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Xicotets invents
i grans descobertes

,

Des de xicotets hem somiat a inventar coses. La realitat ens interpel·la i imaginem què podria facilitar-nos un poc més el nostre dia a dia o què podríem fer
per a ajudar aquells que ho necessiten. Heus ací la clau de la tecnologia i dels
grans invents de la humanitat.
Podem imaginar-nos un món sense rodes, sense l’escriptura o sense llum elèctrica? Aquests avenços tan importants són només un exemple de les nombroses coses que la creativitat i l’enginy humà han descobert per a progressar: el
llapis, el frigorífic, el telèfon, els ordinadors, etc.
Què t’agradaria inventar? Per què? Aquestes són les dues preguntes fonamentals que farem a l’alumnat per a desenvolupar el projecte que tenim entre mans. En l’horitzó, intentarem començar a comprendre per què progressa
l’ésser humà, què l’espenta a desenvolupar i a posar en pràctica la seua creativitat per a crear coses noves.
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Per a dur-lo a terme, convidarem l’alumnat a posar en marxa una de les característiques fonamentals dels emprenedors: saber reconéixer les necessitats i
les demandes que hi ha en la nostra societat.
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Aprendrem dels grans invents de la història per a trobar inspiració i per a desenvolupar el nostre; reflexionarem sobre el que ens ajuda a tindre una vida
millor; valorarem les descobertes i els invents segons la utilitat que tenen i el
servei que aporten, i desenvoluparem la nostra creativitat a través de la construcció d’un invent concret.
Quin serà el millor? N’hi ha algun amb futur? Això pot dependre també de
com el presentem. Els convidarem a llançar-lo al mercat internacional utilitzant la llengua anglesa. Màrqueting i comunicació també són importants; no
és així?

Projecte

1

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.

Páginas 5a y 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
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Escola .....................................................................................................................................

PROJECTE:

XICOTETS INVENTS I GRANS
DESCOBERTES

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

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

FILS CONDUCTORS:
1. Per què progressa l’ésser humà?
2. Com podem contribuir a facilitar la vida dels altres?
3. Què fem per a ser més creatius?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Reconéixer la importància dels grans avenços
científics.
- Conéixer i valorar l’edat antiga, així com els diferents
invents dels éssers humans en aquesta època.
- Produir textos per a comunicar coneixements,
experiències i necessitats: narracions; descripcions;
textos expositius, argumentatius i persuasius, etc.
- Utilitzar mitjans tecnològics en el procés
d’aprenentatge per a obtindre informació, realitzar
càlculs numèrics, resoldre problemes i presentar
resultats.
- Resoldre problemes de mesura referits a situacions
de la vida real.

- Valoració de la importància dels grans avenços científics.
- Coneixement de l’edat antiga: característiques, forma de
vida, activitats econòmiques i invents dels éssers humans en
aquesta època.
- Producció de textos per a comunicar coneixements,
experiències i necessitats: narracions, descripcions, textos
expositius, argumentatius i persuasius, poemes, diàlegs,
entrevistes i enquestes.
- Utilització de mitjans tecnològics en el procés d’aprenentatge
per a obtindre informació, realitzar càlculs numèrics, resoldre
problemes i presentar resultats.
- Resolució de problemes de mesura referits a situacions de la
vida real.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:
- Interpretar i expressar, amb claredat i precisió,
informació, dades i argumentacions.

Tasca 1: Per què vivim d’aquesta manera?

Competència lingüística:
- Llegir i comprendre textos amb especialització
progressiva sobre temes variats.
- Participar en debats i en la intervenció o presa de
decisions de grup.

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

Competència digital:
- Comunicar el coneixement a través de diferents
mitjans.
Competència social i cívica:
- Desenvolupar la capacitat de diàleg i d’enteniment
en els diferents entorns socials.
- Reconéixer i apreciar el valor de cada persona,
desenvolupant el sentit de comunitat.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Participar amb altres persones en creacions
artístiques.
Competència en aprendre a aprendre:
- Desenvolupar el pensament crític.
- Potenciar el pensament creatiu.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Imaginar possibilitats de negoci en l’entorn.

6

Tasca 2: Els més grans de la història: recerca d’inventors
famosos i descobertes.

Tasca 4: Què ens agradaria aportar. Disseny de l’invent.

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

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

-C
 onstruir algun objecte o aparell,
aplicant correctament les operacions
matemàtiques bàsiques en el càlcul previ i
les tecnològiques.
-P
 resentar l’objecte construït i elaborar un
text explicant els passos seguits.
- Identificar i localitzar en el temps i en
l’espai els processos i els esdeveniments
històrics més rellevants de la prehistòria i
de l’edat antiga.
-A
 plicar totes les fases del procés
d’escriptura a la producció de textos
escrits: planificació, contextualització
i revisió, utilitzant esquemes i mapes
conceptuals, aplicant estratègies de
tractament de la informació, redactant amb
claredat, precisió i correcció, revisant-los
per a millorar-los i avaluant, amb l’ajuda de
guies, els invents propis i els aliens.
- Identificar i resoldre problemes de la
vida quotidiana, adequats al seu nivell,
establint connexions entre la realitat i les
matemàtiques.
- Interpretar textos numèrics i resoldre
problemes relacionats amb la mesura en
contextos de la vida quotidiana.
-M
 anejar estructures sintàctiques bàsiques
de l’anglés.

- Planifica i realitza algun objecte o màquina
de construcció senzilla.
- Reconeix el segle com a unitat de mesura de
temps.
- Explica i valora la importància de
l’escriptura, l’agricultura i la ramaderia, com
a descobertes que van canviar les societats
humanes.
- Usa estratègies de recerca i de selecció de la
informació.
- Presenta un informe de forma ordenada
i clara, utilitzant el suport de paper o el
digital, sobre problemes o situacions
senzilles, recollint informació de diferents
fonts (directes, llibres, Internet), seguint un
pla de treball i expressant conclusions.
- Utilitza les mesures més usuals de longitud,
pes/massa, capacitat, temps, monedes
i bitllets, elegint la més adequada a la
situació.
- Fa presentacions breus i senzilles,
prèviament preparades i assajades, sobre
temes quotidians o del seu interés, utilitzant
estructures senzilles.

RECURSOS/ALIANCES

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

- En la taula de la pàgina següent es recullen
les àrees específiques desenvolupades en
cada activitat.
-T
 asques 1, 2 i 3. S’aconsella que el
professorat responsable de l’àrea que
s’indica s’ocupe de desenvolupar aquesta
activitat.
-T
 asca 4. És important que el pes de la
sessió el porte l’especialista de l’àrea
(Anglés) pels dubtes que puguen sorgir, en
col·laboració amb el professor d’Educació
plàstica.

- 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?

EINES D’AVALUACIÓ
I EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE
- Control al final del
projecte (30%).
- Escala d’avaluació
individual: quadern del
projecte (40%).
- Autoavaluació: sobre
el treball en equip
(10%).
- Escala d’autoavaluació
grupal: el nostre invent
(10%).
- Escala d’avaluació
individual: exposició
del projecte (10%).

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:

PER QUÈ VIVIM D’AQUESTA MANERA?
Llengua
Ciències socials

Activitat 1

Ciències socials
Matemàtiques

Activitat 2

Llengua

Activitat 3

Tasca 2:

ELS MÉS GRANS DE LA HISTÒRIA
Llengua
Ciències socials

Activitat 1

Tasca 3:

QUÈ ÉS MÉS IMPORTANT?
Llengua

Activitat 1

Llengua

Activitat 2

Tasca 4:

QUÈ ENS AGRADARIA APORTAR?
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Ciències naturals
Matemàtiques
Llengua

Activitat 1

Llengua

Activitat 2

Anglés

Activitat 3

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

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

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

- Comunica el coneixement a través de distints mitjans.
- Reconeix el segle com a unitat de mesura del temps
històric.

- Control al final del projecte.
- Escala d’avaluació individual: quadern del
projecte.

- Desenvolupa la capacitat de diàleg i d’enteniment en els
diferents entorns socials.

- Explica i valora la importància de l’escriptura, l’agricultura
i la ramaderia com a descobertes que van canviar
profundament les societats humanes.

- Usa estratègies de recerca i de selecció de la informació.

- Desenvolupa el pensament crític.

- Planifica i realitza algun objecte o màquina de construcció
senzilla.
- Utilitza les mesures més usuals de longitud.
- Presenta un informe de forma ordenada i clara, utilitzant el
suport de paper o el digital, sobre problemes o situacions
senzilles, recollint informació de diferents fonts (directes,
llibres, Internet), seguint un pla de treball i expressant
conclusions.
- Participa amb altres persones en creacions artístiques.

- Aplica totes les fases del procés d’escriptura en la
producció de textos escrits: planificació, contextualització
i revisió, utilitzant esquemes i mapes conceptuals, aplicant
estratègies de tractament de la informació, redactant amb
claredat, precisió i correcció, revisant-los per a millorar-los
i avaluant, amb l’ajuda de guies, les produccions pròpies i
les alienes.

- Control al final del projecte.
- Escala d’avaluació individual: quadern del
projecte.

- Control al final del projecte.
- Escala d’avaluació individual: quadern del
projecte.

- Control al final del projecte.
- Escala d’avaluació individual: quadern del
projecte.
- Escala d’autoavaluació grupal: el nostre invent.
- Escala d’avaluació individual: exposició del
projecte.

- Fa presentacions breus i senzilles, prèviament preparades
i assajades, sobre temes quotidians o del seu interés usant
estructures senzilles.
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Xicotets invents i
grans descobertes

Què aprendrem?
Per què progressa l’ésser humà?
Què fem per a ser més
creatius?
Com podem facilitar la vida
dels altres?
Situació
Diàriament trobem al nostre voltant objectes que ens faciliten la vida. L’Oficina Espanyola de Patents i Marques patrocina un concurs entre els estudiants
en el qual premiarà l’invent més nou que ajude les persones a millorar el seu
nivell de vida.
Com que mostreu molt d’interés per la ciència i per la història, el vostre professor o professora us ha inscrit en aquest concurs. Us animeu? Us veieu amb
possibilitats?
Els alumnes elegits per
a realitzar cada invent
hauran de demostrar
tindre creativitat, planificació i coneixements
tècnics per a dur-lo a
terme.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Al final, entre tota la
classe, decidireu quin
invent és l’elegit per a
presentar-lo al concurs.
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Important: com que el projecte guanyador s’exposarà
a escala internacional, heu d’acompanyar-ne l’explicació
amb frases senzilles escrites en anglés.

Reflexionar sobre la nostra forma de vida.
Conéixer les descobertes més grans de la història.
Valorar la utilitat de les descobertes.
Dissenyar i construir un invent.

Projecte

1

Abans de començar... pensa individualment
Sobre la història i sobre els invents
QUÈ EN SÉ?

QUÈ M’AGRADARIA SABER?

Quina cosa necessària
puc inventar?
Com la puc construir?

A qui està dirigida?

Es pot fer fàcilment?

Si us elegixen, què necessiteu per a construir el vostre invent?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Fes un dibuix del teu invent.
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Xicotets invents i
grans descobertes

Aprenem en equip
Creem equip…
Quins són els membres del meu equip? Anota els vostres noms.
NOM
COMPANY 1

NOM
COMPANY 2

NOM
COMPANY 3

EL MEU NOM

QUALITAT
COMPANY 1

QUALITAT
COMPANY 2

QUALITAT
COMPANY 3

LA MEUA QUALITAT

Ara debateu entre vosaltres i anota.
COMPANY 1

COMPANY 2

COMPANY 3

Què pensa del
projecte?
Quin invent ha
proposat?
Quines coses
positives té l’invent?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Per què no
recomanes fer
l’invent?
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Ara penseu en vosaltres, en les vostres qualitats i fortaleses. Quin desafiament teniu com a equip? Què necessiteu per a treballar junts?

JO

Projecte

1

Prenem decisions junts
Què inventarem? Ens hi posem d’acord?
És possible que tots o quasi tots hàgeu pensat a fer coses diferents.
Sempre és bo pensar bé abans de triar alguna opció.
Completeu aquesta taula per a ajudar-vos a pensar
INVENT
ALUMNE 1

INVENT
ALUMNE 2

INVENT
ALUMNE 3

EL MEU
INVENT

Nom de l’invent
Característiques
Nom de l’invent
Característiques
Nom de l’invent
Característiques
Nom de l’invent
Característiques

Decidiu l’invent que construireu i indiqueu les raons de la vostra elecció.

Construirem..

Perquè...

13

Xicotets invents i
grans descobertes

Preparats?
Poseu un nom al vostre equip. Per a inspirar-vos, penseu
en personatges que van fer grans descobertes.

Feu una pluja d’idees o un mapa mental sobre els elements que heu de
tindre en compte per a realitzar el vostre invent.

Recorda

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

No podem oblidar
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Perquè siga més atractiu

El més difícil serà

Projecte

1

Planifiquem
Què hem de fer? On podem buscar la informació? Quant
de temps ens portarà? És l’hora de planificar i de repartir
tasques.
Revisa el que s’ha demanat a l’inici del projecte, llig en les
pàgines següents les activitats que fareu i elabora una llista amb el que creus que necessitareu.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Contrasta la teua llista amb la dels teus companys i companyes i penseu.
QUÈ FAREU?

ON HO ACONSEGUIREU?

QUI POT FER-HO?

QUAN S’HA DE PORTAR?

Assegureu-vos que el repartiment de tasques és adequat.

Consells del professor o professora

Signatura

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Ensenyeu la taula de planificació al professor o professora. Preneu nota
dels consells que us done i demaneu-li que us signe ací si hi està d’acord.
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Xicotets invents i
grans descobertes

Mans a l’obra
Tasca 1: Per què vivim d’aquesta manera?
Activitat 1
Escriu un text en el qual exposes invents que veus al teu voltant.

Activitat 2
Ara repassarem un poc d’història.
• Quant de temps transcorre en un segle?
• Com podem calcular a quin segle pertany un any determinat?
• Completa la taula següent amb invents corresponents a cada època.
Si no els saps, inves-tiga en Internet.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

INVENTS D’AQUEST
SEGLE O DEL PASSAT

16

INVENTS DELS
SEGLES
ANTERIORS

Activitat 3
Quins invents us han cridat més l’atenció?

INVENTS DE
L’ÈPOCA DELS
ROMANS

INVENTS DE L’EDAT
ANTIGA O DE LA
PREHISTÒRIA

Projecte

1

Tasca 2: Els més grans de la història
Activitat 1
Busca informació sobre la forma de vida durant l’edat mitjana.

ESCRIPTURA

AGRICULTURA

RAMADERIA

Quines descobertes van canviar la seua societat? Per què?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Dibuixa’n alguna que encara es continue utilitzant.
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Xicotets invents i
grans descobertes

Mans a l’obra
Tasca 3: Què és més important?
Activitat 1
Observa amb deteniment els invents següents…

... i ara completa.
OBJECTE A

OBJECTE B

Nom

Nom

Per a què
servix?

Per a què
servix?

Activitat 2
Pregunta a un company o companya i anota’n la resposta.
• Què creus que passaria si no existira l’objecte A?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Què creus que passaria si no existira l’objecte B?
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•
Estàs d’acord amb la resposta del teu company o companya?
Per què?

Projecte

1

Tasca 4: Què ens agradaria aportar?
Activitat 1
Seguiu els passos següents per a realitzar el vostre invent.
•P
 as 1. Contesteu les preguntes següents.
✔Què volem construir?

✔Quins materials són necessaris per a construir-ho?

✔Com ho podem fer?

✔A quin públic li interessaria adquirir aquest invent?

•P
 as 2. Mans a l’obra!

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Descriu ací la part de l’invent que faràs tu.
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Xicotets invents i
grans descobertes

Mans a l’obra
•P
 as 3. Enganxa ací una foto de l’invent o dibuixa’l.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

•P
 as 4. Què heu inventat? Per a què servix? Com ho heu construït? Escriu ací la teua part de l’exposició.
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Projecte

1

Activitat 2
I speak english
• Elabora 3 cartells en anglés amb el vocabulari utilitzat per a explicar la
vostra exposició.

Les meues
paraules

• I, ara, 3 cartells més amb frases senzilles per a donar suport a l’explicació d’algun dels teus companys o companyes. Tots en anglés!

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Les meues
frases
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Xicotets invents i
grans descobertes

Ho hem aconseguit!
1. Escala d’autoavaluació grupal: el nostre invent.
Senyala amb una X on us trobeu com a grup en cada un dels casos
següents, sent 5 totalment d’acord i 1 totalment en desacord:
5
Planificació

Hem seguit tots els passos satisfactòriament.

Selecció
de la
informació

Hem buscat en diferents fonts d’informació, hem seleccionat
la rellevant, hem pres notes i hem elaborat esquemes.

Explicació

Hem realitzat una exposició adequada.

Help!

Hem utilitzat el vocabulari específic en anglés
i frases amb estructures senzilles.

2. Autoavaluació sobre el meu treball amb el grup.
• Com t’has sentit treballant en l’equip? Per què?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Què creus que podries fer per a millorar la teua participació?
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• T’ha agradat aquest projecte? Per què?

• Què es pot millorar?

4

3

2

1

Projecte

1

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

• Què és el que més m’ha costat fer?

• Si poguera tornar a fer-les, què canviaria?

3. P
 er a acabar:
Explica per escrit al director de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques en què consistix el vostre invent, quines característiques presenta,
quina utilitat té i per què hauria de ser el guanyador.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

A l’atenció de:
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A dues voltes de la Terra

Els fenòmens meteorològics extrems aterrixen i atrauen a parts iguals.
Per què es produïxen? Què podem fer per a previndre’ls?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

La finalitat pedagògica d’aquest projecte se centra en l’àrea de Ciències
naturals, encara que també es presta atenció a les habilitats matemàtiques i comunicatives i als valors de solidaritat i de cooperació.
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Es proposa la creació d’un punt d’informació sobre fenòmens meteorològics a fi d’advertir de possibles situacions d’emergència per pluges
intenses o per qualsevol altra font d’incertesa relacionada amb el clima. Per a dur a terme aquesta tasca, l’alumnat posarà en pràctica coneixements que ja s’han adquirit en diferents àrees: el clima, els fenòmens meteorològics, la creació d’escales i de gràfics, etc. També hauran
d’utilitzar adequadament habilitats lingüístiques i comunicatives per a
redactar informes i aplicar amb precisió vocabulari científic. D’altra banda, la recerca d’informació i la planificació de l’aspecte informatiu seran
un entrenament excel·lent de les habilitats emprenedores. Al seu torn,
hauran de manejar informació sobre les conseqüències de les catàstrofes ocasionades per fenòmens extrems i entraran en contacte amb sentiments de solidaritat i de cooperació, i aprofundiran en el sentit de la
tasca de prevenció d’accidents.
Curiositats naturals, investigació i... aventures! Aquest projecte paga
la pena!

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 a 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:

A DUES VOLTES DE LA TERRA

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

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

FILS CONDUCTORS:
1. Per què és important conéixer les manifestacions meteorològiques?
2. Com anticipem els fenòmens meteorològics?
3. Com podem informar del que passa?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Identificar les manifestacions de diferents fenòmens
meteorològics.

- Coneixement del temps atmosfèric i dels seus factors.

- Conéixer la funció dels diferents aparells que
mesuren les condicions atmosfèriques.
- Produir textos per a comunicar experiències
i coneixements a través de narracions, descripcions,
textos expositius, diàlegs, entrevistes, enquestes, etc.
- Comprendre diferents tipus de textos a través de la
lectura.

- Comprensió de la predicció del temps atmosfèric
i de les conseqüències que té.
- Reproducció de textos orals segons la tipologia: narratius,
descriptius, argumentatius, expositius i instructius.
- Lectura, comprensió, interpretació i valoració de textos escrits
en relació amb l’àmbit d’ús: escolar (resums, descripcions,
esquemes, murals, etc.) i social (notícies procedents dels
mitjans de comunicació i d’Internet).

- Cooperar en les activitats d’equip mostrant respecte
pels membres que el formen.

- Desenvolupament de taules de dades i de gràfics.

- Interpretar dades a partir de diferents taules aplicantles a la vida quotidiana.

- Creació i disseny d’informació.

- Lectura i interpretació de taules de dades.

- Iniciar-se en la construcció de propostes visuals.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en cièncias i tecnologia:

Tasca 1: Fent una volta per la Terra.

- Interpretar gràfics i expressar amb precisió la
informació que se n’extrau.

Tasca 2: Quins experts!

Competència lingüística:
- Contestar de forma precisa les preguntes
plantejades.
- Llegir i comprendre diferents tipus de text.
Competència digital:
- Triar fonts d’informació apropiades.
Competència social i cívica:
- Expressar les opinions dels altres de forma objectiva.
Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Competència en consciència i expressions culturals:
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- Buscar en l’entorn elements d’expressió.
Competència en aprendre a aprendre:
- Ser creatiu en l’elaboració de tasques.
- Cooperar en les activitats de grup.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Actuar correctament per a aconseguir els objectius
de l’equip.

Tasca 3: El nostre punt d’informació.

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

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

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

-D
 escriure el temps atmosfèric, conéixer els
fenòmens atmosfèrics que ens permeten
caracteritzar-lo, iniciant-se en el seu
registre i en la representació gràfica.

- Definix temps atmosfèric i en coneix la
variabilitat.

- Exposició del resultat
del projecte (30%).

- Explica per a què són necessàries les
prediccions del temps i quins aparells
s’utilitzen per a realitzar-les.

- Control al final del
projecte (30%).

-R
 econéixer els principals fenòmens
meteorològics identificant-ne les
manifestacions més rellevants i les
característiques.
- Identificar els aparells que utilitzen els
meteoròlegs per a obtindre mesuraments
concrets i exactes sobre les condicions
atmosfèriques.
-E
 xpressar i produir textos orals senzills
segons la tipologia: narratius, descriptius,
informatius, instructius i argumentatius.
- L legir, comprendre, interpretar i valorar
textos, captant-ne el sentit global,
identificant la informació rellevant i
extraient informacions concretes.
- Interpretar textos numèrics i resoldre
problemes. Recollir dades utilitzant
tècniques de recompte, registrar-les i
ordenar-les seguint criteris de classificació,
expressant el resultat en forma de taula o
de gràfic.

- Produïx i explica oralment processos senzills.
- Participa en debats i en discussions sobre
temes proposats.
- Localitza informacions explícites en un text
relacionant-les entre si i seqüenciant-les.

- Autoavaluació sobre
el treball individual
(20%).
- Coavaluació sobre el
treball grupal (20%).

- Reté informació rellevant seleccionant idees
principals i organitzant les dades rebudes.
- Aplica els coneixements a situacions
de la vida quotidiana.
- Formula i resol problemes a partir
de la interpretació de gràfics.
- Selecciona imatges digitals i crea
composicions a les quals afig textos
considerant les normes de composició.

-B
 uscar imatges digitals adequades
i utilitzar-les per a la realització de
composicions en les quals s’afigen textos.

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

Els recursos seran facilitats pel professorat.

- 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.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

RECURSOS/ALIANCES
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Escola .....................................................................................................................................

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

DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES I CORRESPONDÈNCIA AMB L’AVALUACIÓ

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Tasca 1:

FENT UNA VOLTA PER LA TERRA

Activitat 1

Ciències socials
Llengua

Activitat 2

Tasca 2:

QUINS EXPERTS!
Activitat 1

Ciències socials
Llengua
Matemàtiques

Activitat 2

Activitat 3

Activitat 4
Tasca 3:

EL NOSTRE PUNT D’INFORMACIÓ

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Activitat 1
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Ciències socials
Llengua
Educació artística

Activitat 2

Activitat 3

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

- Descriu de manera senzilla com sol ser el temps al llarg de les estacions a la
zona on viu.
- Explica per a què són necessàries les prediccions del temps i quins aparells
s’utilitzen per a realitzar-les.
- Localitza informacions explícites en un text relacionant-les entre si.

- Reté informació rellevant seleccionant idees principals, rebutjant idees poc
significatives i reorganitzant les dades rebudes.
- Tria la font d’informació més apropiada.
- Expressa les opinions dels companys i companyes de forma objectiva.
- Coopera en les activitats de grup.

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

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

- Qüestionari de preguntes
contestades.
- Fitxa suport: sobre els fenòmens
(grupal).

- Definix el que és el temps atmosfèric extrem i en coneix la variabilitat.
- Contesta de forma precisa i clara les preguntes sobre un text.
- Llig i comprén diferents tipus de text.
- Formula i resol problemes a partir de la interpretació de dades presentades en
gràfics.
- Interpreta gràfics i expressa amb precisió la informació que extrau.
- Tria la font d’informació més apropiada per a cada tasca.
- Coopera en les activitats de grup.

- Activitat d’investigació.
- Activitat de preguntes sobre el
gràfic.
- Activitat sobre el fenomen treballat
(grupal).

- Identifica els distints aparells de mesura que s’utilitzen per a la recollida de
dades atmosfèriques.

- Selecciona imatges digitals i les trasllada i les modifica per a crear
composicions a les quals afig textos segons les normes de composició.
- És creatiu en l’elaboració de tasques.

- Estructura una exposició oral seguint els passos marcats.
- És creatiu en l’elaboració de tasques.
- Coopera en les activitats de grup.

- Valoració d’aspectes específics
(pronunciació, volum, actitud,
contingut i documentació).
- Diana per a autoavaluació sobre el
treball individual.
- Fitxa de coavaluació sobre el treball
d’equip i rols.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

- Busca en l’entorn elements d’expressió.
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A dues voltes de la Terra

Què aprendrem?
Per què és important conéixer les
manifestacions meteorològiques?
Com anticipem els fenòmens
meteorològics?
Com podem informar del que passa?
Situació

Moltes vegades els informatius ens desconcerten amb fenòmens meteorològics que patix el nostre planeta. Quins fenòmens coneixes? Quins t’agradaria
conéixer amb més profunditat?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Prepara’t per a convertir-te en un bon meteoròleg i conéixer de prop alguns
d’aquests fenòmens. Serà una bona manera d’aprendre què cal fer davant de
situacions d’emergència, com podem informar per a evitar que es convertisquen en catàstrofe o, simplement, poder contemplar fenòmens meravellosos
que moltes vegades no valorem... T’hi apuntes? Agafa unes ulleres per a mirar molt atent tot el que et trobaràs.
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Amb aquest projecte podem…
 escobrir la importància d’identificar les diferents
D
manifestacions meteorològiques.
 prendre a previndre alguns dels fenòmens
A
meteorològics.
 aber informar del que passa de forma àgil i
S
suggeridora.

Projecte

2

Abans de començar... pensa individualment
Els fenòmens naturals
Busca en Internet un vídeo titulat Fenòmens naturals per a xiquets.
Després de veure’l, escriu els cinc fenòmens que més t’han cridat
l’atenció.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

T’atreviries a definir què és un fenomen meteorològic? Pots fer-ho amb
un dibuix, un poema…
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A dues voltes de la Terra

Aprenem en equip
Creem equip…
Volem convertir-nos en grans experts sobre els fenòmens meteorològics que tenen lloc al nostre planeta,
però primer necessitem organitzar-nos.
Formarem grups de tres. Escriu ací els vostres noms.

NOM
COMPANY 1

NOM
COMPANY 2

EL MEU NOM

Quin nom posareu al vostre equip d’investigació? Penseu en una cosa
suggeridora i que estiga relacionada amb el tema que investiguem.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Escriu el nom del teu equip ací.
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Prenem decisions junts
En la realització d’una investigació sobre un tema i en la seua difusió
intervenen diverses persones. Tanmateix, hi ha tres rols fonamentals sobre els quals treballarem.

Investigador
Establix pautes per a
realitzar la investigació i
coordina les tasques.

Gestor
Recopila, ordena el material
i disposa tot el necessari
per a treballar i portar al dia
el registre del quadern de
l’equip.

Comunicador
Dóna a conèixer els
passos que es produïxen
en la investigació.

Dels rols que hem descrit, quin creus que encaixa en la teua manera de
treballar? Amb quin rol beneficiaries més el grup? Per què?

Penseu entre tots els membres de l’equip quin rol us assigneu cada u.
Escriu-ho en la taula següent.
INVESTIGADOR

GESTOR

COMUNICADOR

COMPANY 1
COMPANY 2

Estàs d’acord amb la forma en què heu assignat els rols? Per què?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Jo
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A dues voltes de la Terra

Preparats?
Cada u ja sap quin és el seu treball. Quines tasques hauràs de fer per
a aquest projecte? Fes una ullada a les pàgines següents i escriu dues
tasques que creus que ha de realitzar cada un dels membres de l’equip.
TASQUES DE L’INVESTIGADOR
1. 

2. 

TASQUES DEL GESTOR
1. 

2. 

TASQUES DEL COMUNICADOR
1. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

2. 
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Compartix amb els companys i companyes d’equip les tasques que
cada u ha escrit. Heu coincidit? Teniu dubtes? Escriu aquelles preguntes
que teniu com a grup per a poder compartir-les amb tota la classe.

Projecte
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Planifiquem
Al final del projecte heu de presentar a tots els vostres companys i companyes un centre d’informació sobre un fenomen meteorològic.
Elabora una llista d’idees sobre com es pot presentar la informació (mural, exposició oral, presentació en ordinador, cartells, etc.).

Compareu les vostres idees. Són molt diferents? Heu arribat a un
consens? Quines us poden ajudar a crear un primer esbós? Escriu-les ací.
PROPOSTA

AVANTATGES

DESAVANTATGES

COMPANY 1

COMPANY 2

Jo
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Dibuixa com t’agradaria que fóra el teu centre d’informació.
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A dues voltes de la Terra

Mans a l’obra
Tasca 1: Fent una volta per la Terra
Activitat 1
Busca informació sobre fenòmens meteorològics extrems i
contesta.
• Què són els fenòmens meteorològics extrems?

• Quins has trobat? Enumera’n almenys tres.
1. 
2. 
3. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Compartix amb el teu equip els fenòmens trobats. Feu-ne una posada
en comú i escriu-los ací.
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Activitat 2
Celebrarem una assemblea.
• El comunicador de cada equip exposarà els fenòmens que han
trobat i, entre tots, triareu quin treballarà cada grup. Escriu el nom
de l’equip i el fenomen que treballarà.
EQUIP

FENOMEN METEOROLÒGIC EXTREM

• Quin fenomen creus que és més perillós?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• T’agradaria investigar-ne algun de diferent al que us ha tocat? Per què?
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A dues voltes de la Terra

Mans a l’obra
Tasca 2: Quins experts!
Activitat 1
Investiga sobre el fenomen meteorològic extrem que us ha tocat.
NOM DEL FENOMEN METEOROLÒGIC EXTREM:
En què consistix?

Quines conseqüències té?

Com el podem preveure?

Activitat 2
Observa aquest gràfic i respon.
Fenòmens meteorològics
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Quins fenòmens tenen lloc amb més freqüència? I amb menys?
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Activitat 3
Busqueu informació sobre llocs al món on s’haja produït el fenomen
que treballeu.
FENOMEN METEOROLÒGIC:
On es va produir?

Quan?

En quina estació de l’any
es va produir?
Quines conseqüències va
tindre?

Activitat 4
Quins instruments coneixes per a mesurar les prediccions del temps?
Busca’n informació, compartix-la amb els companys i companyes i escriu-la ací.

Instrument:
Inventor:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Servix per a:
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A dues voltes de la Terra

Mans a l’obra
Tasca 3: El nostre punt d’informació
Activitat 1
Observa aquesta imatge.

Un tríptic és un fullet informatiu doblegat en tres parts. Conté informació d’allò que es vol donar a conèixer: el tema, la data, les dades més
destacades, etc.

• De quina forma dóna la informació?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Com fa la informació més atractiva?
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• Com donareu a conèixer el fenomen que heu investigat?

Projecte
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Activitat 2
Ara dissenyeu el vostre tríptic.

TÍTOL

Imatge

Text

Text

Text
Imatge
Imatge
Imatge

PART DE DINS

Activitat 3

Exposeu la vostra
informació sobre
el fenomen
meteorològic treballat
a tots els companys i
companyes
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Prepareu el vostre punt d’informació amb el tríptic dissenyat.
Què necessiteu? Feu una llista amb el que us fa falta per a muntar-lo.
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A dues voltes de la Terra

Ho hem aconseguit!
1. Posa una X en el nivell que creus que ha estat la vostra posada en
escena (3 és molt bé i 1, millorable).

3

2

1

Pronunciació
Volum
Actitud
Contingut
Documentació

2. Pensa en el treball que has fet al llarg del projecte i en la teua aportació a l’equip. Avalua’l a través d’aquesta diana.
Estic content
del treball realitzat
3
2
1

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

He complit amb
la funció del
meu rol
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He demanat
ajuda als companys
i companyes

He entés tot el que
em demanaven en les
tasques

Projecte
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Reflexiona...
• Què he aprés amb aquest projecte?

• Què faria de manera diferent?

• Per a què m’ha servit?

3. E
 ns avaluem entre tots.
Ha aportat
idees al grup
Sí

De ve- No
gades

Ha sigut
ordenat
Sí

De ve- No
gades

Ha sigut
respectuós
Sí

De ve- No
gades

Ha ajudat
els companys
Sí

De ve- No
gades

Ha complit
amb les seues
funcions
Sí

De ve- No
gades

Company 1
Company 2
Jo

• Si has senyalat algun company amb «De vegades» o «No», com podries ajudar-lo?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Què ha sigut el millor del treball en equip?
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Pediatres per un dia

Arranquem amb un projecte que vol acostar la realitat de la medicina a
l’alumnat. La finalitat que té és educar en hàbits saludables, millorar les
habilitats comunicatives i fomentar valors de solidaritat i de cooperació.
El treball que es proposa —l’organització d’una consulta de pediatria—
permetrà a l’alumnat repassar de manera pràctica coneixements adquirits en diferents àrees curriculars: funcions dels diferents òrgans del cos
humà i nocions bàsiques d’higiene diària i de prevenció de malalties.
D’altra banda, també necessitaran posar en joc les seues habilitats lingüístiques per a redactar textos i aplicar vocabulari científic, així com
per a desenvolupar la comunicació no verbal i la competència artística
en dibuixos i en l’anàlisi d’imatges.
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De la mateixa manera, en planificar l’organització de la consulta, entrenaran les habilitats emprenedores, ja que hauran de definir els diferents
rols, anticipar dificultats i planificar les fases del procés.
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Tot el projecte està impregnat d’un sentiment de solidaritat i de cooperació, ja que se’ls invita a investigar i a definir a qui i com poden ajudar.
També aprofundiran en el sentit dels hàbits saludables i avançaran cap
al convenciment que una visita al metge no és una cosa dramàtica ni
indesitjable, sinó una activitat que pot ser interessant i que, sens dubte,
els reportarà beneficis.
Aquesta vegada, jugar als metges va de bo. Tens la bata preparada?

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 a 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:

PEDIATRES PER UN DIA

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

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

FILS CONDUCTORS:
1. Què ens fa mal i on?
2. Per què és necessària la higiene diària?
3. Què cal tindre en compte quan visitem el pediatre?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Identificar els òrgans dels sentits.

- Estudi dels sentits: òrgans i funcions.

- Conéixer els hàbits d’higiene diària.

- Comprensió dels conceptes de salut i malaltia.

- Expressar de forma positiva sentiments i emocions
relacionats amb la malaltia.

- Valoració dels sentiments i de les emocions.

- Valorar la necessitat d’establir una bona comunicació
entre metge i pacient.

- Realització de missatges verbals i no verbals.

- Elaborar diàlegs per a simular una consulta
pediàtrica.

- Exercitació en les unitats del sistema mètric decimal.

- Aplicar unitats de mesura.
- Interpretar gràfics.
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- Reconéixer les característiques pròpies dels cartells i
fullets informatius i participar en l’elaboració.
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- Desenvolupament d’estratègies de comunicació.
- Redacció i representació de textos senzills.
- Realització d’exercicis relacionats amb la longitud i el pes.
- Anàlisi de taules de dades i de gràfics.
- Recollida i registre d’informació.
- Lectura i interpretació de taules de dades.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:
- Identificar i localitzar correctament els òrgans dels
sentits.
- Investigar la relació entre la higiene diària i la
prevenció de les malalties.
- Registrar i aplicar les unitats de mesura referides al
pes i a la talla.
Competència lingüística:
- Expressar oralment i per escrit, de manera ordenada i
clara, qualsevol tipus d’informació.
- Usar el llenguatge verbal i el no verbal per a
comunicar estats de salut i d’ànim.
- Elaborar un guió i dramatitzar-lo.
Competència digital:
- Usar diferents fonts per a la recerca d’informació.
Competència social i cívica:
- Mostrar interés a transmetre els coneixements i
ajudar els més menuts.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Expressar sentiments i emocions des de codis
artístics.
Competència en aprendre a aprendre:
- Desenvolupar estratègies per a la millora del
pensament crític i emocional.
- Avaluar la consecució d’objectius d’aprenentatge.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Optimitzar l’ús de recursos materials i personals per a
la consecució d’objectius.

Tasca 1: On està i com es cuida?
Tasca 2: Creem el nostre fullet informatiu.
Tasca 3: Pediatre per un dia.

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Identificar els sentits i la funció que
exercixen.

- Identifica i descriu la morfologia externa del
cos humà.
- Descriu els sentits identificant-ne el paper i
la importància que tenen en la vida.
- Identifica i adopta hàbits saludables
d’higiene.
- Identifica i descriu les emocions i els
sentiments en si mateix i en els altres.
- Expressa i planteja opinions pròpies en
discussions o en temes proposats.
- Identifica i interpreta elements
extralingüístics que intervenen en la
comunicació.
- Selecciona l’instrument i les unitats
segons l’ordre de magnitud per a realitzar
mesuraments.
- Utilitza les unitats de mesura més habituals.
- Recopila dades i elabora taules senzilles,
ordenant i comunicant de manera adequada
la informació.
- Coneix els elements d’un cartell (imatges i
textos).
- Tria imatges adequades a la idea que vol
transmetre.

-E
 xplicar les conseqüències per a la salut
i per al desenvolupament personal dels
hàbits d’alimentació, d’higiene, etc.
-E
 xpressar-se oralment i per escrit, de
forma clara i ordenada, en situacions
comunicatives pròpies de la vida escolar.
-P
 roduir i presentar missatges verbals i no
verbals.
-U
 tilitzar les unitats de mesura i explicar el
procés seguit.
- Interpretar textos numèrics i resoldre
problemes. Recollir dades utilitzant
tècniques de recompte i registrar la
informació de forma ordenada, seguint
criteris de classificació i expressant el
resultat en forma de taula.
-C
 onéixer els elements d’un cartell (imatges
i textos).
-B
 uscar imatges adequades i traslladar-les
per a la realització de composicions en les
quals s’afigen textos.

RECURSOS/ALIANCES

ADEQUACIÓ A LA DIVERSITAT

-H
 ospital o centre de salut pròxim, familiars
relacionats amb la medicina, etc.
-M
 aterial escolar, accés a Internet,
fullets, 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?

EINES D’AVALUACIÓ
I EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE
- Representació d’una
actuació.
- Autoavaluació
mitjançant diana.
- Elaboració d’un
cartell d’un òrgan dels
sentits.
- Elaboració de
recomanacions
d’higiene diària.
- Elaboració de
recomanacions per a
acudir al pediatre.
- Silueta del pediatre
amb síntesi de
continguts.

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:

ON ESTÀ I COM ES CUIDA?
Llengua
Ciències naturals
Educació artística

Activitat 1

Ciències naturals
Lengua

Activitat 2

Ciències naturals
Llengua
Educació artística

Activitat 3

Tasca 2:

CREEM EL NOSTRE FULLET INFORMATIU
Llengua

Activitat 1

Llengua

Activitat 2

Llengua

Activitat 3

Llengua

Activitat 4

Llengua

Activitat 5

Tasca 3:
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PEDIATRE PER UN DIA
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Ciències naturals

Activitat 1

Matemàtiques
Ciències naturals
Llengua

Activitat 2

Llengua

Activitat 3

Ciències naturals
Llengua

Activitat 4

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

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

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

- Tria imatges adequades per a transmetre idees.
- Observa, identifica i descriu la morfologia externa del propi cos.
- Expressa i planteja opinions pròpies en discussions o en temes proposats.
- Compon un cartell (imatges i textos).
- Investiga, identifica i descriu les malalties relacionades amb l’òrgan triat.
- Busca en el diccionari.
- Localitza imatges i informació en Internet relacionades amb els òrgans dels sentits i
amb la higiene.
- Compon un cartell (imatges i textos).
- Identifica i adopta hàbits d’higiene saludables.
- Adequa el contingut informatiu del cartell als destinataris.

- Selecció d’imatges.
- Realització d’un esbós.
- Llista de malalties elaborada per
l’alumnat.
- Llista d’hàbits d’higiene.

- Identifica les característiques principals dels cartells.
- Elabora un fullet per a alumnes més menuts sobre la higiene o sobre l’assistència al
metge.
- Adequa la redacció a l’edat dels destinataris.
- Reflexiona críticament sobre les fases de la visita al pediatre i sobre la necessitat
d’una bona comunicació entre el metge i el pacient.
- Identifica les necessitats dels més menuts i realitza recomanacions.
- Redacta amb correcció un fullet informatiu.

- Llista de característiques.
- Redacció.
- Respostes a preguntes.
- Recomanacions.
- Raonaments.

- Reconeix la importància dels temes tractats i sap argumentar en favor d’un.

- Selecciona l’instrument i les unitats segons l’ordre de magnitud per a realitzar
mesuraments amb instruments senzills.
- Utilitza les unitats més freqüents de mesura.
- Recopila informació i elabora taules senzilles.
- Redacta correctament la interpretació.
- Identifica i interpreta elements extralingüístics que intervenen en el discurs oral.
- Establix una relació positiva amb si mateix i amb els altres.
- Investiga i recull dades fiables de la malaltia triada.
- Elabora un guió de conversació d’acord amb les normes dels diàlegs.
- Interpreta i representa el seu paper amb correcció.

- Materials anomenats i
explicacions.
- Observació de la utilització del
material.
- Dades registrades.
- Interpretació descrita.
- Resposta a preguntes.
- Guió de la conversa.
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- Localitza informació en Internet.
- Identifica els instruments necessaris en una consulta de pediatria.
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Pediatres per un dia

Què aprendrem?
Què ens fa mal i on?
Per què és necessària la higiene
diària?
Què cal tindre en compte quan
visitem el pediatre?
Situació
Qui no ha anat alguna vegada al metge? Alguns us poseu nerviosos; a uns
altres us produïx curiositat per veure els instruments que utilitza.
Normalment, acudiu a la consulta amb algun adult, però ja sou majors i el pediatre us pregunta directament a vosaltres què us passa. Sabeu explicar-ho?
Podeu identificar la part del cos exacta on us fa mal o us molesta, i transmetre
bé les vostres sensacions i sentiments?
Els més menuts del vostre centre no saben explicar-se correctament i van al
pediatre preocupats i, fins i tot, amb por. Busquem ajudants per als metges
que puguen explicar bé als més menuts coses bàsiques de la consulta. Per
això, convertirem l’aula en una consulta mèdica i vosaltres sereu pediatres per
un dia.
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 ocalitzarem els òrgans dels sentits i en diferenciarem les
L
parts.
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Coneixerem com es cuida el nostre cos i valorarem la
necessitat dels hàbits d’higiene diària.
Identificarem les malalties més comunes relacionades
amb els òrgans esmentats.
Experimentarem el valor d’una bona comunicació entre
pacient i pediatre.
 untarem una consulta i farem pràctiques de com podem
M
ser bons pediatres i bons pacients.

Projecte

3

Abans de començar... pensa individualment
La consulta
Observa amb deteniment aquesta imatge i contesta les preguntes.

Anomena dos elements de la foto relacionades amb la medicina.
1. 

2. 

Escriu dues idees o pensaments relacionats amb la medicina:
1. 
2. 
Escriu dues preguntes que faries a un metge sobre la seua professió.
1. 
2. 
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Imagina que estàs en la consulta del pediatre. Tria un color per a pintar
com et sols sentir allà. Per què has triat aquest color?
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Pediatres per un dia

Aprenem en equip
Creem equip…
Quins són els membres del meu grup? Anota el teu nom i el
del teu equip mèdic en les targetes d’identificació. Escriu també davall de cada membre de l’equip una qualitat.
COMPANY 1

COMPANY 2

COMPANY 3

EL MEU NOM

QUALITAT

QUALITAT

QUALITAT

QUALITAT

Recull les vostres opinions prèvies.
COMPANY 1

COMPANY 2

COMPANY 3

Us agrada anar al
metge? Per què?
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Quines dues
malalties o
molèsties patiu amb
més freqüència?
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Ara penseu en vosaltres, en les vostres qualitats i fortaleses. Quin desafiament teniu com a equip? Què necessiteu per a treballar junts?
Desafiament:

Necessitats:

JO
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Prenem decisions junts
En què ens especialitzarem? Ens hi posem d’acord?
Potser quasi tots voldreu treballar les parts, la cura i les malalties que
afecten el mateix òrgan sensorial o potser hi haurà diferència d’opinions. En qualsevol cas, és bo pensar bé abans de decidir.
Completeu aquesta taula per a ajudar-vos a pensar.
SENTIT/
ÒRGAN

NRE. DE
COMPANYS
INTERESSATS

RAONS IMPORTANTS QUE ARGUMENTEU PER A TRIAR AQUESTA
ESPECIALITAT (PARTS, HIGIENE, MALALTIES...)

Vista

Oïda

Gust

Olfacte

Tacte

Ara penseu en l’equip: qui voleu ser, què sabeu, com podeu obtindre
més informació, sobre quins temes us agradaria investigar… Us replantegeu la decisió presa? Anota ací la decisió definitiva. Ens especialitzarem en:
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Segons el que heu aportat, en què us especialitzareu?:
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Pediatres per un dia

Preparats?
Poseu un nom al vostre equip mèdic.
CONSULTA DE …
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Realitzeu un mapa mental sobre l’òrgan dels sentits que voleu investigar.
Podeu incloure’n les parts, la cura i els hàbits d’higiene, les malalties més
freqüents..., i tot el que considereu important.
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Planifiquem
Què hem de fer? On podem buscar la informació? Quant de temps ens
farà falta dedicar? És l’hora de planificar i repartir tasques.
Revisa tot el que s’ha demanat a l’inici del projecte, llig en les pàgines
següents les activitats que fareu i elabora una llista amb el que creus
que necessitareu.
1. 
2. 
3. 
4. 
Contrasta la teua llista amb la dels companys i companyes
i penseu:
QUÈ HEU DE FER?

ON HO PODEU
ACONSEGUIR?

QUAN HO HEU DE
PORTAR?

QUI POT FER-HO?

Ensenyeu la taula de planificació al professor o professora. Preneu nota
dels consells que us done i demaneu-li que us signe ací si hi està d’acord.
Consells del professor o professora

Signatura
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Assegureu-vos que el repartiment de tasques és adequat.
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Pediatres per un dia

Mans a l’obra
Tasca 1: On està i com es cuida?
Activitat 1
Ens publicitem
Farem un cartell per a la consulta mèdica. Servirà perquè els pacients
sàpien qui sou i quina és la vostra especialitat. Heu de buscar imatges
de l’òrgan triat i seleccionar la que us semble més adequada. Dibuixa ací
un esbós del cartell que faries per a la consulta.

Activitat 2
Alguna cosa no funciona bé en aquest òrgan…
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• Pensa i escriu en 3 minuts les malalties més freqüents que afecten l’òrgan que heu triat.
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• Ajunta la teua llista amb la dels companys i companyes d’equip. Busca en el diccionari tres paraules de les que hi apareixen i escriu-ne
ací el significat.
:

Projecte
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Activitat 3
Busca en Internet algun vídeo sobre hàbits d’higiene personal diària.
Després, tria’n tres entre els més importants i escriu per a què servixen.
HÀBIT

SERVIX PER A

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Tria un dels hàbits i dibuixa un esbós per a un cartell informatiu amb els
passos que s’han de seguir per a dur-lo a terme.
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Pediatres per un dia

Mans a l’obra
Tasca 2: Creem el nostre fullet informatiu
Activitat 1
Compareu els cartells que han fet els diferents equips i escriviu-ne les
característiques principals.
CARACTERÍSTIQUES
1. 
2. 
3. 

Activitat 2
Escriu tres recomanacions bàsiques de neteja diària que posaries en
el fullet.
✔
✔
✔
Compara la teua llista amb la dels companys i companyes i escriu les recomanacions bàsiques d’higiene diària que incloureu en el fullet definitiu.
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Recomanacions
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Activitat 3
• Recordes la teua última visita al pediatre? Què et va demanar que feres o que digueres? Per què?

• Com et vas sentir en la consulta? Per què?

Activitat 4
Tenint en compte les respostes anteriors, prepara un fullet per als més
menuts amb les recomanacions per a anar al pediatre.

Activitat 5
Tria un dels dos fullets proposats i escriu dues raons per a divulgar-lo.
• Raó 1:
• Raó 2:
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RECOMANACIONS
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Pediatres per un dia

Mans a l’obra
Tasca 3: Pediatre per un dia
Activitat 1
• I si hui ets tu el pediatre? Prepararem la consulta.
QUÈ NECESITE? (DIBUIX)

PER A QUÈ SERVIX?

Activitat 2
Pràctica de pes i talla
• Pesa i mesura els teus companys i companyes amb els instruments
que hem portat a l’aula. Anota ací els resultats.
COMPANY 1

COMPANY 2

COMPANY 3

Sexe
Altura
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Pes
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• Busca en Internet taules orientatives de pes que recomana l’Organització Mundial de la Salut i interpreta els teus resultats amb l’ajuda del
professor o professora.
Interpretació de les dades:

JO
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Activitat 3
Com rebràs els teus pacients?
• Escriu com ho faries i descriu també elements importants de la comunicació no verbal.

Activitat 4
Trieu una malaltia que pot afectar els nostres sentits, investigueu-la i escriviu el guió de la conversa entre el pediatre i el pacient.

Què em passa, doctor?
Malaltia triada:

Trieu un espai de l’aula i prepareu la vostra consulta. Som pediatres per un dia

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Guió:
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Pediatres per un dia

Ho hem aconseguit!
1. Com explicareu al grup el que heu aprés?
Explica com és el fullet que donareu als vostres companys i companyes sobre l’òrgan dels sentits treballat, la cura que necessita, les
malalties i la manera de previndre-les mitjançant la higiene diària.
2. Diana d’autoavaluació.

He fet bé
la lletra?

He investigat
en profunditat?

le

a
tl
gu
tin en ?
an ja es
m e u
e net asq
st

He col·laborat
en tasques
grupals?

H

H
te e
rm co
in mp
is li
pr t a
og m
ra b e
m ls
at
s?

Completa la diana següent marcant l’eix i el cercle que més s’aproximen a la teua resposta.

t
ta
is?
or al o ar
ap ri ss
e te e
H ma nec
el all
b
tre
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He realitzat
totes les
activitats?
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Reflexiona...
• Què he aprés de la relació entre un pediatre i el seu pacient?

• Què posaré en pràctica en la meua pròxima visita al pediatre?

• Què podia haver fet millor en aquest projecte?

3. P
 er acabar.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Ara imagina que t’elegixen com a ajudant del pediatre per a parlar
amb els més menuts de la teua escola. Escriu tots els consells que
els donaries.
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