips.

- Expressió de sentiments i emocions a través de l’escriptura.

- Dissenyar prototips.
- Fer una infografia o un mural.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENIN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:
- Fer servir els coneixements sobre el funcionament de
les màquines per solucionar problemes i entendre el
que passa al nostre voltant.

- Treball individual i cooperatiu.

Competència lingüística:
- Expressar qualsevol tipus d’informació oralment de
manera clara i ordenada.

- Presa de decisions en equip.

Competència digital:
- Aplicar criteris ètics en l’ús de les tecnologies.
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Competència social i cívica:
- Mostrar disponibilitat per participar de forma activa
en diferents àmbits de participació.
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Competència en consciència i expressions culturals:
- Elaborar treballs i presentacions amb sentit estètic.
Competència en aprendre a aprendre:
- Avaluar la consecució d’objectius d’aprenentatge.
- Prendre consciència dels processos d’aprenentatge.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Prioritzar la consecució d’objectius grupals davant
interessos personals.

- Rutina de pensament: Què sé? Què necessit saber?
- Anàlisi de punts forts i de debilitats.
- Assignació de tasques.
-T
 asca 1: Treball individual i cooperatiu.
-T
 asca 2: Treball individual.
-T
 asca 3: Reflexió individual i grupal. Participació de l’entorn
familiar.
- Treball individual i grupal: autoavaluació.

Escola .....................................................................................................................................

Curs ........................................................................

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

-T
 reballar de forma cooperativa,
apreciant la seguretat i fent un ús
adequat dels materials.

-P
 resenta els treballs de manera ordenada, clara i
neta.

-C
 onèixer els principis bàsics que
regeixen les màquines.
-P
 lanificar la construcció de
màquines amb una finalitat prèvia,
fent el treball individual i en equip,
i proporcionant informació sobre
les estratègies a seguir.
-D
 esenvolupar la creativitat i
l’esperit emprenedor, augmentant
les capacitats per aprofitar la
informació i presentar conclusions
innovadores.
-C
 omprendre missatges orals i
analitzar-los amb sentit crític.

-U
 tilitza estratègies per fer treballs de forma
individual i en equip.
-C
 oneix i respecta les normes d’ús i de seguretat
d’alguns instruments, màquines i materials de
treball.

EINES D’AVALUACIÓ
I EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE
- Opinions prèvies.
- Electrodomèstic triat i
raó per de la tria.
- Llista d’idees.
- Dibuix i materials de la
màquina inventada.

- Identifica i classifica diferents tipus de màquines.

- Dibuix de l’estalvi de
pantalla.

-P
 lanifica la construcció d’una màquina que
compleixi una funció o condició determinada.

- Fitxa de l’invent.

-C
 oneix i explica alguns avenços de la ciència a casa i
la vida quotidiana, la medicina, la cultura i el lleure.

- Reflexió sobre l’après.

- Autoavaluació.

-V
 alora i descriu la influència del desenvolupament
tecnològic en les condicions de la vida.
-A
 nomena alguns dels grans invents de la humanitat.

-C
 omprendre diferents tipus de
textos.

-M
 ostra confiança en si mateix, sentit crític,
iniciativa personal, curiositat, interès, creativitat en
l’aprenentatge i esperit emprenedor.

-A
 favorir, a través del llenguatge, la
formació d’un pensament crític.

-M
 anifesta autonomia en la planificació i en
l’execució de tasques.

-R
 epresentar idees utilitzant el
llenguatge visual.

-M
 ostra una actitud d’escolta activa.
-E
 ntén el missatge dels enunciats de forma global,
identificant les idees principals i les secundàries.
-E
 xpressa opinions, reflexions i valoracions
argumentades oralment i per escrit.
-U
 tilitza el dibuix com a medi d’expressió.
-O
 rganitza l’espai de les seves produccions
bidimensionals utilitzant conceptes bàsics de
composició, d’equilibri i de proporció.

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

-V
 isita d’experts en tecnologia o
robòtica, familiars relacionats amb
l’ús o la fabricació de màquines,
visita a una fàbrica d’aparells
tecnològics, etc.

-Q
 uines dificultats i potencialitats preveig en el grup
durant el desenvolupament de la unitat?

-M
 aterial escolar i fitxes del
projecte.

-C
 om minimitzaré les dificultats?

AUTOAVALUACIÓ
DEL PROFESSORAT
Quins aspectes he de
mantenir?
- Aprenentatge.

-Q
 uines necessitats individuals preveig en el
desenvolupament de la unitat?

- Motivació.

-Q
 uins recursos i estratègies faré servir per atendre
les necessitats individuals?

- Organització de grups
de feina.

- Organització temporal.

Quins aspectes he de
millorar?
- Temporalització.
- Materials i recursos.
- Avaluació.
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RECURSOS/ALIANCES
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Escola .....................................................................................................................................

Curs ........................................................................

DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES AMB LA SEVA CORRESPONDÈNCIA AMB L’AVALUACIÓ

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Tasca 1:

CONSTRUÏM LA NOSTRA MÀQUINA
Ciències naturals

Activitat 1

Llengua

Activitat 2

Llengua
Ciències naturals

Activitat 3

Tasca 2:

VIVIM ENTRE MÀQUINES
Ciències naturals

Activitats 1 i 2

Ciències naturals
Educació artística

Activitats 3 i 4

Tasca 3 :
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COM ENS AJUDEN LES MÀQUINES?
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Ciències naturals

Activitat 1

Ciències naturals
Llengua

Activitats 2 i 3

Ciències naturals
Llengua
Educació artística

Activitats 4

Escola .....................................................................................................................................

QUÈ AVALUARÉ?
QUÈ OBSERVARÉ?

Curs ........................................................................

COM L’AVALUARÉ?
EINES/EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE

- Planifica la construcció d’una màquina que compleixi una funció o condició
determinada.
- Comprèn la informació general a partir d’un discurs oral.
- Entén el missatge dels enunciats de forma global, identificant les idees
principals i les secundàries.
- Valora el seu entorn social de forma realista a partir de la comparació de la
influència d’un mateix aparell tecnològic en diferents llocs del món.
- Valora i descriu la influència del desenvolupament tecnològic en les condicions
de vida i a la feina.
- Entén el missatge dels enunciats de forma global, identificant les idees
principals i les secundàries.
- Expressa reflexions, opinions i valoracions argumentades oralment i per escrit.

- Respostes a les activitats.
- Preguntes formulades.

- Identifica diferents tipus de màquines i les classifica segons la manera
d’accionar-les o segons l’acció que fan.
- Observa i identifica alguns efectes de l’electricitat.
- Explica alguns avenços de la ciència a casa, a la vida quotidiana, a la medicina,
a la cultura i al lleure.
- Utilitza el dibuix com a mitjà d’expressió.
- Organitza l’espai de les produccions bidimensionals utilitzant conceptes bàsics
de composició, d’equilibri i de proporció.

- Respostes a les activitats.
- Preguntes formulades.

- En les activitats cooperatives, es comunica de manera eficaç.
- Opina sobre l’ús racional de les tecnologies.
- Explica alguns avenços de la ciència a casa, a la vida quotidiana, a la medicina,
a la cultura i al lleure.
- Comprèn la informació general a partir d’un discurs oral.
- Expressa la diferència entre màquines que beneficien i màquines que danyen
les persones.
- Organitza l’espai de les produccions bidimensionals utilitzant conceptes bàsics
de composició, d’equilibri i de proporció.
- Identifica diferents tipus de màquines i les classifica segons la manera
d’accionar-les o segons l’acció que fan.
- Manifesta autonomia en planificar i en executar accions i tasques, i té iniciativa
en prendre decisions.
- Entén el missatge dels enunciats de forma global, identificant les idees
principals i les secundàries.

- Respostes a les activitats.
- Reflexió grupal.
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- Explica alguns avenços de la ciència a casa, a la vida quotidiana, a la medicina,
a la cultura i al lleure.
- Valora i descriu la influència del desenvolupament tecnològic en les condicions
de la vida i a la feina.
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Màquines per a tothom

Què aprendrem?
Per què hi ha màquines?
Com són les màquines?
Com ens poden ajudar
les màquines?
Situació
En Jacint fa feina en una fàbrica famosa d’electrodomèstics. Té molts de
companys. Uns pensen i inventen nous
aparells, d’altres els construeixen, alguns els transporten a les botigues i
també n’hi ha altres que els arreglen
quan no funcionen.
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En aquest projecte, us convertireu en
companys d’en Jacint.
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Descobrirem els tipus de màquines que existeixen.
Sabrem com funcionen les màquines.
Dissenyarem les nostres pròpies màquines.

Projecte

2

Abans de començar... pensa individualment
Quines màquines o eines coneixes? Dibuixa’n una que t’agradi molt:

Quines
màquines són
necessàries?

Què necessiten les màquines per funcionar?
Necessiten:

Què
necessitam
saber sobre
les màquines?

Quines
màquines
podrem
utilitzar d’aquí
a 10 anys?
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Contestau entre tots les preguntes següents:
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Màquines per a tothom

Aprenem en equip
Cream equip…
Formau equips amb tres companys. Qui són els membres
del vostre equip?
NOM
COMPANY 1

NOM
COMPANY 2

EL MEU NOM

Escriu les seves opinions:
Opinió company 1

Quines màquines
són necessàries?
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Què necessitam
saber sobre les
màquines?
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Quines màquines
podrem utilitzar
d’aquí a 10 anys?

Opinió company 2

Projecte
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Prenem decisions plegats
Quin tipus de màquines dissenyareu?
Existeixen moltes màquines que ens faciliten la vida a casa i
fora casa. Algunes són molt necessàries perquè, per exemple,
milloren la qualitat de vida dels malalts.
Uneix amb una fletxa cada màquina amb el seu lloc:
MÀQUINES

A casa

Quina màquina és més important per a vosaltres? Per què?
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Fora
casa
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Màquines per a tothom

Llestos?
Posau-li un nom divertit el vostre equip que tengui relació
amb les màquines:
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Elaborau una llista de coses que les màquines necessiten per
funcionar:
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Planificam
Què heu de fer? Quins materials necessitau?
Pensa en una màquina que no s’hagi inventat, dibuixa-la i
escriu els materials que hauràs de menester per fabricar-la:

Mira quines màquines han proposat els teus companys d’equip.
N’heu de triar una per fabricar i decidir de quina tasca s’ocuparà cadascú.
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A qui ajudarà?
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Màquines per a tothom

Fil a l’agulla
Tasca 1: Construïm la nostra màquina
Activitat 1
Dissenya les passos per construir la vostra màquina:

Pas número 1

Pas número 2

Fases de construcció

Pas número 3

Activitat 2
Escriu les preguntes que li faràs als companys sobre la màquina que han dissenyat:
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Perquè…
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Com…

Projecte
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Activitat 3
Imagina’t que la teva màquina es duu a moltes parts del món.
Com pot ajudar les persones d’altres països?
Àfrica

Àsia
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Amèrica del Sud
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Màquines per a tothom

Fil a l’agulla
Tasca 2: Les màquines ens envolten
Activitat 1
Quin tipus d’energia necessiten per funcionar?
Uneix amb fletxes:
Amb calor

Amb benzina
Amb força humana

Amb aigua
Amb vent
Amb electricitat

Activitat 2
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Què necessiten per comunicar-se?
Escriu V si és vertader i F si és fals.
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A
NECESSITEN…
un cable
Internet

B

A

B

Projecte
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Activitat 3
Observa i uneix amb fletxes:
Quan ens asseim davant l’ordinador…

… veim el que feim a…
… movem la fletxeta de la pantalla amb…
… escrivim amb…
… utilitzam el paper per a…

Activitat 4
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Els estalvis de pantalla ens ajuden a personalitzar els nostres
ordinadors. Com t’agradaria que fos el teu? Dibuixa’l:
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Màquines per a tothom

Fil a l’agulla
Tasca 3: Com ens ajuden les màquines?
Activitat 1
En Jacint torna a casa després d’un dia de feina dur.
Viu al vuitè pis i l’ascensor no funciona. Com afectarà
això a la seva vida diària?
• Per fer la compra:
AVERIAT

• Per convidar la seva padrina:

Activitat 2
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Reflexionau en grup per què les màquines ens faciliten la
vida diària.
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Projecte

2

Activitat 3
Demana a casa què feien quan no existia:
• El mòbil:

• La Wii:

Activitat 4
Pensa en màquines que salven vides i en màquines que fan
mal a les persones.
• Dibuixa alguna màquina que utilitzi el metge per curar les
persones:
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NOM de la màquina:
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Màquines per a tothom

Ho hem aconseguit!
1. P
 reparau un Museu de les màquines per mostrar els vostres invents. Feis una fitxa que expliqui el vostre invent:
NOM de l’invent:

Per a què serveix?

Com ajuda les persones?
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2. Pinta les parts de la diana de verd (si ho has fet molt bé),
de groc (si gairebé ho aconsegueixes) o de vermell (si has
de millorar):
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He fet totes
les activitats.

He aportat
el material
necessari

He col·laborat
amb el meu
grup.

He tengut cura
de la netedat i
de l’ordre.

Projecte

2

Reflexiona...
• Què he après amb aquestes tasques?

• Què és el que més m’ha agradat fer?

3. P
 er acabar:
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Què veus a la foto? Què podríem fer amb tot això?
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Projecte

3
Recicla la música

L’educació musical també exerceix un paper important en els nostres projectes. En el que ara abordam, adopta un rol protagonista. Convidarem els alumnes a dissenyar els seus propis instruments musicals, a conèixer més profundament la música i a crear les seves pròpies produccions musicals.
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Per emprendre i col·laborar amb la sostenibilitat del planeta, involucrarem
els infants en tasques relacionades amb el reciclatge. No només fabricaran
els instruments amb materials reciclats, sinó que hauran d’aportar solucions i
proposar accions i campanyes que fomentin la reutilització d’elements quotidians.
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El projecte propicia la creativitat i la participació activa dels alumnes a través
de situacions que els són properes. A més, permet l’entrenament i el desenvolupament de destreses comunicatives i col·laboratives. Els infants hauran
de prendre decisions plegats, planificar, desinhibir-se per realitzar coreografies, fer treballs manipulatius i artístics, i també pensar amb deteniment en les
activitats de pensament individuals proposades.
Com quedaran aquests instruments? No oblideu convidar els vostres amics al
concert!

Projecte
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Estructura Projectes de Primària
Pàgines 1a i 2a

Què aprendrem?

Presentació del projecte
Pàgina més visual, amb una imatge que il·lustri el contingut del projecte. S’hi
exposaran:
- La situació que genera el projecte.
- Els fils conductors.
- Els objectius fonamentals.
- El que es demana als alumnes que facin.
Pensa individualment
Abans de començar a fer feina junts, es dedica un primer moment al pensament i a
la detecció d’idees individuals. Connectarem amb els continguts fonamentals que es
treballin en el projecte. Pretenem activar els coneixements necessaris en l’infant, així
com la predisposició al treball posterior.

Pàgines 3a i 4a

Aprenem junts

Cream equip
Pàgina enfocada a recollir idees prèvies i a generar identitat d’equip.
Definiran noms, rols…
Prenem decisions plegats
Els projectes permetran una certa flexibilitat a l’hora de prendre decisions.
Cada grup podrà optar per un tipus de treball, una època, un producte…
En aquesta pàgina, els grups han de prendre la decisió de quin escollir per iniciar
posteriorment la feina centrada ja en l’activitat triada.

Pàgines 5a i 6a

Llestos?

Idees prèvies grupals i habilitats de planificació
En aquesta pàgina doble es contrasten els coneixements previs individuals amb la
resta del grup per crear cohesió i coherència d’idees. Es permetrà que les contrastin
també amb el professor.
Al seu torn, s’entrenaran habilitats específiques de planificació grupal que permetin
que els infants vagin assolint els objectius del projecte mateix.

Pàgines 7a a 12a
Desenvolupament de les tasques del projecte
Concreció i connexió amb les diferents àrees curriculars integrades al projecte.
«Contingut» i activitats del projecte. Aquestes permetran prou flexibilitat com
perquè cada professor decideixi quant les pot allargar i com treure’n profit a l’aula i,
fins i tot, fora.

Pàgines 13a i 14a

Ho hem
aconseguit!

Avaluació, metacognició i celebració de l’aprenentatge
S’hi inclouran eines d’avaluació per a l’alumne, preguntes de reflexió sobre el que
han après, propostes de millora i una activitat de tancament que permeti valorar el
que han après.
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Mans
a l’obra
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Escola .....................................................................................................................................

PROJECTE:

RECICLA LA MÚSICA

Curs ........................................................................

Temporalització: segons el criteri del professor.
Nombre d’hores/setmanes: segons el criteri del professor.
Àrees implicades: ciències naturals, educació artística,
llengua, matemàtiques.

FILS CONDUCTORS:
1. Com utilitzam el fems?
2. Com es fa la música?
3. Com s’escriuen les cançons?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE ENTENGUIN?

- Desenvolupar hàbits de treball individual i en
equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi,
actituds de confiança en un mateix, sentit crític,
iniciativa personal, curiositat, interès, creativitat en
l’aprenentatge i esperit emprenedor.

- Planificació i realització d’experiències senzilles per estudiar
les propietats de materials d’ús comú davant el so.
- Reducció, reutilització i reciclatge.
- Representació d’idees mitjançant el llenguatge visual.
- Qualitats del so: durada, altura, intensitat, timbre.
- Instruments no convencionals de qualitat acústica.
- Estratègies per utilitzar el llenguatge oral com a instrument
de comunicació i d’aprenentatge.
- Lectura de diferents tipus de text.
- Producció de textos per comunicar coneixements,
experiències i necessitats. Creació d’una cançó.
- Resolució de problemes de la vida quotidiana.

- Utilitzar diferents representacions i expressions
artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes
visuals.
- Desenvolupar les capacitats afectives en tots els
àmbits de la personalitat i en les relacions amb
els altres, i una actitud contrària a la violència, als
prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
- Desenvolupar una actitud responsable respecte de
l’ús de materials i del seu reciclatge.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENIN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:

Treball individual i cooperatiu, destresa de pensament, rutina
de pensament.

- Interactuar amb l’entorn natural de manera
respectuosa.
Competència lingüística:
- Expressar qualsevol tipus d’informació oralment de
manera clara i ordenada.

Tasca 2: Treball individual i cooperatiu.

- Compondre diferents tipus de textos.

Treball individual i grupal. Autoavaluació.

Competència digital:
- Aplicar criteris ètics en l’ús de les tecnologies.
Competència social i cívica:
- Desenvolupar la capacitat de diàleg en situacions de
convivència i de feina.
Competència en consciència i expressions culturals:
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- Elaborar treballs i presentacions amb sentit estètic.
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Tasca 1: Treball individual i cooperatiu, destresa de pensament,
metacognició.

- Expressar sentiments i emocions des de codis
artístics.
Competència en aprendre a aprendre:
- Avaluar la consecució d’objectius d’aprenentatge.
- Prendre consciència dels processos d’aprenentatge.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Prioritzar la consecució d’objectius grupals als
interessos personals.

Tasca 3: Treball individual i cooperatiu (escriptura compartida).

Escola .....................................................................................................................................

Curs ........................................................................

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

-F
 er conjectures respecte
d’esdeveniments que succeeixen
de forma natural i respecte dels
que passen quan es provoquen
amb un experiment o una
experiència.

-M
 anifesta autonomia en la planificació i en
l’execució d’accions i de tasques.

-T
 reballar de forma cooperativa
tenint cura de les eines i fent servir
els materials adequadament.
-P
 lanificar i fer investigacions
senzilles per estudiar el
comportament dels cossos davant
el so.
-D
 ur a terme experiències senzilles
per promoure el reciclatge.
-U
 tilitzar el llenguatge oral per
comunicar-se i aprendre.
-M
 emoritzar i reproduir textos breus
i senzills.

-F
 a servir estratègies per dur a terme treballs de
forma individual i en equip.
-E
 xplica la relació entre alguns elements i recursos
del medi físic, les característiques dels materials i els
possibles usos.
-A
 nalitza els materials utilitzats en la vida
diària, exposant possibles actuacions per a un
desenvolupament sostenible.
-F
 a servir el llenguatge oral per comunicar-se i per
aprendre.
-M
 emoritza i reprodueix textos orals breus i senzills.
-C
 ompon la lletra d’una cançó.
-D
 issenya una etiqueta per a un producte reciclat.
-C
 omunica verbalment de forma raonada el procés
seguit per resoldre problema.
- Identifica, classifica i descriu les qualitats dels sons.

-P
 roduir textos amb sentit estètic i
creativitat: cançons, etiquetes, etc.

-E
 labora instruments no convencionals a partir de
materials reciclats.

-U
 tilitzar l’audició musical per
indagar en les possibilitats del so.

-E
 s diverteix amb desinhibició en els jocs corporals
dramàtics a partir de l’audició musical.

-A
 dquirir capacitats expressives i
creatives que ofereixen l’expressió
corporal i la dansa gaudint de la
seva interpretació com una forma
d’interacció social.

-U
 tilitza les tècniques i els materials més adequats
per a les seves creacions.

EINES D’AVALUACIÓ
I EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE
- Activitats amb un
tiquet de compra.
- Idees, preguntes i
dibuix.
- Planificació del
projecte.
- Descripció del procés
d’elaboració de
l’instrument amb
material reciclat.
- Classificació de
materials sonors.
- Dibuix dels companys
provant sons.
- Dibuix de l’instrument
reciclat.
- Lletra d’una cançó.
- Cartell del reciclatge a
escola.
- Semàfor autoavaluatiu.
- Reflexió metacognitiva.
- Etiqueta de reciclatge.

-U
 tilitza el dibuix com a mitjà d’expressió.

-R
 ealitzar produccions plàstiques
seguint pautes elementals del
procés creatiu.

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

-V
 isita d’experts en música, de
familiars músics o relacionats amb
la indústria del reciclatge, visita a
una fàbrica d’instruments musicals,
a una planta de reciclatge, etc.
-M
 aterial escolar, materials reciclats
i de l’entorn de l’alumne.

-Q
 uines dificultats i potencialitats preveig en el grup
durant el desenvolupament de la unitat?
-C
 om minimitzaré les dificultats?
-Q
 uines necessitats individuals preveig en el
desenvolupament de la unitat?
-Q
 uins recursos i estratègies faré servir per atendre
les necessitats individuals?

AUTOAVALUACIÓ
DEL PROFESSORAT
Quins aspectes he de
mantenir?
- Aprenentatge.
- Motivació.
- Organització temporal.
- Organització de grups
de feina.
Quins aspectes he de
millorar?
- Temporalització.
- Materials i recursos.
- Avaluació.
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RECURSOS/ALIANCES
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Escola .....................................................................................................................................

Curs ........................................................................

DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES AMB LA SEVA CORRESPONDÈNCIA AMB L’AVALUACIÓ

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Educació artística
Llengua

Activitat 1

Ciències naturals
Matemàtiques

Activitat 2

Ciències naturals
Educació artística
Llengua

Activitat 1

Educació artística
Llengua

Activitat 2

Tasca 1:

A BALLAR

Tasca 2:

SONS DEL FEMS

Tasca 3 :
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PETITS TROBADORS
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Llengua
Educació artística

Activitat 1

Ciències naturals

Activitat 2

Ciències naturals
Educació artística

Activitat 3

Escola .....................................................................................................................................

QUÈ AVALUARÉ?
QUÈ OBSERVARÉ?

Curs ........................................................................

COM L’AVALUARÉ?
EINES/EVIDÈNCIES PER AL
DOSSIER D’APRENENTATGE

-U
 tilitza les tècniques i els materials més adequats per a les seves creacions,

tenint cura dels mitjans i dels espais d’ús.
-U
 tilitza estratègies per fer treballs de forma individual i en equip, mostrant
habilitats per resoldre conflictes pacíficament.
-E
 s diverteix amb desinhibició amb els jocs corporals dramàtics a partir de
l’audició musical.
-U
 tilitza el llenguatge escrit per comunicar-se.
-E
 xplica la relació entre alguns elements i recursos del medi físic, les

característiques d’alguns materials i els usos a què es destinen.
-C
 omunica verbalment de forma raonada el procés seguit per resoldre
problemes en contextos reals.
-E
 labora instruments no convencionals a partir de materials reciclats de
l’entorn.
-P
 roposa nous usos per als materials construint instruments musicals reciclats.

-R
 ealització d’un dibuix de

balls.
-E
 xplicació de l’alumne.
-R
 espostes a les activitats.

-E
 xplica la relació entre alguns elements i recursos del medi físic, les

característiques dels materials i els usos a què es destinen.
- Identifica, classifica i descriu les qualitats dels sons de l’entorn natural i social.
-E
 labora instruments no convencionals a partir de materials reciclats de
l’entorn.
-U
 tilitza el dibuix com a mitjà d’expressió.

-R
 edacció de la llista de

materials.
-R
 ealització de dibuixos.
-R
 ecerca de raons per reciclar
el material.

-U
 tilitza el dibuix com a mitjà d’expressió.
-E
 xpressa diferents opcions per reutilitzar un material determinat.
-P
 roposa nous usos dels materials construint instruments musicals reciclats.

-U
 tilitza estratègies per fer treballs de forma individual i en equip, mostrant

habilitats per resoldre conflictes pacíficament.

cançons.
-A
 nalitza els materials utilitzats en la vida diària, exposant possibles actuacions

per a un desenvolupament sostenible.
-U
 tilitza el dibuix com a mitjà d’expressió.
-A
 nalitza els materials utilitzats en la vida diària, exposant possibles actuacions

per a un desenvolupament sostenible.

-P
 lantejament d’idees pròpies i

d’alienes.
-C
 reació d’una cançó.
-P
 ropostes de l’alumne.
-C
 artell.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

-C
 ompon la lletra d’una cançó a partir del treball cooperatiu.
-M
 emoritza i reprodueix textos orals breus i senzills com contes, poemes i
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Recicla la música

Què aprendrem?
Com utilitzam el fems?
Com es fa la música?
Com s’escriuen les
cançons?
Situació
Avui matí, a escola, la professora ha ensenyat com reciclar.
Al capvespre, en Toni va al supermercat amb son pare i sa mare.
Vol triar quines coses pot reciclar però son pare i sa mare van molt
ràpid. Llavors, decideix esperar que acabin i agafar el tiquet.
De sobte, el detergent, la llauna de tomàtiga i tots els productes
comencen a parlar.
—Ei, Toni, com estàs? —li diu el detergent.
—Però què passa? On som? —demana en Toni.
—No et preocupis, això només és un somni. Ens agradaria explicar-te per a què servim. No només som envasos, no ens llancis
després d’utilitzar-nos. Servim per a moltes coses més!
Llavors, tots els productes li varen explicar el que volien ser després de ser utilitzats. Tots, tret d’una llauna gran de tonyina que
estava trista en un raconet.
—Què tens? —li va demanar en Toni.
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—Res, que no m’agrada que em peguin cops... Quan acabau
amb la tonyina l’únic que feis és girar-me cap per avall i venga
a copejar-me, un després de l’altre, com si fos un tambor.
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—Però això és una idea genial! Podeu servir per fer música!
Quin instrument t’agradaria ser?
—Ningú no m’havia demanat què és el que m’agradaria
ser... Una guitarra! Sí, això és el que m’agradaria ser!
Va sonar el clàxon i tots els productes varen romandre quiets i en silenci. En obrir els ulls, en Toni es va adonar que ja
havien tornat a casa. Tenia moltes coses per fer… Un grup
musical! Quina bona idea!

Projecte

3

Abans de començar... pensa individualment
Cerca un tiquet d’una compra i escriu aquí dos productes que
es puguin reciclar:

En què es podrien convertir?
EN QUÈ ELS PODRIA CONVERTIR
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PRODUCTES
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Recicla la música

Aprenem en equip
Cream equip…
Cerca dos companys per formar un grup musical
i anota els vostres noms aquí:
COMPANY 1

COMPANY 2

JO

Escriu una qualitat que tenguin els companys:
QUALITAT
COMPANY 1

QUALITAT
COMPANY 2

LA MEVA QUALITAT

Recull les vostres opinions prèvies…
Company 1
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Reciclen els
companys?
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Quins instruments
volen construir?

Company 2

Projecte

3

Prenem decisions plegats
Com ho feim? Ens posam d’acord?
És possible que gairebé tothom vulgui fer els mateixos instruments… Completa aquesta taula per ajudar-vos a decidir:
RAONS IMPORTANTS
PER FER-LO

Pensau en equip i decidiu.

El tipus de música que volem fer serà:
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INSTRUMENT

QUANTS
VOLEN FERLO
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Recicla la música

Llestos?
Posau-li un nom al vostre grup musical. Per inspirar-vos, pensau en cantants, cançons o instruments:

Pensa en música…
Una cosa que saps:

Una pregunta:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Un dibuix:
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Projecte

3

Planificam
És l’hora de planificar i de repartir tasques. Pensau entre tots
els membres de l’equip i contestau:
ON ACONSEGUIR-HO?
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QUÈ HEM DE MENESTER?
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Recicla la música

Fil a l’agulla
Tasca 1: A ballar
Investiga a casa sobre música i danses d’altres llocs del món.

Activitat 1
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• Tria la dansa que més t’agradi i dibuixa-la:
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• T’agrada ballar la música que has triat? Encercla l’opció correcta:

Preparau una presentació i ballau a classe algunes
de les músiques i danses trobades

Projecte

3

Activitat 2
• Observa aquestes dues imatges. De quina manera poden
utilitzar-se com a instruments musicals?

• Escriu dos exemples de coses que veus cada dia i que poden utilitzar-se com a instruments musicals:
1

• Compartiu els exemples de l’equip i decidiu entre tots quins
instruments fabricareu. Quin instrument heu triat?
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2
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Recicla la música

Fil a l’agulla
Tasca 2: Sons del fems
Activitat 1
Dóna so als materials.
•A
 juntau tot el material que heu duit per fer els instruments
i tocau-los perquè sonin. Quin tipus d’instrument són? Marca-ho amb una X:
MATERIAL

CORDA
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• Dibuixa els companys provant els sons dels instruments:
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VENT

PERCUSSIÓ

Projecte

3

Activitat 2
Dóna vida al teu instrument.
• Tria un dels materials que transformareu en un
instrument i dibuixa’l:

• Si pogués parlar i tingués sentiments, què diria aquest material? Recorda el somni d’en Toni:
El meu nom és

perquè
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M’agradaria convertir-me en
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Recicla la música

Fil a l’agulla
Tasca 3: Petits trobadors
És hora de crear una cançó per al vostre grup musical.
El tema de la cançó és el reciclatge.

Activitat 1
• Proposa dues idees que vulguis incloure a la cançó:

Idea 1

Idea 2

• Escriu una línia de la cançó i després completa amb les dels
companys:
JO
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COMPANY 1
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COMPANY 2

Ara posau-li música!

Projecte

3

Activitat 2
La nostra contribució.
A escola hi ha moltes coses que llençam al fems.
Quines podrien reciclar-se? Escriu-ne dues:
1
2

Activitat 3
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Dibuixa un cartell per mostrar quines coses d’escola
es poden reciclar:
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Recicla la música

Ho hem aconseguit!
1. S
 emàfor d’autoavaluació.
Col·loca segons el que hagis fet: Realitz les tasques grupals.
/ Realitz totes les tasques individuals. / M’esforç en la lletra.
/ Procur escriure bé. / Escolt els companys. / Arrib a acords
amb els companys.
De vegades

Mai
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Sempre
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Projecte

3

Reflexiona...
• Què has après amb aquestes tasques?

2. P
 er acabar:
Nous adhesius per als productes reciclables.
Escriu instruccions de transformació en l’etiqueta d’un
producte. Han de servir perquè les persones que comprin
aquest producte sàpiguen com reutilitzar-lo.
Hola, som:
Per favor, en lloc de llençar-me al fems, posa’m al contenidor
de color:

Moltes gràcies
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Si ho fas així, potser em podria convertir en:
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