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Artistes del passat

Ens endinsem en una aventura que fomenta el desenvolupament artístic de l’alumnat. Acabaran dient allò de «Mare, vull ser artista!»?
El producte acabat d’aquest projecte (l’organització d’una desfilada de
models «històrica») entronca amb aprenentatges tan fonamentals com
la concepció de la història, l’expressió d’idees, el desenvolupament de
la creativitat o l’ús de les noves tecnologies.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Proposem que la situació de partida siga una visita (virtual o real) a un
jaciment arqueològic o a un museu. El diàleg enriquit d’allò que s’ha
viscut permetrà que l’alumnat aprofundisca en el sentit de la història i
que se senten implicats en aquesta.
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Hauran de preparar una desfilada de models en la qual els equips participants reconstruiran la indumentària de l’època històrica que trien.
Per a realitzar-la, aplicaran coneixements de diferents àrees. Encara que
les Ciències socials hi tindran un paper protagonista, també intervindran la creació artística, la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita,
la creació de dibuixos i gràfics, i diferents habilitats tecnològiques. De
la mateixa manera, practicaran les habilitats emprenedores distribuint
rols, recopilant informació i planificant estratègies. Volem que entren en
contacte amb l’àrea de Ciències socials d’una manera divertida i dinàmica, i que se senten intèrprets i protagonistes de la història.
No podem perdre’ns aquesta oportunitat de viatjar en el temps.
Ànim!

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 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:

ARTISTES DEL PASSAT

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

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

FILS CONDUCTORS:
1. Com imaginem la vida a partir d’una imatge?
2. En totes les èpoques de la història s’ha viscut igual?
3. Com pintem el futur?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Desenvolupar hàbits de treball individual i grupal,
sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interés i
creativitat.

- Utilització d’estratègies per a potenciar la cohesió

- Conéixer i utilitzar de manera adequada la
nostra llengua com a mitjà per a desenvolupar la
competència comunicativa.

- Planificació i gestió de projectes.
- Assimilació de conceptes temporals bàsics.
- Estudi de les edats de la història.

- Conéixer els aspectes fonamentals de la història
i la cultura.

- Recerca de les fonts de la història i classificació d’aquestes.

- Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la
informació i la comunicació.

- Representació bidimensional del volum.

- Utilitzar diferents representacions i expressions
artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes
visuals i audiovisuals.

- Producció de textos per a comunicar coneixements,
experiències i necessitats.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:

Tasca 1: Treball individual i cooperatiu.

- Representar de forma bidimensional el volum.

Tasca 2: Treball individual i cooperatiu.

Competència lingüística:

Tasca 3: Què és més important? Valoració i comparació dels
tipus de descobertes.

- Expressar oralment i per escrit, de manera ordenada i
clara, qualsevol tipus d’informació.
Competència digital:
- Manejar eines digitals per a la construcció de
coneixement.
Competència social i cívica:
- Reconéixer riquesa en la diversitat d’opinions i
d’idees.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Mostrar respecte cap a les obres més importants del
patrimoni cultural.
- Expressar sentiments i emocions des de codis
artístics.
Competència en aprendre a aprendre:
- Prendre consciència dels processos d’aprenentatge.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Configurar una visió de futur realista i ambiciosa.
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del grup i el treball cooperatiu.

- Canvis en una localitat al llarg de la història.
- Evolució de la pintura segons les èpoques històriques.

- Desenvolupament d’estratègies per a utilitzar el llenguatge
oral com a instrument de comunicació i d’aprenentatge.

Tasca 4: Treball de camp individual.

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

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

-R
 ealitzar treballs i presentacions individuals
i en grup que impliquen la recerca,
selecció i organització de textos de
caràcter social, geogràfic o històric.

- Realitza treballs i presentacions individuals i
en grup que impliquen la recerca, selecció i
organització de textos de caràcter geogràfic,
social i històric.

-U
 tilitzar nocions i unitats temporals
bàsiques (passat, present i futur).

- Definix els temps passat, present i futur.

-A
 dquirir el concepte d’història, conéixer
les edats en què es dividix i identificar
les fonts històriques.

- Descriu esdeveniments associats als temps
passat, present i futur.
- Localitza en el temps i en l’espai fets del
passat.

- Identificar canvis senzills que es produïxen
en una localitat al llarg del temps.

- Explica què és la història, n’anomena les
edats i les ordena cronològicament.

-D
 esenvolupar la curiositat per conéixer
les formes de vida humana en el passat.

- Descriu i compara imatges de diferents
moments històrics.

-V
 alorar la importància de les restes
arqueològiques per al coneixement de
la història.

- Ordena temporalment i descriu de forma
senzilla l’evolució d’aspectes de la vida en
una localitat al llarg del temps.

-R
 ealitzar dramatitzacions a través de
gestos i amb vestimenta.

- Mostra curiositat per conéixer les diferents
formes de vida del passat.

-E
 laborar i produir textos orals estructurats
i adequats a diferents situacions
comunicatives.

- Utilitza la llengua oral i escrita com a forma
de comunicació.

RECURSOS/ALIANCES

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

-V
 isita d’experts en història i/o en
art a l’aula o de pares que tinguen
coneixements d’història de l’art; visita a un
museu, etc.

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

-M
 aterial escolar, accés a Internet, teles,
disfresses, etc.

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

- Com minimitzaré les dificultats?

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

EINES D’AVALUACIÓ
I EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE
- Recopilació de dades
d’una època històrica.
- Descripció d’una
disfressa.
- Evidències històriques
de l’entorn.
- Quadre «Un altre futur
és possible».
- Diana d’autoavaluació.
- Llista d’agraïments.

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

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

DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES I CORRESPONDÈNCIA AMB L’AVALUACIÓ

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Tasca 1:

SI ELS QUADRES PARLAREN…

Ciències socials
Llengua

Activitat 1

Ciències socials
Llengua

Activitat 2

Tasca 2:

MODELS HISTÒRICS

Llengua

Activitat 1

Ciències socials
Llengua

Activitat 2

Llengua

Activitat 3

Tasca 3:

PINTEM EL FUTUR
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Ciències socials
Educació plàstica

Activitat 1

Ciències socials
Llengua
Educació artística

Activitat 2

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

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

COM HO HE D’AVALUAR?
EINES/EVIDENCIAS PARA EL
DOSSIER D’APRENENTATGE

- Utilitza els mitjans tecnològics per a recopilar informació.
- Realitza treballs i presentacions individuals i en grup que suposen la recerca,
la selecció i l’organització de textos de caràcter geogràfic, social i històric.
- Localitza en el temps i en l’espai fets del passat.
- Explica què és la història, n’anomena les edats i les ordena cronològicament.

- Respostes a l’activitat 1.
- Dades recopilades en el full.

- Elabora amb correcció ortogràfica i gramatical les tasques escrites.
- Definix els temps passat, present i futur, i hi situa esdeveniments.

- Utilitza la llengua oral com a forma de comunicació amb els altres i com a
forma d’expressió de les seues idees i sentiments.
- Escolta els companys i companyes.
- Reconeix l’ordre del discurs i coneix els mitjans que faciliten la comunicació.
- Respecta i aplica les normes sociocomunicatives: torn de paraula, participació
activa i escolta, normes de cortesia, etc.

- Observació directa i taula de
registre.
- Preguntes formulades.
- Respostes anotades.

- Descriu amb claredat i precisió una desfilada de models.
- Utilitza la llengua oral com a forma de comunicació amb els altres i com a
forma d’expressió d’idees i de sentiments.
- Consensua les decisions de grup amb els companys i companyes a partir de
l’aportació d’idees diverses.

- Descripció.
- Presentació d’idees.

- Utilitza els mitjans tecnològics per a recopilar informació i materials diversos.
- Descriu successos associats als temps passat, present i futur.
- Utilitza estratègies per a realitzar treballs de forma individual i en equip, i mostra
habilitats per a la resolució pacífica de conflictes.
- Utilitza la llengua oral com a forma de comunicació amb els altres i com a forma
d’expressió d’idees i de sentiments.

- Música triada.

- Respostes a les preguntes.

- Utilitza els mitjans tecnològics per a recopilar informació i materials diversos.
- Definix els temps passat, present i futur.
- Identifica i anomena elements importants i diferenciadors en l’evolució de la
seua localitat al llarg del temps.

- Respostes a les preguntes.

- Planteja possibilitats de futur a partir de l’anàlisi del passat.
- Assenyala amb rigor allò que li agrada o li disgusta de l’actualitat.
- Identifica i anomena elements importants i diferenciadors en l’evolució al llarg
del temps.

- Respostes a les preguntes.
- Quadre «Un altre món és possible».

- Planteja possibilitats de futur a partir de l’anàlisi del passat.
- Expressa idees i sentiments per mitjà de codis artístics.
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Artistes del passat

Què aprendrem?
Com imaginem la vida a partir
d’una imatge?
En totes les èpoques de la història
s’ha viscut igual?
Com pintem el futur?
Situació
L’alumnat de tercer ha visitat les ruïnes d’una ciutat romana i s’han sorprés
per com de bé es conserven moltes coses. Una guia els ha acompanyat en
la visita. És increïble quantes coses sabia de com i per a què s’utilitzaven els
diferents llocs.
Un alumne li ha preguntat com podia saber tot això si ella no va viure en
aquella època. La guia ha contestat que era historiadora i que, gràcies a les
restes que cada civilització ha deixat al seu pas, hui dia podem saber tots els
detalls de com vivien.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

La història és la disciplina que analitza i organitza totes aquestes restes. Conéixer-la ens ajudarà a prendre bones decisions en el present i en el futur.
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En aquest projecte ens convertirem en historiadors per a investigar sobre
cada una de les edats en què es dividix la història.
Decidirem quina edat de la història volem
investigar.
Recopilarem i compartirem dades de cada època.
Organitzarem una desfilada de models històrics.
Imaginarem el futur.

Projecte

1

Abans de començar… pensa individualment
Em situe davant de la història

Per què és important estudiar història?

Què és el que més t’agradaria saber del passat? Per què?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Compartix les teues respostes amb un company de classe. Quan acabeu, uniu-vos a una altra parella, compartiu les vostres respostes i elegiu un portaveu que les resumisca per a la resta de la classe. Apunta ací
les idees més importants.

11

Artistes del passat

Aprenem en equip
Creem equip…
Aquestes imatges representen la forma de vida de les societats en cada
una de les edats de la història. Anota en el quadre què hi veus i què et
preguntes sobre el que veus.
PREHISTÒRIA

Veig:

Em pregunte:

EDAT ANTIGA

Veig:

Em pregunte:

EDAT MITJANA

Veig:

Em pregunte:

EDAT MODERNA

Veig:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Em pregunte:
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EDAT CONTEMPORÀNIA

Veig:

Em pregunte:

Projecte

1

Prenem decisions junts
Tria una de les imatges anteriors i busca els companys i companyes que
hagen triat la mateixa que tu. La classe haurà de quedar distribuïda en
grups que incloguen totes els períodes. Per tant, el professor o la professora us dirà la distribució final d’equips.
Trie la foto de la
Els meus companys i companyes de viatge seran:
Company 1:
Company 2:
Company 3:
Company 4:
Company 5:

Què és allò que més t’agrada de l’època que heu triat? Per què?
M’agrada...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Perquè…
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Artistes del passat

Preparats?
Cada grup farà una reconstrucció de l’època triada.
Heu de preparar disfresses i un decorat per a fer-vos
una foto imitant la imatge original. Quins materials
necessitem?
Llista de materials
✔

✔

✔

✔

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Com fem el decorat? Amb pintures al tremp, ceres...? Fes-ne un esbós
i compartix-lo amb els companys i companyes.
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Projecte
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Planifiquem
Farem el nostre decorat imitant la imatge de la nostra edat històrica.
Una vegada fet el muntatge, feu-vos una foto i enganxeu-la ací al costat
de la imatge real.

En què s’assemblen i en què es diferencien les imatges?

3 semblances

Compara les semblances i les diferències que has trobat amb les de la
resta de membres del teu equip. Quina conclusió traus?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

3 diferències
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Artistes del passat

Mans a l’obra
Tasca 1: Si els quadres parlaren…
Activitat 1
Per a aprendre coses sobre la vostra edat històrica heu de buscar informació en enciclopèdies, llibres de text o Internet. Completa la taula
següent.
ÈPOCA:
Quan va començar
i quan va acabar?

Religió:
Alguna referència
important sobre
la religió i l’art.

Com era
la societat?

Què menjaven?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Quins van ser alguns
invents importants
de l’època?
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Com eren les
cases?

Alguna altra dada
interessant.

Art:

Projecte

1

Activitat 2
Preparem una entrevista a un personatge d’una altra època.
Prepara dues preguntes per a cada personatge i anota’n les respostes.
Tots sereu entrevistadors i entrevistats.
RESPOSTES

PREGUNTES

RESPOSTES

PREGUNTES

RESPOSTES

PREGUNTES

RESPOSTES

PREGUNTES

RESPOSTES

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Edat contemporània

Edat moderna

Edat mitjana

Edat antiga

Prehistòria

PREGUNTES

17

Artistes del passat

Mans a l’obra
Tasca 2: Models històrics
Activitat 1
• Organitzarem una desfilada de models de la nostra edat històrica.
Quan els models del nostre equip desfilen, farem una descripció de
la roba que porten i explicarem algunes dades històriques estudiades
en les activitats anteriors.
Descriu la teua disfressa.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Llig als companys i companyes d’equip la descripció i anota les idees
que et semblen importants. Després, redacteu en grup la descripció
que acompanyarà la desfilada.
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Projecte

1

Activitat 2
Preparem la desfilada de models.
A les passarel·les de moda és fonamental fer una
bona elecció de la música. Quina música haurien
triat en la vostra època? Busqueu-ne una per a
acompanyar la desfilada de models.
La música que acompanyarà la nostra desfilada
serà:

Activitat 3
Després de la desfilada…
• Quina disfressa t’ha agradat més? Per què?

• Quina disfressa estava més ben caracteritzada? Per què?

• Què has aprés de cada una de les edats de la història?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Quina disfressa estava més ben descrita? Per què?
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Artistes del passat

Mans a l’obra
Tasca 3: Pintem el futur
Activitat 1
Busca al teu barri o ciutat evidències d’èpoques passades (restes arqueològics, estàtues, edificis, etc.). Dibuixa-les i respon les preguntes següents.
Què és?

Època històrica:

On es troba?

Què és?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Època històrica:
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On es troba?

Projecte

1

Activitat 2
Imaginem un futur ideal.
•C
 om t’agradaria que fóra el món dels teus rebesnéts? És possible que
visquen una altra edat històrica diferent a la nostra.
• Què t’agradaria mantindre de la nostra edat històrica actual?

• Què t’agradaria eliminar de la nostra edat històrica actual?

• Dibuixa el teu quadre del futur.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Un altre món és possible!
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Artistes del passat

Ho hem aconseguit!

He cuidat la
cal·ligrafia?

He investigat en
profunditat?

a
tl
gu
tin en ?
an ja es
m e u
e et asq
n
st
le

He col·laborat
en tasques
grupals?

H

H
te e
rm co
in mp
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s?

1. Ompli la diana d’autoavaluació següent.

l’o He
rto cu
gr ida
af t
ia
?
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or l t ?
ap e ris
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H ria ess
e c
at ne

m

He realitzat
totes les
activitats?

Reflexiona...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Per a què servix saber coses sobre la història?
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•
Què t’ha costat més entendre? Què has fet per a acabar
entenent-ho?

• Què és el que més t’ha agradat fer? Per què?

Projecte

1

2. V
 alora el treball de l’equip:
• Quins companys t’han ajudat més? Per què?

• Has ajudat algú?

• Què podries haver fet millor?

3. H
 i ha moltes coses que cal agrair! Escriu deu coses per les quals estigues agraït als homes i dones que ens han precedit en la història.

1. 
2. 
3. 
4. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

5. 
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Projecte

2
Ens afonem?

En aquesta ocasió, treballarem un projecte que pretén resoldre un problema important generat pels canvis climàtics del nostre planeta.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

La tasca que es proposa és ambiciosa: salvar la Terra de ser negada
pel desglaç dels casquets polars. Com? Organitzant una campanya de
conscienciació social i proposant solucions.
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Aquest projecte té la finalitat educativa principal en les Ciències naturals, així com en les habilitats matemàtiques i comunicatives, i en els
valors de solidaritat, cooperació i consciència ecològica. Durant el desenvolupament de les tasques, l’alumnat treballarà cooperativament i
necessitarà posar en pràctica coneixements de diferents àrees, com el
clima, els fenòmens meteorològics, el calfament global, operacions de
càlcul, comprensió lectora, redacció de textos o creació de dibuixos i
gràfics. També haurà de manejar habilitats lingüístiques i comunicatives, així com vocabulari científic. Finalment, posarà en joc les seues habilitats emprenedores buscant informació, planificant estratègies, definint rols i triant la millor manera d’enfocar la seua campanya.
Amb aquest projecte entraran en contacte amb els seus sentiments sobre el respecte a la natura, la consciència ecològica i la responsabilitat
mediambiental perquè podran sentir-se implicats positivament en un
problema d’escala planetària.
Us abellix ser grans herois i salvar la Terra? A treballar!

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 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:

ENS AFONEM?

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

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

FILS CONDUCTORS:
1. Per què puja el nivell de la mar?
2. Com podem convéncer els altres perquè cuiden la Terra?
3. Què podem fer per a resoldre junts aquest problema?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Investigar i aprofundir en les causes de la pujada del
nivell de la mar.

- Estudi de l’impacte mediambiental de l’acció de l’home.

- Manejar dades reals sobre el calfament global i sobre
la pujada del nivell de la mar.

- Investigació sobre el canvi climàtic i sobre les conseqüències
que té.

- Construir coneixement des de la informació
obtinguda per diferents canals i pel treball en equip.

- Lectura comprensiva de textos.

- Aplicar el coneixement sobre els nombres i sobre
les operacions que cal fer per a la interpretació
d’informació.

- Escriptura de textos breus amb intenció comunicativa
utilitzant les normes lingüístiques.
- Comparació de nombres racionals.
- Realització d’operacions aritmètiques bàsiques.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:

Preparació:

- Elaborar hipòtesis de treball des de l’observació de
les dades.

- Presentació del problema i dels objectius d’aprenentatge
i identificació d’idees prèvies mitjançant una rutina de
pensament.

Competència lingüística:
- Representar la informació utilitzant diferents canals.
Competència digital:
- Identificar les fonts d’informació.
Competència social i cívica:
- Respectar les normes de funcionament grupal.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Cuidar el sentit estètic dels treballs realitzats.
Competència en aprendre a aprendre:
- Identificar els passos necessaris per a resoldre un
problema.
Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

- Investigació sobre la contaminació i la cura de la natura.

- Conéixer com impacta l’acció de l’home en el
calfament global.

- Aplicar estratègies de comprensió lectora i de
producció de textos propis amb correcció lingüística.
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- Coneixement de la pujada del nivell de la mar: causes i
prediccions.

Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Realitzar aportacions en la recerca de solucions al
problema.

- Creació de l’equip i elaboració en grup de normes de
funcionament acompanyades d’un contracte personal de
col·laboració amb el grup.
- Idees sobre el que es coneix del problema. Entrenament del
pensament crític mitjançant l’anàlisi de la veracitat de les
informacions aportades pel grup.
Investigadors en marxa:
- Anàlisi de la informació recollida i valoració sobre la fiabilitat
de les fonts usades.
- Entrenament del pensament causal mitjançant la recerca
d’arguments per a donar raó d’una situació real.
A la caça de solucions:
- Idees individuals per a resoldre el problema i estratègies per
a la gènesi de possibilitats entrenant el pensament creatiu.
- Anàlisi crítica de les possibles solucions seleccionades
anticipant conseqüències positives i negatives.
Salvem la Terra entre tots:
- Decisió grupal sobre la solució i la manera de presentar-la.
- Planificació i desenvolupament de l’elaboració de la solució al
problema.

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Conéixer comportaments individuals
i col·lectius per a utilitzar de forma
responsable els recursos naturals.

-O
 bserva i identifica les pràctiques que
produïxen residus, contaminen i tenen
impacte ambiental.

- Diferenciar entre els elements naturals
i els elements que ha construït
l’ésser humà en l’entorn més pròxim,
valorant l’impacte d’algunes activitats
humanes sobre el medi.

-E
 xplica la utilitat i l’aprofitament que
l’ésser humà fa dels recursos naturals
pròxims.

- Concentrar-se a entendre i interpretar
el significat dels textos llegits.

- Identifica les possibles causes de la
contaminació de l’aire i de l’aigua, i
pren consciència de la necessitat de
conservar-los per a les generacions
futures.

- Aplicar un procés d’escriptura a la
producció de textos d’acord amb
models senzills.
- Realitzar càlculs numèrics bàsics
amb les operacions de suma, resta i
multiplicació.

-D
 esenvolupa actituds positives davant
de problemes ambientals.

-P
 lanifica els escrits d’acord amb les
normes establides en els models.
-U
 sa diferents tipus de nombres
en contextos reals, establint-hi
equivalències.

RECURSOS/ALIANCES

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

- Visita d’experts en medi ambient, de
gestió de residus, etc.; visites a llocs
amb perill de contaminació, a la mar,
si està prop, etc.

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

- Material escolar, accés a Internet,
revistes científiques amb dades
relatives als temes tractats, etc.

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

-C
 om minimitzaré les dificultats?

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

EINES D’AVALUACIÓ I
EVIDÈNCIES PER AL
DOSSIER D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE
- Eines d’avaluació per a valorar el
producte acabat.
- Registre d’aprenentatges sobre
recerca d’informació i autonomia
en el procés.
- Avaluació del coneixement
adquirit per a organitzar els
passos de resolució d’un
problema.
- Avaluació de l’aprenentatge
individual sobre el contingut.
- Coneixements previs individuals.
- Conclusions personals en cada
tasca.
- Producte acabat.
- Compromís final individual.

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.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

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

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

DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES I CORRESPONDÈNCIA AMB L’AVALUACIÓ

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Tasca 1:

INVESTIGADORS EN MARXA
Ciències naturals

Activitat 1

Matemàtiques

Activitat 2

Ciències naturals

Activitat 3

Tasca 2:

A LA CAÇA DE SOLUCIONS
Ciències naturals

Activitats 1, 2, 3 i 4

Tasca 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

SALVEM LA TERRA ENTRE TOTS

28

Ciències naturals

Activitats 1 i 2

Llengua

Activitats 3 i 4

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

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

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

- Explica la utilitat i l’aprofitament que l’ésser humà fa dels recursos naturals
pròxims.
- Identifica les possibles causes de la contaminació de l’aire i de l’aigua, i pren
consciència de la necessitat de conservar-los per a les generacions futures.
- S’esforça a comprendre i a interpretar les diferents lectures.
- Usa diferents tipus de nombres en contextos reals, establint-hi equivalències.
- Realitza operacions de suma, resta i multiplicació amb nombres decimals
utilitzant els algoritmes corresponents.

- Avaluació del treball grupal.
- Registre de la recerca d’informació i
anàlisi de les fonts.

- Elabora hipòtesis de treball des de l’observació de les dades.
- Identifica les fonts d’informació.
- Respecta les normes de funcionament grupal.

- Desenvolupa actituds positives enfront de problemes ambientals.
- Reconeix els efectes positius i negatius de les actuacions humanes en el medi
natural i expressa, de manera senzilla, la seua opinió.
- Planifica els escrits d’acord amb les normes establides en els models.
- Elabora hipòtesis de treball des de l’observació de les dades.
- Representa la informació per distints canals.
- Respecta les normes del funcionament grupal.
- Cuida el sentit estètic dels treballs realitzats.

- Observació de l’aula.
- Avaluació del treball grupal.
- Registre dels passos que s’han de
seguir per a resoldre un problema.

- Avaluació del treball final.
- Observació de l’aula.
- Rúbrica del treball en grup.
- Conclusions personals.
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- Elabora hipòtesis de treball des de l’observació de les dades.
- Respecta les normes de funcionament grupal.
- Identifica els passos necessaris per a resoldre un problema.
- Realitza aportacions per a buscar solucions al problema.
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Ens afonem?

Què aprendrem?
Per què puja el nivell de la mar?
Com podem convéncer els altres
perquè cuiden la Terra?
Què podem fer per a resoldre junts
aquest problema?
Situació

Sabies que algunes zones de la Terra tenen gel i neu durant tot l’any? Quan
aquest gel es desfà, el nivell de la mar puja.
Des de fa milers d’anys, el nivell de la mar puja a poc a poc. Però en les
últimes dècades, els científics han detectat que cada any puja més del
que havia pujat l’anterior i, per tant, és difícil dir què passarà en el futur. El
que sí que saben és que una pujada molt alta pot posar en perill la riquesa
de les costes (la pesca, el turisme, etc.) i algunes zones poblades podrien
inundar-se.
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Tenim un repte: què podem fer per a solucionar aquest problema?
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Investigarem per què puja tant el nivell de la mar i si
l’ésser humà ha tingut alguna cosa a veure amb això.
 anejarem diferents informacions i explicarem amb les
M
nostres paraules el que hem aprés.
 reballarem amb altres companys i companyes per a
T
aprendre junts.
 tilitzarem el que sabem de nombres i d’operacions per
U
a entendre millor les informacions.

Projecte
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Abans de començar... pensa individualment
Diuen, conten, comenten...
Has sentit o vist alguna informació sobre el problema que et
plantegem? Escriu en la taula següent què saps sobre cada
tema i on o a qui has sentit parlar-ne.
EL QUE SÉ

ON O A QUI LI HO HE SENTIT

Les persones no cuiden
la Terra

Cada vegada fa més calor
a la Terra

Zones de la Terra on
sempre hi ha neu o gel
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Què t’agradaria aprendre sobre aquest tema? Formula tres preguntes.
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Ens afonem?

Aprenem en equip
Creem equip…
Treballarem en grup. Primer formareu equips amb tres
companys o companyes i triareu un nom.
El nostre equip s’anomenarà:

Quines coses fas bé quan treballes en equip?

Què has de millorar quan treballes en equip?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Què creus que cal fer perquè un equip funcione bé?
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Prenem decisions junts
Quines coses podeu fer perquè l’equip funcione? Escriu les vostres
normes de funcionament.

Redacta una carta als teus companys i companyes de grup dient-los
quina serà la teua responsabilitat dins de l’equip.

Signat:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Estimats membres de l’equip:
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Ens afonem?

Preparats?
Llegirem junts una altra vegada el problema que ens plantegen.
Per què tenim un problema? Escriu-lo amb les teues paraules.

Què saps sobre la pujada de la mar i sobre els problemes que es plantegen en la primera pàgina?
1. 

2. 

3. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Afig les idees que han aportat els teus companys o companyes d’equip
i que tu no tenies.
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Planifiquem
Escriu amb verd les coses de la llista anterior que sàpies que són certes
i amb roig aquelles que no sàpies si ho són. Per què saps que són certes? I per què dubtes?
Perquè:

Perquè:

Què necessitem saber per a poder solucionar aquest problema? Després de comparar les respostes dels companys i companyes, heu de
triar tres coses importants que necessitaríem investigar per a poder solucionar el problema.

Fonts d’informació
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Cada u ha de triar un dels punts anteriors i buscar informació pel seu
compte. Porta la informació i escriu el lloc d’on l’has treta.
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Ens afonem?

Mans a l’obra
Tasca 1: Investigadors en marxa
Activitat 1
Analitzeu la informació que heu aportat.
QUÈ HEU ESBRINAT?

D’ON L’HEU
OBTINGUDA?

ÉS SEGURA?

(Pinta amb verd aquesta
casella si creus que sí i
amb groc si creus que no)

PER QUÈ ÉS SEGURA
AQUESTA INFORMACIÓ?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Reviseu tota la informació que heu trobat i escriu una cosa nova que
hages aprés.
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• Pregunteu al vostre professor o professora si heu de buscar alguna
altra informació i on podeu trobar-la. Anota-ho ací.

Projecte

2

Activitat 2
El nivell de la mar ha augmentat aproximadament 2 mil·límetres
cada any des de 1901 fins a 2010. Tanmateix, des de 1993 fins a
2010 ha pujat aproximadament 3 mil·límetres cada any.

Quants anys han passat des de 1901 fins
a 2010?

Quants mil·límetres ha pujat el nivell de
la mar des de 1901 fins a 2010?

Quants anys han passat des de 1993 fins
a 2010?

Quants mil·límetres ha pujat el nivell de
la mar des de 1993 fins a 2010?

Què creus que passarà entre 2010 i 2017? Escriu el que has pensat
i compartix-ho després amb els companys i companyes.

Activitat 3
Analitza tota la informació que heu aconseguit.

• Quina importància té el que fem les persones en aquesta pujada?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Per què creus que puja el nivell de la mar?
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Ens afonem?

Mans a l’obra
Tasca 2: A la caça de solucions
Activitat 1
Pensem com podem solucionar el problema!
Com podem fer-ho? Escriu tot el que se t’acudisca sense parlar amb els
companys i companyes.

Activitat 2
Organitzem les nostres idees
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Imagina que les fiquem en una caixa: hem de triar un color per a cada
caixa perquè siga més fàcil recordar com les hem organitzades. Per
exemple, totes les idees que tinguen relació amb l’estalvi de recursos
naturals poden anar en una caixa de color blau.
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Activitat 3
De totes les solucions possibles que heu escrit, decidiu en grup quines
són les tres que us agraden més.
1. 
2. 
3. 

Activitat 4
Imaginem el futur
Què passaria si triàrem cada una de les solucions que has escrit en
l’activitat anterior? Escriu-ho primer tu sol i després completa amb el
que han pensat els teus companys i companyes del grup.
COSES NEGATIVES D’AQUESTA SOLUCIÓ

SOLUCIÓ

COSES POSITIVES D’AQUESTA SOLUCIÓ

1.

3.

• Trieu una solució al problema. Quina ha sigut l’elegida? Per què?
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2.
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Ens afonem?

Mans a l’obra
Tasca 3: Salvem la Terra entre tots
Activitat 1
Busquem solucions
Volem que tot el món sàpia què farem per a solucionar aquest problema: què farem nosaltres i què poden fer ells?
Per què és important que tots fem alguna cosa?

Què podem fer nosaltres?

Com podem convéncer els altres que és important fer alguna cosa?

Activitat 2
De la solució que trieu en l’equip, escriu quines accions heu de fer per
a poder dur-la a terme.
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1. 
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2. 

3. 

Heu de posar en comú les diferents accions per a definir junts què necessiteu fer.
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Activitat 3
Què seria important contar a la gent sobre el que coneixeu sobre aquest tema?
Decidiu en el grup què voleu contar.
Triem:

Com ho contem?
Podeu preparar un mural,
una cançó, un fullet, etc.
Discutiu en el grup com ho
fareu.

Perquè:

Activitat 4
Ens organitzem
• Què necessiteu per a elaborar el vostre treball?

• A qui demanareu ajuda?

TREBALL COMPANY 1

TREBALL COMPANY 2

EL MEU TREBALL

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Com us repartireu el treball?
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Ens afonem?

Ho hem aconseguit!
1. Avaluarem com ha eixit el treball final. Escriu una
cosa que haja eixit bé i una altra que cregues que
cal millorar.
HA EIXIT BÉ

CAL MILLORAR

Quan pensàvem com fer-ho,
teníem tot el material
i sabíem què fer.

Mentre elaboràvem el
treball, ens hem organitzat
bé i ens ha donat temps.
Finalment, la presentació
ha eixit bé, ha agradat als
altres i ha demostrat el que
hem aprés.

2. Senyala l’opció que represente el que ha passat en el teu grup.
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Hem respectat
les regles que ens
havíem fixat.
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Hem treballat tots.

3

2

1

Sempre hem
respectat les regles
fixades.

Hem acabat els
treballs, però no
hem respectat les
regles tot el temps.

No hem aconseguit
acabar els treballs
perquè no hem
respectat les regles.

Tots hem complit
amb la nostra part.

Hem fet els treballs,
però no tots els
membres del grup
han fet la seua part.

La falta de treball
d’alguns membres
no ens ha permés
acabar el treball
plantejat.

3. En les primeres activitats del projecte hem hagut de buscar informació. Què has aprés sobre com s’ha de buscar informació?

Projecte
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4. S
 enyala amb una creu.
Ho he fet
sol

He necessitat
ajuda

Buscar informació sobre els temes demanats.
Saber d’on ixen les informacions.
Buscar i portar fotos sobre el tema.
Saber quines coses són certes i quines no ho són.

5. E
 n aquest projecte heu intentat resoldre un problema. Revisa el
que heu fet i respon. Quins passos heu seguit?
Pas 1:
Pas 2:
Pas 3:
Pas 4:
Pas 5:
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6. P
 er a acabar, què pots fer tu per a salvar la Terra?
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Bestioles’ House
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Les finalitats educatives d’aquest projecte giren al voltant de les Ciències
naturals i l’ús de la tecnologia. La construcció d’un terrari per a l’observació d’insectes i d’altres animalets serà un escenari formidable perquè
l’alumnat treballe de manera pràctica coneixements de diverses àrees cur
riculars: classificació dels éssers vius, operacions matemàtiques, creació
de gràfics, definició de paraules, redacció de textos, classificació de recipients i materials, dibuix, expressió oral i escrita, etc. Hi ha alguna cosa
més atractiva per a la majoria dels xiquets i xiquetes que agafar, observar i
cuidar tot tipus d’animals? A què es deu aquesta atracció pel món animal?
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En aquest projecte trobaran una ocasió molt bona per a canalitzar
aquesta inquietud per la natura. A més, per mitjà del treball cooperatiu,
exercitaran les seues habilitats emprenedores, definint rols, recopilant i
interpretant informació, descobrint com solucionar possibles dificultats
i comprovant per si mateixos com poden aconseguir que el seu projecte siga més atractiu.
D’altra banda, aquest treball també els servirà de presa de contacte
amb el mètode científic, ja que hauran de buscar animals, classificar-los,
anomenar-los adequadament, observar-ne el cicle vital i el comportament, aprofundint en l’hàbit de treballar amb ordre i mètode, i també
hauran de reflexionar sobre les raons de les dificultats que troben i sobre el que aconseguixen.
Aquest projecte és tan interessant com divertit. Poseu-vos en marxa!

Projecte

3

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 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

45

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

PROJECTE:

BESTIOLES´ HOUSE

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

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

FILS CONDUCTORS:
1. Per què és important que existisquen diferents animals?
2. Com podem planificar la construcció d’un terrari?
3. Per què hem de cuidar els éssers vius?
4. Quines habilitats necessitem per a treballar en equip?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Desenvolupar l’interés per l’observació i per l’estudi
dels animals.

- Classificació dels animals: vertebrats i invertebrats.

- Conéixer què és un terrari i com es construïx.
- Formular preguntes a altres persones per a obtindre
informació.
- Conéixer, identificar i reconéixer els diferents tipus
d’animals, característiques, alimentació i cures
necessàries.
- Observar els animals al terrari i dialogar sobre el que
observen.

- Estudi de la nutrició i de les formes de relació i de
reproducció dels animals.
- Foment d’hàbits de respecte i de cura dels animals.
- Estimació de quantitats, mesures i pesos d’objectes: elecció
de la unitat i dels instruments més adequats per a mesurar i
per a expressar una mesura.
- Resolució de problemes de mesura referits a situacions de la
vida real.

- Aprendre vocabulari nou.

- Estratègies per a utilitzar el llenguatge oral com a instrument
de comunicació i d’aprenentatge.

- Treballar en equip.

- Recerca d’imatges.

- Buscar informació utilitzant les noves tecnologies,
llibres o altres fonts.
- Respectar i conservar la natura.
- Elaborar hipòtesis i conclusions a partir de la
informació trobada o observada.
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- Mesurar diferents elements necessaris per a resoldre
problemes de situacions reals.
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QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:
- Analitza i interpreta la informació obtinguda i
comunica les conclusions.
- Aplica adequadament les unitats de mesura i de pes
per a resoldre problemes en situacions de la vida real.
Competència lingüística:
- S’expressa de forma clara i estructurada, i formula
correctament preguntes.
Competència digital:
- Busca informació utilitzant les noves tecnologies.
Competència social i cívica:
- Respecta les normes de convivència.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Elabora diferents elements artístics per a transmetre
informació als altres.
Competència en aprendre a aprendre:
- Utilitza diferents estratègies i eines per a afavorir
l’aprenentatge.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Actua amb autonomia en les activitats habituals.

Tasca 1: Què és un terrari?
Tasca 2: Construïm el terrari.
Tasca 3: Busquem bestioles: necessitem hostes.

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Identificar i classificar animals segons
criteris científics.
-C
 onéixer criteris científics i utilitzar-los
per a classificar éssers vius: el règim
alimentari, la forma de reproduir-se o la
morfologia.
-R
 econéixer una espècie amb l’ajuda de
claus o de pautes senzilles.
-C
 onéixer l’existència de la varietat de
formes de vida.
-R
 esoldre problemes relacionats amb
la mesura en contextos de la vida
quotidiana, explicant el procés seguit,
triant els instruments adequats, estimant
les magnituds de longitud, capacitat i
pes.
-U
 tilitzar el llenguatge oral per a
comunicar-se i aprendre a partir de
l’escolta activa.
-B
 uscar imatges digitals en Internet,
seleccionar-les, copiar-les i enganxar-les
en un altre document.

-O
 bserva éssers vius amb instruments
apropiats, recull informació, identifica i
classifica animals vertebrats i invertebrats.
-C
 oneix i explica les funcions de nutrició,
relació i reproducció dels animals.
-E
 s comporta de manera activa en la
conservació i la cura d’animals.
-S
 elecciona instruments i unitats
de mesura usuals, fent prèviament
estimacions i expressant amb precisió
mesures de quantitat, longitud i pes.
-R
 esol problemes relacionats amb la
mesura explicant el significat de les
dades, la situació plantejada, el procés
seguit i les solucions obtingudes.
-U
 tilitza la llengua oral usant expressions
adequades per a fer peticions, resoldre
dubtes, agrair una col·laboració, prendre
el torn de paraula, formular desitjos, etc.
-B
 usca imatges en Internet.

RECURSOS/ALIANCES

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

-M
 itjans digitals: ordinador i impressora.
- Pel·lícula Bestioles, una aventura en
miniatura, imatges, etc.

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

-Q
 uadern del projecte de l’alumne.

-C
 om minimitzaré les dificultats?

-F
 olis o cartolines, llapis de colors, etc.

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

-F
 amiliars o amics.
-R
 ecipients i altres materials (tisores, terra,
pedres, herbes, etc.).
- Lupa.

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

EINES D’AVALUACIÓ
I EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE
- Taula sobre tipus de
terraris, elements i animals.
- Classificació d’animals
vertebrats i invertebrats.
- Taula de materials
necessaris per a construir
un terrari.
- Esbós dibuixat dels passos
per a construir el terrari.
- Construcció i foto del
terrari.
- Fotos i informació impresa
dels animals trobats.
- Fitxa tècnica dels animals.
- Notes de l’observació dels
animals al terrari.
- Mural amb dibuixos del
projecte.
- Escala sobre diferents
aspectes realitzats en el
projecte.

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

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

DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES I CORRESPONDÈNCIA AMB L’AVALUACIÓ

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Tasca 1:

QUÈ ÉS UN TERRARI?
Llengua

Activitat 1

Llengua

Activitat 2

Ciències naturals

Activitat 3

Ciències naturals

Activitat 4

Tasca 2:

CONSTRUÏM EL TERRARI
Ciències naturals
Llengua

Activitat 1

Ciències naturals
Matemàtiques

Activitat 2

Ciències naturals
Matemàtiques
Educación artística

Activitat 3

Educación artística

Activitat 4

Tasca 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

BUSQUEM BESTIOLES: NECESSITEM HOSTES
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Ciències naturals
Matemàtiques

Activitat 1

Llengua
Ciències naturals

Activitat 2

Ciències naturals
Matemàtiques

Activitat 3

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

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

- S’expressa de forma clara i estructurada, i formula correctament preguntes.
- Utilitza diferents estratègies i ferramentes per a afavorir l’aprenentatge.
- Actua amb autonomia en les activitats habituals.
- Utilitza la llengua oral usant expressions adequades per a comunicar-se.
- Busca informació en Internet.
- Classifica objectes, en reconeix les característiques principals i les descriu.
- Relaciona les característiques dels objectes amb les necessitats pràctiques que han de satisfer.
- Observa directament éssers vius amb instruments apropiats.
- Busca informació utilitzant les noves tecnologies.
- Utilitza claus i guies per a la classificació d’animals.

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

- Observació directa: què sé i
què m’agradaria saber.
- Definició de terrari
elaborada.
- Taula sobre tipus de terraris,
elements i animals.
- Classificació d’animals
vertebrats i invertebrats.
- Respostes a les preguntes
plantejades.

- Analitza i interpreta la informació obtinguda i comunica les conclusions.
- Utilitza el llenguatge oral usant expressions adequades per a comunicar-se.
- S’expressa de forma clara i estructurada.
- Selecciona instruments i unitats de mesura usuals, fent prèviament estimacions i
expressant amb precisió mesures de quantitat, longitud i pes en contextos reals.
- Utilitza diferents estratègies i ferramentes per a afavorir l’aprenentatge.
- Elabora diversos elements artístics per a transmetre informació.
- Actua amb autonomia en les activitats habituals.

- Anotacions del que han
preguntat.
- Explicació del recipient triat.
- Taula de materials necessaris
per a construir el terrari.
- Llista i ordenació dels
passos.
- Construcció i foto del terrari.

- Observa directament éssers vius amb instruments apropiats.
- Recull informació i la utilitza en la identificació i classificació dels animals
- Utilitza claus i guies per a la classificació d’animals.
- Es comporta de manera activa en la conservació i la cura d’animals.
- Recull informació i la utilitza en la identificació i classificació dels animals.
- Coneix i explica les funcions de nutrició, relació i reproducció dels animals.
-S’expressa de forma clara i estructurada.
- Observa directament éssers vius amb instruments apropiats.
- Analitza i interpreta la informació obtinguda i comunica les conclusions.
- Utilitza diferents estratègies i ferramentes per a afavorir l’aprenentatge.

- Taula dels animals trobats i
quantitat.
- Fitxa tècnica de l’animal.
- Notes de l’observació dels
animals en el terrari.
- Mural amb dibuixos del
projecte.
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- Busca imatges en Internet, les selecciona, copia i enganxa en un altre document per a
modificar-ne la dimensió posteriorment.
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Bestioles’ House

Què aprendrem?
Per què és important que existisquen diferents animals?
Com podem planificar la construcció d’un terrari?
Per què hem de cuidar els éssers vius?
Quines habilitats necessitem per a treballar en equip?
Situació

Heu vist la pel·lícula Bestioles, una aventura en miniatura? Els directors van
voler que coneguérem aquests animalets, però en una mida molt més gran
de la que tenen en la realitat.
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Us agradaria convidar a la vostra classe alguns d’aquests animalets per
conéixer-los millor? Podríem construir entre tots unes cases per a alguns a fi
de tindre’ls més prop durant un temps. Mans a l’obra!
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En grups, construireu les casetes per a alguns dels animalets que apareixen en
la pel·lícula; fins i tot podeu fer-ho per a altres bestioles que no hi apareixen.
Coneixereu diferents tipus de cases i com es poden construir, quin tipus
d’animals són, què fan o què mengen. Esteu preparats? Comencem!

Treballarem en equips.
Esbrinarem com es construïx un terrari.
Coneixerem millor els animals (com són, on viuen, què
fan, etc.).

Projecte
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Abans de començar... pensa individualment
El món dels animals
Pensa primer en els animals xicotets en general. Escriu dues coses que
en sàpies i una pregunta o una curiositat.
Dues idees

Una pregunta

Ara pensa on viuen i escriu dues idees que tingues sobre aquests llocs i
una pregunta o una curiositat.
Dues idees

Una pregunta

Què pots necessitar per a conéixer millor aquests animals i tindre’ls
més prop de vosaltres a l’aula?
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Sobre quins animals t’agradaria investigar per a conéixer-los més?
Escriu-ne els noms dins del pot.
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Bestioles’ House

Aprenem en equip
Creem equip…
Formeu equips de tres companys.
NOM COMPANY 1

NOM COMPANY 2

EL MEU NOM

Què podeu aportar cada u al treball en equip?

Aportació company 1

Aportació company 2

La meua aportació
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Quins objectius us poseu com a equip?
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Creeu unes normes per al bon funcionament de l’equip. Feu una llista
d’idees i escriu ací les tres més importants.
Normes:

Prenem decisions junts
Heu de decidir on podeu buscar i arreplegar els animalets que necessiteu. Penseu abans de prendre qualsevol decisió!
Primer penseu individualment i després recolliu ací el que heu comentat a classe. Cada membre de l’equip ha de dir, almenys, dos llocs.
LLOC

PER QUÈ?

QUANTS HAN
ELEGIT AQUEST
LLOC?

Quin lloc s’ha anomenat més vegades?
Després de pensar en el vostre entorn més pròxim, en el que siga
més fàcil, que no tinga grans costos econòmics, que exigisca menys
temps..., seleccionaríeu el lloc que s’ha anomenat més o en triaríeu
un altre?

El lloc triat per a buscar i arreplegar els animalets és

Per què heu decidit aquest lloc per a proposar-li’l al professor o professora?
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DECISIÓN DEFINITIVA
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Bestioles’ House

Preparats?
Pensa un nom per a l’equip relacionat amb el tema que
treballeu (noms d’animals, persones que treballen en
aquest àmbit, llocs, instruments, etc.) i fes-ne un dibuix.
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Ara feu una llista dels coneixements que teniu en l’equip sobre els animals i els llocs on viuen.
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Planifiquem
El nostre cronograma
Un cronograma està format per una llista de tasques, els dies que tenim
per a complir-les i el nom de les persones que se n’ocuparan.

Ompli el teu cronograma amb la informació que necessites.
ACTIVITATS

QUI LA FARÀ?

QUAN LA PORTARÀ?

Quines dificultats podeu tindre en el desenvolupament del projecte?

Solucions possibles
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Dificultats
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Bestioles’ House

Mans a l’obra
Tasca 1: Què és un terrari?

Activitat 1
Què saps sobre un terrari i què t’agradaria saber?
Què sé?

Què m’agradaria
saber?
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Activitat 2
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Elaboreu entre els membres de l’equip una definició possible
de «terrari» que continga algunes paraules del sac (3 o 4).

amfibis

millors

mantindre
vius

Terrari:
observar

instal·la

s
rèptil

animals

ció

condicions

Projecte
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Activitat 3
Investiga amb el teu grup i contesta.
TIPUS DE TERRARI

ELEMENTS QUE HA DE TINDRE
AQUEST TIPUS DE TERRARI
(pedres, terra, aigua, malla, etc.)

ANIMALS QUE HI PODEN VIURE
(tipus)

Activitat 4
Quin tipus d’animalets podem ficar en un terrari?
Investigueu quin tipus d’animals hi podem posar i classifica’ls en
vertebrats i invertebrats. Escriu-ne els noms, dibuixa’ls o enganxa’n
alguna foto.
Invertebrats
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Vertebrats
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Bestioles’ House

Mans a l’obra
Tasca 2: Construïm el terrari
Activitat 1
• Pregunta als teus pares, iaios o a una altra persona adulta amb què
pots construir un terrari i els passos que has de seguir. Anota la informació i porta-la a classe.
• Quins recipients podeu utilitzar per a construir-lo? Cada membre del
grup ha de proposar un recipient per a poder triar el millor.

RECIPIENT

AVANTATGE

DESAVANTATGE

Una vegada analitzats els recipients, seleccioneu-ne un per a construir
el vostre terrari.

Activitat 2
Materials necessaris
Escriviu una llista de materials que necessitareu per a construir el vostre
terrari. Heu d’anotar les quantitats, les mesures i el pes.
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MATERIAL
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QUANTITAT/MESURA/PES

Projecte
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Activitat 3
Fes un dibuix sobre el procés, escriu els passos que heu de seguir per a
construir el terrari i detalla què cal fer en cada un.

Activitat 4

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Mans a l’obra! Després de construir el terrari, fes-li una foto, imprimix-la
i enganxa-la ací.
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Bestioles’ House

Mans a l’obra
Tasca 3: Busquem bestioles: necessitem hostes
Activitat 1
Una visita al món exterior
• Eixiu al pati de l’escola, aneu a un parc, a un hort o a qualsevol lloc a
l’aire lliure. Heu d’arreplegar animalets per al terrari. Descriu tres dels
animals que has trobat.
QUANTITAT

ANIMALS TROBATS

Activitat 2
Busca informació dels animals que heu trobat i d’altres que podríeu ficar al terrari. Enganxa ací les fotos de dos, posa’n els noms i guarda la
informació per a l’activitat de la fitxa tècnica.
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Animals trobats
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Altres animals possibles

Projecte

3

Activitat 3
Fitxa tècnica
• Descriu un dels animals que heu trobat. Completa
aquesta fitxa, però primer decidiu de quin animal
s’ocupa cada membre de l’equip.

NOM DE L’ANIMAL:
DIBUIX/FOTO
Com és?

Quant mesura?

Quant pesa?

On viu?

Què menja?

Què més m’agradaria
saber sobre aquest
animal?

Altres dades interessants
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Quines cures
necessita?
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Bestioles’ House

Ho hem aconseguit!
1. Valora el projecte que has fet. Quant mesuraria? Del 0 al 10, indica
fins on arribaria:.
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2. Fes un dibuix que resumisca el que has aprés amb aquest projecte.
Després, pots compartir-lo amb els teus companys i companyes i
explicar-los el que has aprés.
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Què és el que
més t’ha agradat?

Reflexiona...

Què és el que
menys t’ha agradat?

Què canviaries
d’aquest projecte?

Quines dificultats
has trobat?

3. P
 ensa sobre aquests aspectes i posa’ls un valor. Marca una X del 4 a
l’1, sent 4 el màxim.

He realitzat totes les
activitats
He acabat les activitats
a temps
He portat el material
necessari
He participat en les
activitats de grup
He respectat els
companys i companyes

3

2

1
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