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La meua empremta
en el temps

Aquest projecte reunix diverses finalitats educatives: aprendre de la història i amb la història, educar en l’art i en el llenguatge artisticovisual, i
fomentar valors cívics.
El tema que servix com a fil conductor és la construcció d’unes càpsules del temps en les quals l’alumnat haurà de guardar esdeveniments
històrics i manifestacions culturals o socials, així com construccions,
avenços científics, imatges, música, cine, art, etc., que consideren que
han de ser recordats en el futur.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

La idea prové de l’artista Andy Warhol, segons s’explica en la pàgina
de presentació del projecte. Per a dur-la a terme, l’alumnat haurà de
reflexionar sobre esdeveniments importants del present i analitzar les
relacions entre l’actualitat i el futur.
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En la realització d’aquest projecte utilitzaran coneixements treballats
anteriorment en altres àrees curriculars: el concepte d’història, operacions matemàtiques, expressió escrita i oral, dibuix, etc. La recerca d’informació i la planificació requeriran que posen en joc les seues habilitats emprenedores per a formar els equips, elegir el contingut de les
càpsules i preparar la presentació final.
La naturalesa del projecte donarà a l’alumnat l’oportunitat de reflexionar sobre el seu aprenentatge i exercitar el pensament abstracte i simbòlic.
Aquest projecte us farà traure el millor de vosaltres. Avantl!

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·lustre el contingut del projecte. S’hi
exposaran:
- La situació que genera el projecte.
- Els fils conductors.
- Els objectius fonamentals.
- El que es demana a l’alumnat que ha de fer.
Pensa individualment
Abans de començar a treballar junts, es dedica un primer moment al pensament i a
la detecció d’idees individuals. Connectarem amb els continguts fonamentals que es
treballen en el projecte. Pretenem activar els coneixements necessaris en l’alumnat,
així com la predisposició al treball posterior.

Pàgines 3a i 4a

Aprenem en equip

Creem equip
Pàgina enfocada a recollir idees prèvies i a generar identitat d’equip.
Definiran nom, rols…
Prenem decisions junts
Els projectes permetran una certa flexibilitat en la presa de 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 trien per a iniciar
posteriorment el treball centrat ja en l’activitat elegida.

Pàgines 5a i 6a

Preparats?

Idees prèvies grupals i habilitats de planificació
En aquesta doble pàgina es contrasten els coneixements previs individuals amb la
resta del grup per a crear cohesió i coherència d’idees. Es permetrà contrastar-les
també amb el professorat.
Al seu torn, s’entrenaran habilitats específiques de planificació grupal que permeten
a l’alumnat aconseguir els objectius del mateix projecte.

Pàgines 7a i 12a
Desenvolupament de les tasques del projecte
Concreció i connexió amb les diferents àrees curriculars integrades en el projecte.
«Contingut» i activitats del projecte. Aquestes permetran la suficient flexibilitat
perquè cada professor o professora decidisca quant es poden allargar a fi de
traure’n profit tant a l’aula com fora d’aquesta.

Pàgines 13a i 14a

Ho hem
aconseguit!

Avaluació, metacognició i celebració de l’aprenentatge
S’inclouran eines d’avaluació per a l’alumnat, preguntes de reflexió sobre el que
han aprés, propostes de millora i una activitat de tancament que permeta valorar els
aprenentatges.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Mans
a l’obra
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Escola .....................................................................................................................................

PROJECTE:

LA MEUA EMPREMTA EN EL TEMPS

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

Temporalització: segons el criteri del professorat.
Nombre d’hores/setmanes: segons el criteri del professorat.
Àrees implicades: Llengua, Matemàtiques,
Educació artística, Ciències socials.

FILS CONDUCTORS:
1. Què canvia amb el pas del temps?
2. Quines coses són realment importants?
3. Com m’agradaria que em recordaren?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

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

- Coneixement d’un mateix i dels altres. La identitat i
l’autonomia personals.

- Desenvolupar les competències matemàtiques
bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que
requerisquen la realització d’operacions elementals
de càlcul aplicat a la vida quotidiana.
- Conéixer els aspectes fonamentals de les Ciències de
la natura, Ciències socials, Geografia, Història i de la
cultura en general.
- Utilitzar diferents representacions i expressions
artístiques.

- Utilització d’estratègies per a potenciar la cohesió del grup i
el treball cooperatiu.
- Planificació i gestió de projectes a fi d’aconseguir objectius.
Iniciativa emprenedora.
- La mesura bàsica del temps: present, passat i futur.
- Càlculs amb mesures temporals.
- Operacions amb nombres naturals.
- Aproximació a la lectura, anàlisi i interpretació de l’art.
- Representació d’idees utilitzant el llenguatge visual.
- Estratègies per a utilitzar el llenguatge oral com a instrument
de comunicació i d’aprenentatge: escoltar, recollir dades,
preguntar.
- Utilització de la carta com a vehicle de comunicació amb
altres temps.
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QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:
- Reconéixer la importància de la ciència en la nostra
vida quotidiana.
Competència lingüística:
- Expressar oralment de manera clara i ordenada
qualsevol tipus d’informació.
Competència digital:
- Utilitzar mitjans audiovisuals per a rebre informacions
diverses.
Competència social i cívica:
- Desenvolupar la capacitat de diàleg amb els altres.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Expressar sentiments i emocions des de codis
artístics.
- Elaborar treballs i presentacions amb sentit estètic.
Competència en aprendre a aprendre:
- Aplicar estratègies per a la millora del pensament
creatiu, crític, emocional i independent.
- Prendre consciència dels processos d’aprenentatge.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Prioritzar la consecució d’objectius grupals a
interessos personals.
- Configurar una visió de futur realista i ambiciosa.

Tasca 1: Com és la vida en l’actualitat? Treball individual.
Tasca 2: Per què és així la meua vida? Treball individual,
selecció d’evidències.
Tasca 3: Com t’agradaria que fóra la vida en el futur? Treball
individual i cooperatiu, estructura cooperativa (llapis al centre,
escriptura compartida).

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

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Establir conjectures tant respecte a
esdeveniments que tenen lloc d’una forma
natural com sobre els que es produïxen
quan es provoquen, a través d’un
experiment.

- Manifesta autonomia i destresa en la presa
de decisions.
- Investiga a través de la realització
d’experiències senzilles sobre diferents
fenòmens físics i químics de la matèria.
- Utilitza estratègies per a realitzar treballs
de forma individual i en equip.
- Mostra confiança en si mateix, sentit crític,
iniciativa personal, interés, creativitat i
esperit emprenedor.
- Manifesta autonomia en la planificació i
en l’execució d’accions i tasques.
- Analitza fets propis i aliens situant-los
correctament en el temps.
- Utilitza els nombres en contextos reals.
- Comprén la informació general a partir
d’un discurs oral.
- Escriu una carta adequant el llenguatge
a les característiques del gènere i
desenvolupant la seua capacitat creativa.
- Coneix, analitza i reconeix les
característiques bàsiques del pop art
d’Andy Warhol.
- Utilitza el dibuix com a mitjà d’expressió.
- Organitza l’espai de les seues produccions
bidimensionals utilitzant conceptes bàsics
de composició, equilibri i proporció.

- Realitzar experiències senzilles sobre
diferents fenòmens físics i químics de
la matèria.
- Realitzar treballs i presentacions de tipus
individual i grupal mostrant habilitat per a
estudiar sols i de manera cooperativa.
- Desenvolupar la creativitat i l’esperit
emprenedor, augmentant les capacitats
per a aprofitar la informació i les idees i
presentar conclusions innovadores.
- Comprendre la divisió bàsica del temps
en present, passat i futur.
- Realitzar operacions i càlculs numèrics en
situacions de la vida quotidiana.
- Comprendre missatges orals i analitzar-los
amb sentit crític.
- Produir textos amb diferents intencions
comunicatives amb coherència,
respectant-ne l’estructura i aplicant les
regles ortogràfiques, cuidant la cal·ligrafia,
l’ordre i la presentació.
- Aproximar-se a l’anàlisi i a la interpretació
del pop art d’Andy Warhol.

EINES D’AVALUACIÓ
I EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE
- Resposta a preguntes
sobre què guardarien
en una càpsula del
temps.
- Anàlisi d’avantatges
i desavantatges.
Decisions finals.
- Redacció de cartes.
- Paraules, idees i frases.
- Autoavaluació.
- Medalla i explicacions.

- Representar idees utilitzant el llenguatge
visual.

RECURSOS/ALIANCES

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

- Visita d’experts d’art modern o de familiars
que tinguen coneixements artístics; visita a
museus, etc.
- Material escolar, reproductor multimèdia,
connexió a Internet, etc.

- Quines dificultats i potencialitats preveig
en el grup durant el desenvolupament
de la unitat?
- Com minimitzaré les dificultats?
- Quines necessitats individuals preveig en
el desenvolupament de la unitat?
- Quins recursos i estratègies manejaré per
a atendre les necessitats individuals?

AUTOAVALUACIÓ
DEL PROFESSORAT
Quins aspectes he de
mantindre?
- Aprenentatge.
- Motivació.
- Organització temporal.
- Organització de grups
de treball.
Quins aspectes he de
millorar?
- Temporalització.
- Materials i recursos.
- Avaluació.

7

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

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

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

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Tasca 1:

COM ÉS LA VIDA EN L’ACTUALITAT?
Matemàtiques
Educació artística

Activitat 1

Ciències socials

Activitat 2

Llengua

Activitat 3

Tasca 2:

PER QUÈ ÉS AIXÍ LA MEUA VIDA?
Llengua
Educació artística

Activitat 1

Llengua
Educació artística
Ciències socials

Activitat 2

Tasca 3:

COM T’AGRADARIA QUE FÓRA LA VIDA EN EL FUTUR?
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Ciències socials
Llengua

Activitat 1

Llengua
Ciències socials

Activitat 2

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

- Utilitza els nombres en contextos reals com operadors en la interpretació i
resolució de problemes.
- Coneix, analitza i reconeix les característiques bàsiques del pop Art
d’Andy Warhol.
- Analitza fets propis i aliens situant-los correctament en el temps.

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

COM HO HE D’AVALUAR?
EINES/ EVIDÈNCIES PER AL
DOSSIER D’APRENENTATGE

- Respostes als anys dels quadres.
- Llista d’objectes.
- Contingut i redacció de la carta..

- Escriu una carta adequant el llenguatge a les característiques del gènere i
desenvolupant la seua capacitat creativa.

- Mostra confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat,
creativitat i esperit emprenedor.
- Analitza fets propis i aliens situant-los correctament en el temps.
- Organitza l’espai de les seues produccions bidimensionals utilitzant
conceptes bàsics de composició, equilibri i proporció.
- Reflexiona sobre el seu passat, present i futur.
- Manifesta autonomia en la planificació i execució d’accions i tasques, i té
iniciativa a la presa de decisions.
- Expressa opinions a partir de l’anàlisi dels canvis en l’entorn.
- Utilitza el dibuix o la fotografia com a mitjà d’expressió.

- Utilitza estratègies per a realitzar treballs de forma individual i en equip.
- Manifesta autonomia en la planificació i execució d’accions i tasques, i té
iniciativa en la presa de decisions.
- Mostra una actitud d’escolta activa.
- Comprén la informació general a partir d’un discurs oral.
- Utilitza estratègies per a realitzar treballs de forma individual i en equip.
- Escriu una carta adequant el llenguatge a les característiques del gènere
i desenvolupant la seua capacitat creativa.

- Composició de l’arbre genealògic.
- Característiques heretades.
- Fotografies o imatges mostrades.
- Argumentacions de millora.

- Respostes a l’activitat «Llapis al
centre».
- Contingut i redacció de la carta
al futur.
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La meua empremta
en el temps

Què aprendrem?
Què canvia amb el pas del temps?
Quines coses són realment importants?
Com m’agradaria que em recordaren?
Situació
Andy Warhol és un artista molt famós
de la segona meitat del segle xx. És
conegut, entre altres coses, per ser
el creador del pop art, un estil artístic
que hui dia decora moltes cases, restaurants, hotels, etc.
Quan tenia més o menys la vostra
edat, va patir diverses malalties que
el van fer estar molt de temps al llit.
Això li va permetre pensar molt. Sovint, es preguntava què es recordaria
d’ell quan ja no estiguera al món.
Potser per això va acabar creant càpsules del temps on guardava
aquells records que no volia que es perderen. Si algun dia les trobava algú, sabria qui era ell, què li agradava i quines coses importants hi havia en l’època en què va viure.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Per sort, va acabar vivint molts anys i no van ser necessàries les
seues càpsules perquè tot el món el recorde encara hui.
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Reflexionarem sobre quines coses són importants en la
nostra època.
Analitzarem com influïx el present en el futur.
Construirem una càpsula del temps.
Prendrem decisions en equip.

Projecte

1

Abans de començar... pensa individualment
Present, passat i futur
En moltes pel·lícules, veiem imatges del passat, com les ruïnes romanes o els castells medievals. Alguna vegada has pensat que tu també tens la teua pròpia història? Pensa en el teu
present i pinta la paraula PRESENT del color que cregues que
millor el representa:

Per què has triat aquest color?

I el teu passat? I el teu futur? Dibuixa’t en el passat, quan eres
molt xicotet, i en el futur. Com t’imagines d’ací a 20 anys?

Futur

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Passat
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La meua empremta
en el temps

Aprenem en equip
Creem equip…
Fixa’t en el color que han triat els teus companys i
companyes per a representar el present i forma un
equip amb dos xiquets o xiquets més que hagen triat
colors diferents. Anota’n ací els noms i el color que ha
triat cada u.
COMPANY 1

COMPANY 2

EL MEU NOM

COLOR

COLOR

COLOR

Per què ha triat aquest color per al present? Anota les
respostes.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

COMPANY 1
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COMPANY 2

Projecte

1

Prenem decisions
junts
Com podem fer una càpsula
del temps?
Amb l’ajuda d’alguna persona
major, busca en Internet un
episodi de Peppa Pig titulat
«La càpsula del temps».
Què han guardat en la càpsula
del temps?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Què guardaries tu en una càpsula del temps? Per què?
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La meua empremta
en el temps

Preparats
Les decisions que prenem en la vida tenen
conseqüències.

Pensa en una cosa que has fet recentment i
en les conseqüències que ha pogut tindre.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Quina altra decisió podries haver pres?
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Projecte
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Planifiquem
Qui t’agradaria que obrira la teua càpsula del temps? Escriu
dues opcions i el perquè.
PER QUÈ?

On guardaràs la càpsula? Escriu també dues opcions.

Quin tipus de recipient utilitzaràs?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

PER QUÈ?
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La meua empremta
en el temps

Mans a l’obra
Tasca 1: Com és la vida en l’actualitat?
Activitat 1
Com és la meua vida.
Andy Warhol va tindre molta habilitat per a endevinar quines
coses del seu temps perdurarien. Ací podeu veure alguns dels
seus quadres. Fixeu-vos en l’any en què els va pintar i esbrineu quants anys té cada un.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Coca-Cola 3 bottles (1962).
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Mickey Mouse (1981).

Michael Jackson (1984).

• El quadre de la Coca-Cola té

anys.

• El quadre de Mickey Mouse té

anys.

• El quadre de Michael Jackson té

anys.

Activitat 2
Imagina que ets Andy Warhol i que vols fer una llista amb les
coses que es recordaran en el futur. Analitza amb els companys
i companyes quins objectes, personatges o màquines
caracteritzen la vida actual.

Projecte

1

Activitat 3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Escriu una carta breu en la qual et presentes a tu mateix i expliques com és la vida hui dia. Acompanya la carta amb una
imatge que il·lustre el que has contat.
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La meua empremta
en el temps

Mans a l’obra
Tasca 2: Per què és així la meua vida?
Activitat 1
Quins són els meus orígens?
Elabora el teu arbre genealògic. Busca fotografies dels teus
pares i dels teus iaios, enganxa-les i posa’n el nom davall.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Iaio
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Iaia

Iaio

Pare

Mare

Jo

Iaia

Projecte
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Activitat 2
Què ha canviat?
Busca i enganxa ací una foto de la teua població abans i ara.
Abans

Ara

Què ha canviat?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Ara dibuixa ací una cosa que no haja canviat.
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La meua empremta
en el temps

Mans a l’obra
Tasca 3: Com t’agradaria
que fóra la vida en el futur?
Activitat 1
• Deixeu els vostres llapis al centre de la taula i responeu.
Què fem bé en el present i ens agradaria que
els habitants del futur cuidaren?
Quan hàgeu comentat la pregunta, agafa el teu llapis i anota
la resposta que més t’haja agradat ací.

• Ara, responeu.
Què fem malament en el present i ens agradaria
que els habitants del futur canviaren?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Quan hàgeu comentat la pregunta, agafa el teu llapis i anota
la resposta que més t’haja agradat ací.
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Projecte

1

Activitat 2
Carta al futur.

Paràgraf 1

Paràgraf 2

Paràgraf 3
Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Escriureu una carta per a posar-la dins de la càpsula. Cada
membre de l’equip escriurà un paràgraf i el llegirà a la resta.
Després l’escriureu tots en els vostres llibres.
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La meua empremta
en el temps

Ho hem aconseguit!
1. Guardem la càpsula.
Arriba el moment més important: heu de guardar la càpsula
del temps. Fes una foto del moment i enganxa-la ací.

2. Respon la pregunta.
• Què t’ha agradat més d’aquest projecte?

3. Escriu.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Dues paraules noves
que has aprés
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Una idea que t’emportes

Projecte

1
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He fet bé
la lletra?

He investigat en
profunditat?
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He col·laborat en
les tasques grupals?

H

e
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4. C
 ompleta la diana següent.

ne

He fet totes
les activitats?

Per què creus que mereixes aquesta medalla i no una altra?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

5. Després d’haver acabat el projecte i d’haver avaluat el teu
treball, encercla la medalla que t’atorgaries a tu mateix.
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Projecte

2

Connectats al món

Vivim en la cultura de la imatge, envoltats d’estímuls que intenten captar la nostra atenció. Els mitjans de comunicació invertixen molt de
temps i diners a pensar com poden arribar al major nombre possible
de persones. La publicitat s’obri pas en el nostre dia a dia per a intentar
influir en els nostres hàbits de vida i de consum.
És tan important manejar i conéixer aquests llenguatges que, des de les
normatives educatives, es contempla la competència necessària en comunicació audiovisual. Es tracta de conéixer els codis que es manegen,
reflexionar sobre els seus missatges i aprendre a utilitzar-los, per a ser
capaços també de comunicar des de les eines que es proposen per a la
transmissió de la informació.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

L’alumnat aprendrà i emprendrà en equip, creant un anunci publicitari
que es puga exposar al carrer, i també un anunci comercial televisiu, per
a la qual cosa haurà de començar a manejar llenguatges influents que
s’utilitzen en totes les campanyes de màrqueting i de comunicació.
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Pretenem, a més, que aprenguen a valorar la publicitat com un mitjà de
divulgació d’idees i a utilitzar els mitjans de comunicació, i que, amb
això, comencen a comprendre per què és tan important saber comunicar. Des d’una anàlisi crítica sobre els seus hàbits de consum de publicitat, els invitarem a crear aquest anunci final reflexionant sobre els
possibles receptors. A més, podrem acompanyar-los en el disseny ensenyant-los a fer passos xicotets amb el llenguatge publicitari i televisiu:
teleprompter, storyboard, guió, director, actor...
No desitgeu veure ja els seus anuncis? Podeu penjar els millors en el
blog de l’escola
.

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·lustre el contingut del projecte. S’hi
exposaran:
- La situació que genera el projecte.
- Els fils conductors.
- Els objectius fonamentals.
- El que es demana a l’alumnat que ha de fer.
Pensa individualment
Abans de començar a treballar junts, es dedica un primer moment al pensament i a
la detecció d’idees individuals. Connectarem amb els continguts fonamentals que es
treballen en el projecte. Pretenem activar els coneixements necessaris en l’alumnat,
així com la predisposició al treball posterior.

Pàgines 3a i 4a

Aprenem en equip

Creem equip
Pàgina enfocada a recollir idees prèvies i a generar identitat d’equip.
Definiran nom, rols…
Prenem decisions junts
Els projectes permetran una certa flexibilitat en la presa de 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 trien per a iniciar
posteriorment el treball centrat ja en l’activitat elegida.

Pàgines 5a i 6a

Preparats?

Idees prèvies grupals i habilitats de planificació
En aquesta doble pàgina es contrasten els coneixements previs individuals amb la
resta del grup per a crear cohesió i coherència d’idees. Es permetrà contrastar-les
també amb el professorat.
Al seu torn, s’entrenaran habilitats específiques de planificació grupal que permeten
a l’alumnat aconseguir els objectius del mateix projecte.

Pàgines 7a a 12a
Desenvolupament de les tasques del projecte
Concreció i connexió amb les diferents àrees curriculars integrades en el projecte.
«Contingut» i activitats del projecte. Aquestes permetran la suficient flexibilitat
perquè cada professor o professora decidisca quant es poden allargar a fi de
traure’n profit tant a l’aula com fora d’aquesta.

Pàgines 13a i 14a

Ho hem
aconseguit!

Avaluació, metacognició i celebració de l’aprenentatge
S’inclouran eines d’avaluació per a l’alumnat, preguntes de reflexió sobre el que
han aprés, propostes de millora i una activitat de tancament que permeta valorar els
aprenentatges.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Mans
a l’obra
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Escola .....................................................................................................................................

PROJECTE:

CONNECTATS AL MÓN

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

Temporalització: segons el criteri del professorat.
Nombre d’hores/setmanes: segons el criteri del professorat.
Àrees implicades: Matemàtiques, Ciències socials, Llengua,
Educació artística.

FILS CONDUCTORS:
1. Per a què servix la publicitat?
2. Com puc fer un missatge publicitari?
3. Què necessite per a poder fer un missatge publicitari?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Reconéixer l’impacte que la publicitat té en la vida de
les persones.

- Desenvolupament d’estratègies per a organitzar, memoritzar
i recuperar la informació obtinguda mitjançant diferents
mètodes i fonts.

- Valorar la publicitat com a mitjà de comunicació i de
divulgació d’idees.
- Utilitzar els mitjans de comunicació com una eina
d’expressió.
- Comprendre missatges orals i escrits recollits de
diferents mitjans de comunicació.
- Identificar la idea principal d’un text comunicatiu
diferenciant-la de les idees secundàries i de la
intenció del missatge.

- Foment de la capacitat per a viure en societat.
- Anàlisi dels mitjans de comunicació.
- Audició i reproducció de textos breus i senzills que estimulen
la curiositat i la imaginació de l’alumnat.
- Lectura de gràfics i de quadres de doble entrada.
- Utilització de tècniques i materials: les ceres.

- Interpretar dades a partir de l’anàlisi i de la reflexió
sobre gràfics i taules.
- Generar preguntes per a aprofundir en la
interpretació de les dades.
- Utilitzar diferents tècniques i materials artístics per a
expressar un missatge.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència en matemàtiques, en ciències
i tecnologia:
- Identificar i desxifrar les dades d’un gràfic.

Tasca 1: Alguna cosa per a dir.

Competència lingüística:
- Elaborar un text amb intenció comunicativa.
Competència digital:
- Comunicar a través de diferents mitjans.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Competència social i cívica:
- Respectar les idees dels altres.

26

Competència en consciència i expressions culturals:
- Realitzar productes estètics amb intenció
comunicativa.
Competència en aprendre a aprendre:
- Optimitzar els recursos disponibles.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Aportar idees al projecte.

Tasca 2: El teleprompter.
Tasca 3: Una oportunitat per a comunicar.

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

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

-O
 btindre informació concreta i rellevant
sobre fets utilitzant diferents fonts.

- Busca i selecciona informació i la comunica
oralment.

-U
 tilitzar, de manera guiada, les tecnologies
de la informació i de la comunicació per a
obtindre informació, aprendre i expressar
continguts.

- Analitza informacions contingudes en
taules, gràfics, esquemes, resums i en
les tecnologies de la informació i la
comunicació.

-R
 econéixer les característiques dels mitjans
de comunicació de masses, identificant el
seu paper en la vida quotidiana.

- Enumera diferents mitjans de comunicació.

-C
 omprendre el sentit global d’un text.
Identificar informacions rellevants i
irrellevants.
-F
 er interpretacions de les dades
presentades en gràfics de barres i en
quadres de doble entrada.
-A
 profitar les propietats expressives de les
ceres en les seues creacions, mantenint
l’ordre i la neteja durant el procés.

EINES D’AVALUACIÓ
I EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE
- Vegeu el quadre de
les pàgines 28-29.

- Analitza els canvis que les comunicacions
han provocat en les activitats personals i
socials.
- Desenvolupa una actitud crítica davant dels
anuncis publicitaris.
- Identifica la idea principal en diferents tipus
de text.
- Llig i interpreta dades i informacions que
apareixen en quadres de doble entrada i en
gràfics.
- Formula preguntes a partir de la lectura d’un
quadre de doble entrada o d’un gràfic.
- Utilitza les ceres en les seues composicions
i coneix les possibilitats gràfiques que
oferixen.
- Manté l’espai de treball ordenat i net.

RECURSOS/ALIANCES

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

AUTOAVALUACIÓ
DEL PROFESSORAT

-E
 ls recursos dependran del plantejament
del projecte per part de l’alumnat.

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

Quins aspectes he de
mantindre?
- Aprenentatge.

- Com minimitzaré les dificultats?

- Motivació.

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

- Organització temporal.

- Quins recursos i estratègies manejaré per a
atendre les necessitats individuals?
- En l’assignació de treballs es tindran
en compte les necessitats personals
de l’alumnat, distribuint-los segons les
capacitats que s’han de desenvolupar.

- Organització de grups
de treball.
Quins aspectes he de
millorar?
- Temporalització.
- Materials i recursos.
- Avaluació.
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-S
 ’intentarà facilitar tots els recursos
necessaris.
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Escola .....................................................................................................................................

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

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

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Tasca 1:

ALGUNA COSA PER A DIR
Llengua

Activitat 1

Llengua

Activitat 2

Tasca 2:

EL TELEPROMPTER
Ciències socials

Activitat 1

Llengua

Activitat 2

Ciències socials
Llengua

Activitat 3

Tasca 3:
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UNA OPORTUNITAT PER A COMUNICAR
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Educació artística

Activitat 1

Educació artística

Activitat 2

Ciències socials
Educació artística

Activitat 3

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

- Identifica la idea principal en diferents tipus de text.
- Identifica la idea principal en diferents tipus de text.
- Aporta idees al projecte.
- Elabora un text amb intenció comunicativa.

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

COM HO HE D’AVALUAR?
EINES/EVIDÈNCIES PER AL
DOSSIER D’APRENENTATGE

- Activitats del llibre de l’alumnat.
- Registre d’emoticones de l’avaluació
final.
- Missatge creat.

- Investiga què és un teleprompter.

- Elabora un text amb intenció comunicativa.
- Identifica la idea principal en diferents tipus de text.
- Aporta idees al projecte.

- Utilitza les ceres en les seues composicions i coneix les possibilitats
que oferixen.
- Manté l’espai de treball ordenat i net.
- Crea productes estètics amb intenció comunicativa.
- Manté l’espai de treball ordenat i net.
- Crea productes estètics amb intenció comunicativa.
- Optimitza els recursos disponibles.
- Comunica a través de mitjans distints.
- Crea productes estètics amb intenció comunicativa.

- Activitats del llibre de l’alumnat.
- Registre d’emoticones de l’avaluació
final.

- Realització d’un storyboard.
- Realització d’un panell publicitari.
- Registre d’emoticones de l’avaluació
final.
- Diana de l’avaluació final.
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- Identifica la idea principal en diferents tipus de text.
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Connectats al món

Què aprendrem?
Per a què servix la publicitat?
Com puc crear un missatge
publicitari?
Què necessite per a crear
un missatge publicitari?
Situació
En una classe de 30 xiquets i
xiquetes, aquests senten o veuen
els anuncis en diferents mitjans:
10 en televisió, 8 en diaris,
6 quan caminen pel carrer,
4 per la ràdio i 2 en Internet.
Observa aquest gràfic i contesta les
preguntes següents.

Televisió

Periòdics

Carrer

Què significa?
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Què és la publicitat?
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En aquest projecte crearem el nostre propi anunci publicitari.
 nalitzarem els diferents mitjans de comunicació i la
A
publicitat.
Crearem un cartell per al carrer.
Convertirem el nostre cartell en un anunci per a la
televisió.

Ràdio
Internet

Projecte

2

Abans de començar... pensa individualment
Atenció!
Pensa en anuncis que veus o que escoltes.
DE QUÈ ERA L’ANUNCI?
Anunci
de televisió
Anunci
en un diari
Anunci
al carrer
Anunci
en la ràdio
Anunci
en Internet
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Quants anuncis has posat de cada tipus? Representa-ho en
aquest gràfic.
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Connectats al món

Aprenem en equip
Creem equip…
Ara crearem un anunci. Com ens organitzem?

Quins són els membres del meu equip? Anota els vostres
noms.
Company 1

Company 2

Company 3
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Ara, escriu en cada quadre el nom dels teus companys o
companyes i una qualitat que tinguen.
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Trieu un nom per al vostre grup.

Projecte
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Prenem decisions junts
Què volem fer? Ens hi posem d’acord?
En la realització d’un anunci intervenen moltes persones. Estudiarem les més importants: el guionista, l’actor i el director.
Per a quin treball esteu més preparats?
PER A QUIN TREBALL ESTÀ MÉS PREPARAT?
Company 1

Company 2

Company 3

Distribuïu els treballs i digueu per què els trieu.

Guionista

Actor

Nom:

Nom:

Nom:

Perquè:

Perquè:

Perquè:
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Director
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Connectats al món

Preparats?
Investigueu sobre el treball que us ha tocat exercir i escriviu-lo
ací.
Director

Guionista

Quin treball t’ha tocat a tu?
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Què necessitaràs per a fer-lo bé?
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Actor

Projecte
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Planifiquem
Crearem dos anuncis publicitaris:
• Un anunci per al carrer (un cartell).
• Un anunci de televisió.
Què necessiteu per a fer-los (disfresses, pintures, tisores, etc.)?
Per al cartell:

Per a l’anunci de televisió:

Repartiu-vos les tasques i completeu aquest quadre.
EL NOSTRE CRONOGRAMA
QUÈ HA DE FER?

QUAN?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

RESPONSABLE
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Connectats al món

Mans a l’obra
Tasca 1: Alguna cosa a dir
Activitat 1
Fixa’t en aquests dos cartells.

El món
et necessita
Què aconseguixes
amb la Teua Ajuda?

400 Vacunes
200 Equips de potabilització
d’aigua
Construïm 2 Hospitals

COL·LABORA

Pensa i escriu.
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• En què s’assemblen?
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• Quin tipus d’idees transmeten?

LLARGA VIDA AL REI
Millor cotxe de l’any
Desde

Projecte
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Activitat 2
• Penseu diferents possibilitats de contingut per al vostre cartell. Escriviu-ne una llista en aquesta bombeta.

Q

uin

ai
de

au

s sem

nt?
bla més interessa

è?
u
rq
Pe
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• Escriviu ací el missatge que posareu en el cartell. Ha de ser
curt i atractiu!
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Connectats al món

Mans a l’obra
Tasca 2: El teleprompter
Activitat 1
Investiga què és un teleprompter.

• Per a què servix?

Activitat 2
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Imagina que has de convertir el teu cartell en un anunci per a
la televisió. Quines idees vols transmetre?
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Activitat 3
• A qui va dirigit el vostre anunci? A xiquets, a majors, a totes
les persones?
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• Ara, escriviu el guió del vostre anunci televisiu.
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Connectats al món

Mans a l’obra
Tasca 3: Una oportunitat per a comunicar
Activitat 1
Recordeu el missatge del vostre cartell. Ara heu de
representar-lo en una cartolina. Busqueu retalls de diaris
o fotos, o dibuixeu imatges que us ajuden a transmetre les
vostres idees. Escriviu el missatge i pinteu-lo amb ceres
dures. Feu-ne ací un disseny previ.

Activitat 2
El nostre storyboard.
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El storyboard ens ajuda a planificar el que es veurà en
l’anunci publicitari. Són dibuixos que il·lustren el que passarà
pas a pas, com en un còmic.
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Feu el storyboard del vostre anunci:

Activitat 3
Prepareu la presentació de l’anunci televisiu.

Representeu l’anunci!
Podeu gravar-lo amb alguna càmera que us hagen deixat
o demanar al professor o professora que us grave.
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• Què he de fer jo?
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Connectats al món

Ho hem aconseguit!
1. Com heu treballat en equip? Valoreu els vostres companys
i companyes.
QUÈ HA FET BÉ?

QUÈ NECESSITA MILLORAR?

COMPANY 1

COMPANY 2
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2. Avalueu el treball a través d’aquesta diana.
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El resultat obtingut
és satisfactori.

Hem estat motivats amb
el projecte.

Tornaríem a fer un
projecte similar.

Hem rebut l’ajuda
necessària per a
desenvolupar-lo.

Projecte

2

3. A
 ra et toca a tu. Com t’avaluaries en aquest projecte?
Senyala amb una X de color verd si ho has fet bé, de color groc si pots millorar o de color roig si no l’has fet.

M’HE ESFORÇAT PROU?
HE TREBALLAT BÉ A CLASSE?
HE MOSTRAT INTERÉS?
HE PARTICIPAT EN LES DIFERENTS
ACTIVITATS?

Has utilitzat la publicitat per a expressar idees?
Saps interpretar dades de gràfics i de taules?
Comprens els missatges de les diferents publicitats?
Has expressat missatges amb diferents tècniques i materials?
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4. R
 evisa si has aconseguit aquests objectius proposats.
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El nostre àlbum de plantes

T’agrada col·leccionar? I la natura? I aprendre divertint-te? I conéixer
cada vegada més i més coses? I els àlbums? Tot això ho trobaràs en
aquest projecte.
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Mitjançant una dinàmica de treball cooperatiu, l’alumnat confeccionarà
un àlbum de plantes en el qual col·leccionaran fulles de diferents tipus
degudament identificades i etiquetades, acompanyades de dibuixos en
els quals destacaran la semblança que tenen amb formes geomètriques.
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Per a realitzar aquesta tasca, es desenvoluparan coneixements de les
àrees de Ciències de la natura, Llengua, Matemàtiques, Música o Educació artística. Les estacions, els tipus d’arbres i plantes, les fulles i les
formes que tenen, la música i el dibuix, es connectaran de manera creativa. També entrenaran les habilitats comunicatives en tots els seus vessants: l’expressió oral i escrita i l’ús de les noves tecnologies.
La realització d’aquest projecte serà una manera interessant de familiaritzar l’alumnat amb el mètode científic, ja que hauran d’investigar i
recopilar informació posant en joc el pensament crític i creatiu, així com
la pràctica d’habilitats comunicatives.
Aquest projecte ho té tot. No te’l pots perdre!

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·lustre el contingut del projecte. S’hi
exposaran:
- La situació que genera el projecte.
- Els fils conductors.
- Els objectius fonamentals.
- El que es demana a l’alumnat que ha de fer.
Pensa individualment
Abans de començar a treballar junts, es dedica un primer moment al pensament i a
la detecció d’idees individuals. Connectarem amb els continguts fonamentals que es
treballen en el projecte. Pretenem activar els coneixements necessaris en l’alumnat,
així com la predisposició al treball posterior.

Pàgines 3a i 4a

Aprenem en equip

Creem equip
Pàgina enfocada a recollir idees prèvies i a generar identitat d’equip.
Definiran nom, rols…
Prenem decisions junts
Els projectes permetran una certa flexibilitat en la presa de 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 trien per a iniciar
posteriorment el treball centrat ja en l’activitat elegida.

Pàgines 5a i 6a

Preparats?

Idees prèvies grupals i habilitats de planificació
En aquesta doble pàgina es contrasten els coneixements previs individuals amb la
resta del grup per a crear cohesió i coherència d’idees. Es permetrà contrastar-les
també amb el professorat.
Al seu torn, s’entrenaran habilitats específiques de planificació grupal que permeten
a l’alumnat aconseguir els objectius del mateix projecte.

Pàgines 7a a 12a
Desenvolupament de les tasques del projecte
Concreció i connexió amb les diferents àrees curriculars integrades en el projecte.
«Contingut» i activitats del projecte. Aquestes permetran la suficient flexibilitat
perquè cada professor o professora decidisca quant es poden allargar a fi de
traure’n profit tant a l’aula com fora d’aquesta.

Pàgines 13a i 14a

Ho hem
aconseguit!

Avaluació, metacognició i celebració de l’aprenentatge
S’inclouran eines d’avaluació per a l’alumnat, preguntes de reflexió sobre el que
han aprés, propostes de millora i una activitat de tancament que permeta valorar els
aprenentatges.
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Mans
a l’obra
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Escola .....................................................................................................................................

PROJECTE:
EL NOSTRE ÀLBUM DE PLANTES

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

Temporalització: segons el criteri del professorat.
Nombre d’hores/setmanes: segons el criteri del professorat.
Àrees implicades: Educació artística, Matemàtiques,
Ciències de la natura, Llengua.

FILS CONDUCTORS:
1. Com es relacionen les matemàtiques i la natura?
2. Per què les plantes són boniques?
3. Per a què ens servix ser bons observadors?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip,
d’esforç i de responsabilitat en l’estudi, així
com actituds de confiança en si mateixos, sentit
crític, iniciativa personal, interés i creativitat en
l’aprenentatge.

- Distinció de les plantes de l’entorn natural més pròxim.

- Desenvolupar les competències matemàtiques
bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que
requerisquen la realització d’operacions elementals
de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així
com aplicar-los a les situacions de la vida quotidiana.
- Conéixer els aspectes fonamentals de les Ciències de
la natura.

- Interés per l’observació i per l’estudi de les plantes.
- Assimilació del concepte de figura plana i de mesura.
- Identificació de figures planes en objectes i en àmbits
quotidians: triangles, quadrilàters, circumferències, cercles i
quadrats.
- Producció de textos per a comunicar coneixements,
experiències i necessitats.
- Estratègies per a utilitzar el llenguatge oral com a instrument
de comunicació i d’aprenentatge: escoltar, recollir dades,
preguntar.
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- Utilitzar diferents representacions i expressions
artístiques.
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QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:
- Aprofita els recursos naturals de l’entorn.
- Relaciona la forma de les fulles amb els conceptes
geomètrics.
- Mesura correctament les fulles utilitzant el regle.
- Utilitza taules de doble entrada per a organitzar la
informació.
Competència lingüística:
- Descriu la seua fulla amb claredat i precisió.
- Compon un poema a partir d’algun dels conceptes
treballats en el projecte.
Competència digital:
- Obté informació sobre la seua fulla.
Competència social i cívica:
- Consensua les decisions de grup amb els companys i
companyes.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Expressa sentiments sorgits a partir de l’audició de
fragments musicals.
Competència en aprendre a aprendre:
- Processa la informació rebuda.
- Reflexiona i expressa conclusions sobre com ha sigut
el seu procés d’aprenentatge.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Aporta idees, materials, informacions, etc. originals.

Tasca 1: Treball individual i cooperatiu, destresa de pensament
(comparar i contrastar).
Tasca 2: Treball individual i cooperatiu, treball de camp,
establiment de conclusions mitjançant el consens.
Tasca 3: Treball individual i cooperatiu, presa de decisions en
grup, escolta activa.
Tasca 4: Autoavaluació.

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

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Reconéixer i classificar les plantes més
representatives de l’entorn.

- Observa amb interés les plantes del voltant.

- Identificar i diferenciar en l’entorn
immediat objectes i espais amb formes
geomètriques.
- Utilitzar el regle per a mesurar segments
en centímetres.
- Descompondre i reproduir en figures
planes objectes senzills.
- Escoltar activament una peça musical.
- Comprendre missatges orals i analitzar-los
amb sentit crític.
- Produir textos amb diferents intencions
comunicatives amb coherència,
respectant l’estructura i aplicant les regles
ortogràfiques, cuidant la cal·ligrafia, l’ordre
i la presentació.

- Observa, identifica, anomena i classifica
plantes de l’entorn.
- Observa, identifica, anomena i classifica
plantes a partir d’imatges.
- Identifica figures geomètriques en l’entorn.
- Mesura segments amb el regle utilitzant com
a unitat de mesura el centímetre.
- Identifica en un objecte bidimensional
formes geomètriques simples.
- Reconeix elements de l’entorn natural en
una peça musical.

- Tela individual de les
quatre estacions.
- Activitat de l’arbre
somrient.
- Mesuraments en
centímetres.
- Muntatge de l’àlbum
final i possible
preparació d’un mural.
- Diana avaluativa.
- Poema final.

- Mostra una actitud d’escolta activa.
- Comprén la informació general a partir d’un
discurs oral.
- Compon un poema adequant el llenguatge
a les característiques del gènere i
desenvolupant la seua capacitat creativa.

RECURSOS/ALIANCES

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

AUTOAVALUACIÓ
DEL PROFESSORAT

- Visita d’experts en biologia, de familiars
que tinguen coneixements de biologia
o de personal de la Regidoria de Medi
Ambient; visita a un jardí botànic, etc.

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

Quins aspectes he de
mantindre?
- Aprenentatge.

- Com minimitzaré les dificultats?

- Material escolar, cartolines, retoladors,
ceres, fulles d’arbres, etc.

- Motivació.

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

- Organització temporal.

- Quins recursos i estratègies manejaré per a
atendre les necessitats individuals?

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

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

- Realitzar observacions plantejant-se,
prèviament i mentre s’efectuen, qüestions
que permeten obtindre informació
rellevant.

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

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

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

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Tasca 1:

OBSERVEM PAISATGES
Llengua
Ciències de la natura

Activitat 1

Llengua

Activitat 2

Educació artística

Activitat 3

Ciències de la natura

Activitat 1

Ciències de la natura
Matemàtiques

Activitat 2

Ciències de la natura
Matemàtiques

Activitat 3

Ciencies de la natura
Matemàtiques

Activitat 4

Tasca 2:

FULLEGEM

Tasca 3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

EL NOSTRE ÀLBUM DE FULLES
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Ciències de la natura
Matemàtiques

Activitat 1

Ciències de la natura

Activitat 2

Ciències de la natura
Educació artística

Activitat 3

Ciències de la natura
Llengua
Educació artística

Activitat 4

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

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

COM HO HE D’AVALUAR? EINES/
EVIDÈNCIES PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE

- Observa i compara plantes a partir d’imatges.
- Accepta la diversitat d’opinions dels companys i companyes.
- Comprén informació a partir d’un discurs oral.
- Mostra una actitud d’escolta activa.

- Respostes a l’activitat 1.
- Idees anotades en l’activitat 2.
- Explicació de la imatge.
- Dibuix de l’activitat 3.

- Cuida els detalls a l’hora de presentar els seus productes.
- Aporta idees originals.

- Observa amb interés les plantes del voltant.
- Obté informació sobre la seua fulla.
- Aporta idees, materials i informacions originals.
- Observa, identifica, anomena i classifica plantes de l’entorn.
- Mesura segments amb el regle utilitzant com a unitat de mesura el
centímetre.
- Observa, identifica, diferencia i descriu formes rectangulars, triangulars i
circulars utilitzant un vocabulari bàsic.
- Identifica en un objecte bidimensional formes geomètriques simples.
- Cuida els detalls a l’hora de presentar els seus productes.

- Fulles arreplegades.
- Noms de les plantes.
- Informació anotada en els
quadres.
- Mesuraments de l’activitat 1.
- Respostes a l’activitat 2.
- Conclusió final.
- Respostes a les activitats 3 i 4.
- Presentació dels dibuixos.
- Utilització del regle en l’activitat 4.

- Processa la informació rebuda abans de realitzar propostes al seu grup de
treball.
- Observa, identifica, anomena i classifica plantes de l’entorn.
- Descriu la seua fulla amb claredat i precisió.
- Cuida els detalls a l’hora de presentar els seus productes.
- Aporta idees, materials i informacions originals.

- Respostes a l’activitat 1.
- Dibuix de la fulla.
- Observació directa.
- Descripció escrita.
- Taula de registre.
- Àlbum acabat.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

- Observa, identifica, anomena i classifica plantes de l’entorn.

49

El nostre àlbum de plantes

Què aprendrem?
Com es relacionen les
matemàtiques i la natura?
Per què les plantes són boniques?
Per a què ens servix ser bons
observadors?
Situació
Hui, en la classe d’Educació física, hem vist que el pati s’havia
transformat per complet. Els companys de segon de Primària han
omplit els arbres que havien perdut les fulles durant la tardor amb
formes matemàtiques (triangles, ovals, rectangles, etc.).

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

El professor ha pujat a una escala i cada grup li ha donat formes
amb diferents colors per a penjar-les en les branques. Al final de la
classe, han deixat els arbres preciosos i el pati ha quedat molt ben
decorat. Què deuen estudiar? Per a què han fet això? La veritat és
que no ho sabem, però estem tots intrigats…
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 bservarem les característiques de la natura que ens
O
envolta.
Diferenciarem els arbres segons els tipus de fulles.
Relacionarem les formes geomètriques amb les fulles
dels arbres.
Elaborarem un àlbum de fulles.

Projecte

3

Abans de començar... pensa individualment
Les quatre estacions
Vivaldi va ser un compositor vienés que va viure fa molt de
temps. Va compondre més de 750 obres. Una de les més
conegudes va ser la que va dedicar a les quatre estacions.

Escolta

Primavera

Estiu

Tardor

Hivern
Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

A casa, demana als teus pares o a algun major que t’ajude
a buscar en Internet fragments de Les quatre estacions, de
Vivaldi. Has de parar molta atenció a la música per a esbrinar
què passa en cada moment. Mentre escoltes cada estació,
escriu en el requadre allò que et suggerix la música.
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El nostre àlbum de plantes

Aprenem en equip
Creem equip…

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Dibuixa en aquesta tela l’estació que t’agrada més.
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Prenem decisions junts
Busca tres companys o companyes per a formar un equip.
Cada u haurà de tindre una estació diferent.
El nostre equip està format per:
NOM COMPANY 1

NOM COMPANY 2

NOM COMPANY 3

EL MEU NOM

•Quin nom posareu al vostre equip?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Escriviu un lema que reflectisca les fortaleses que teniu com
a equip. Podeu acompanyar-lo amb un dibuix.
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El nostre àlbum de plantes

Preparats?
• Explica als teus companys i companyes per què has triat la
teua estació. Què és el que més t’agrada? Comenta’ls qualsevol altra cosa que consideres important.
• Quan et toque escoltar, pren nota del que diu cada company o companya responent aquestes preguntes.
COMPANY 1
Què és el que més t’ha agradat?

Quina cosa nova has aprés?

COMPANY 2
Què és el que més t’ha agradat?

Quina cosa nova has aprés?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

COMPANY 3
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Què és el que més t’ha agradat?

Quina cosa nova has aprés?

Projecte
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Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Ara compondreu un quadre entre els quatre membres del
grup que represente les quatre estacions de l’any. Prepara
ací el teu esbós.

55

El nostre àlbum de plantes

Mans a l’obra
Tasca 1: Observem paisatges
Activitat 1
Observa les imatges següents.
A

B

• Anomena dues coses que veus en la imatge A i dues en la
imatge B.
A

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• En què es diferencien aquestes imatges?
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Diferències:

B

Projecte

3

Activitat 2
Tria la imatge que et semble més bonica. Per què has
elegit aquesta imatge? Després, escriu què pensen els teus
companys i companyes.
IMATGE TRIADA

PERQUÈ...

Company 1

Company 2

Company 3

Jo

Activitat 3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Ajuda aquest arbre a somriure dibuixant el que li falta.
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El nostre àlbum de plantes

Mans a l’obra
Tasca 2: Fullegem
Activitat 1
Arreplega als parcs del teu voltant un mínim de tres fulles
de diferents colors i formes, i dibuixa-les.

Dibuix de la fulla
Fulla 1

Fulla 2

Fulla 3

Activitat 2
Ordena les fulles de més xicoteta a més gran.
Completa la taula ajudant-te d’un regle.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

FULLA 1
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Nom de la planta
Tipus de fulla
(perenne o caduca)
Mida (cm)

FULLA 2

FULLA 3

Projecte
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Activitat 3
Dibuixa una fulla diferent dins de cada una les formes
geomètriques.

Activitat 4
Utilitza el regle!

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

 ibuixa la forma geomètrica adequada al voltant de
D
les fulles següents i escriu-ne el nom davall.
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El nostre àlbum de plantes

Mans a l’obra
Tasca 3: El nostre àlbum de fulles
Activitat 1
Un món de canvis.
Ja estem preparats per a fer el nostre àlbum de fulles. Esbrineu quines fulles teniu per a l’àlbum.
PERENNES

TRIANGULAR

CADUQUES

CIRCULAR

RECTANGULAR

ALTRES FORMES

Activitat 2
Distribuïm les tasques.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Amb ajuda de la taula, decidiu quina fulla farà cada un dels
membres del grup perquè no es repetisquen.
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MEMBRE DEL GRUP
Company 1
Company 2
Company 3
Jo

NOM DE LA FULLA

Projecte
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Activitat 3
Dividix una cartolina en horitzontal en dues parts. Enganxa a
la dreta la fulla que has triat per a l’àlbum. Dibuixa’n la forma
geomètrica i etiqueta les parts que té. Després, a la part
esquerra de la cartolina, dibuixa la fulla de la mateixa mida.
Finalment, fes una fotografia de la cartolina i enganxa-la ací.

Activitat 4

Ajunteu les vostres fulles de l’àlbum. Podeu preparar un mural
per a ensenyar a la resta de la classe tot el que heu aprés

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Ara és el moment de descriure la teua fulla, però és possible
que els teus companys i companyes puguen ajudar-te. Cada
u ha de descriure la seua fulla i els altres hauran d’afegir una
cosa més a la descripció. Després, escriu la teua descripció en
aquestes línies.
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El nostre àlbum de plantes

Ho hem aconseguit!
1. Escriu dues preguntes que t’agradaria fer a la resta de
companys i companyes de classe sobre altres plantes o
fulles que vosaltres no teniu.
1. 

2. 

He investigat en
profunditat?

l’o He
rto cu
gr ida
af t
ia
?

He fet bé
la lletra?

ne
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o
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He col·laborat en
tasques grupals?

H

H
e
el com
pr s t p
og er lit
ra mi am
m ni b
at s
s?

2. Completa la diana següent.

He realitzat totes
les activitats?

Projecte

2

3. P
 er acabar.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autorizado.
autoritzat.

• Compon un poema breu amb algun dels conceptes que has treballat en aquest projecte (fulles, arbres, formes, etc.). Deixa volar la teua imaginació i sorprén els teus companys i companyes.
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