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M’acompanyes al mercat?

En aquest projecte es combinaran diferents finalitats educatives relacionades
amb l’aprenentatge de la història, la música i l’art, a més d’aprofundir en la
dinàmica del treball cooperatiu.
Utilitzant com a fil conductor l’organització d’un mercat medieval, l’alumnat
tindrà ocasió d’aprendre diversos conceptes relacionats amb la vida quotidiana durant l’edat mitjana, i repassarà i posarà en pràctica el que s’ha aprés en
les àrees curriculars d’Història, Música i Educació artística.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Quan planifiquen l’esdeveniment, entrenaran les habilitats emprenedores, i
descobriran per si mateixos els punts de contacte entre la realitat de la vida
medieval i la contemporània. D’altra banda, posaran en joc la creativitat i les
habilitats artístiques i interpretatives, i s’iniciaran d’una manera divertida en el
món del màrqueting.
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L’atractiu més gran del projecte serà descobrir la riquesa que aporta el treball
cooperatiu. En aquesta proposta es veuran realçades les aptituds individuals
per al treball plàstic o artístic, per a actuar, per a realitzar tasques organitzatives, etc. I, alhora, es farà evident la força que genera el treball en equip per a
dur a terme una tasca.
El nostre alumnat es veurà en una situació molt favorable per a perdre la por
escènica, per a practicar les habilitats musicals i per a aprendre a interactuar
fluidament amb un auditori.
Veritat que és un projecte atractiu? Tots al mercat!

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.

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

PROJECTE:

M’ACOMPANYES AL MERCAT?

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. Com vivien en l’edat mitjana?
2. Com s’organitzava el comerç?
3. Què ens fa iguals i què ens diferencia?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Utilitzar les tecnologies de la informació i la
comunicació per a obtindre informació.
- Participar en les activitats de grup adoptant un
comportament responsable, constructiu i solidari.
- Descriure l’estructura estamental de l’edat mitjana.
- Reconéixer les activitats econòmiques
desenvolupades durant l’edat mitjana.
- Llegir amb ritme i amb entonació rimes i romanços.
- Elaborar representacions espacials (plans) utilitzant
nocions geomètriques bàsiques (paral·lelisme i
perpendicularitat).
- Elaborar coreografies senzilles amb peces musicals
medievals.

- Estudi de l’edat mitjana: economia, organització social,
tradicions, cultura i art.
- Investigació sobre l’organització social en l’edat mitjana.
- Utilització d’estratègies per a potenciar la cohesió del grup i
el treball cooperatiu.
- Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació
per a buscar i seleccionar informació, i presentar conclusions.
- Lectura de textos literaris.
- Estratègies per a la comprensió lectora de textos.
- Coneixement de la situació en el pla i en l’espai.
- Realització de posicions relatives de rectes i de
circumferències.
- Interpretació d’una dansa utilitzant tècniques cooperatives.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:
- Realitzar estimacions de longituds usant mesures no
estandarditzades.
- Ubicar elements essencials en un pla utilitzant línies
paral·leles i perpendiculars.
Competència lingüística:
- Llegir en veu alta amb la claredat, el volum de veu,
l’actitud i l’entusiasme adequats.
- Generar textos que rimen.
Competència digital:
- Buscar imatges i vídeos relacionats amb l’edat mitjana.
- Elaborar pensaments propis a partir de la informació
recollida d’Internet.
Competència social i cívica:
- Participar de forma activa en el grup amb respecte i
amb interés.
- Saber escoltar i acceptar les idees dels companys.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Escoltar peces musicals medievals.
- Realitzar coreografies senzilles.
Competència en aprendre a aprendre:
- Identificar similituds i diferències en una comparació.
- Arribar a opinions personals després de l’observació
de la realitat a través de rutines de pensament.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Organitzar i planificar les tasques per a realitzar un
treball individual i en equip.
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Tasca 1: Com és un mercat medieval?
Tasca 2: Dissenyem un mercat medieval.
Tasca 3: Joglars i ballarins.

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

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Desenvolupar actituds de cooperació i de
treball en equip.

- Desenvolupa actituds de cooperació i de
treball en equip.

- Identificar la forma de vida i el llegat
artístic, cultural i econòmic de l’edat
mitjana.

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

- Conéixer l’organització econòmica durant
l’edat mitjana.
- Utilitzar les tecnologies de la informació i
la comunicació per a obtindre informació,
aprendre i expressar continguts sobre
ciències socials.
- Llegir en veu alta diferents textos, amb la
fluïdesa i l’entonació adequades.
- Utilitzar estratègies per a la comprensió de
textos de diversos tipus.
- Utilitzar les nocions geomètriques de
paral·lelisme, perpendicularitat, perímetre
i superfície per a descriure i comprendre
situacions de la vida quotidiana.
- Crear una coreografia senzilla per a
interpretar en grup.

- Coneix la vida durant l’edat mitjana i la
seua aportació científica i cultural.
- Descriu el llegat artístic, cultural
i econòmic de l’edat mitjana.

EINES
D’AVALUACIÓ
I EVIDÈNCIES
PER AL DOSSIER
D’APRENENTATGE
DEL PROJECTE
- Registre d’avaluació.
- Rúbrica de lectura en
veu alta.
- Respostes a les diverses
activitats plantejades.
- Mapa mental de les
idees sobre l’edat
mitjana.

- Coneix l’organització estamental de la
societat medieval, l’auge dels gremis i la
reaparició de les ciutats en aquest període.
- Busca, selecciona i organitza informació
concreta i rellevant, l’analitza, obté
conclusions, reflexiona sobre el procés
seguit i ho comunica oralment i/o per
escrit.
- Utilitza les tecnologies de la informació
i la comunicació (Internet, blogs, xarxes
socials, etc.) per a elaborar treballs amb la
terminologia adequada als temes tractats.
- Llig en veu alta diferents tipus de textos
apropiats per a la seua edat, amb
la velocitat, la fluïdesa i l’entonació
adequades.
- Entén el missatge de manera global
i identifica les idees principals i les
secundàries dels textos llegits.
- Identifica i representa posicions relatives de
rectes.
- Comprén i descriu situacions de la
vida quotidiana, i interpreta i elabora
representacions espacials (plans), utilitzant
les nocions geomètriques bàsiques
(situació, paral·lelisme, perpendicularitat).
- Interpreta danses en grup.

RECURSOS/ALIANCES
- Centre comercial, mercats de la zona, etc.
- Material escolar, reproductor de música,
accés a Internet, etc.

MESURES PER A LA INCLUSIÓ I
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

AUTOAVALUACIÓ DEL
PROFESSORAT

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

Quins aspectes he de
mantindre?
- Aprenentatge.

- Com minimitzaré les dificultats?

- Motivació.

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

- Organització temporal.

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

- 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:

COM ÉS UN MERCAT MEDIEVAL?
Llengua
Ciències socials

Activitat 1

Llengua
Ciències socials

Activitat 2

Llengua
Ciències socials

Activitat 3

Tasca 2:

DISSENYEM UN MERCAT MEDIEVAL
Educació artística
Ciències socials

Activitat 1

Educació artística
Matemàtiques

Activitat 2

Ciències socials
Educació artística

Activitat 3

Tasca 3:

JOGLARS I BALLARINS
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Llengua
Ciències socials

Activitat 1

Educació artística
Llengua

Activitat 2

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

- Busca, selecciona i organitza informació; l’analitza, obté conclusions, reflexiona
sobre el procés seguit i ho comunica oralment i/o per escrit.
- Utilitza les tecnologies de la informació i la comunicació per a elaborar treballs
amb la terminologia adequada als temes tractats.
- Busca imatges i vídeos relacionats amb l’edat mitjana.
- Elabora pensaments propis a partir de la informació recollida d’Internet.

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

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

- Registre d’avaluació.
- Comparació d’un mercat medieval
amb un centre comercial actual.

- Coneix la vida en l’edat mitjana.
- Identifica similituds i diferències entre el passat i l’actualitat.

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

- Comprén i descriu situacions de la vida quotidiana, i interpreta i elabora
representacions espacials (plans), utilitzant les nocions geomètriques bàsiques
(situació, paral·lelisme, perpendicularitat).
- Identifica i representa posicions relatives de rectes.
- Coneix l’organització estamental de la societat medieval.
- Realitza estimacions de longituds usant mesures no estandarditzades.
- Ubica elements essencials en un pla utilitzant línies paral·leles i perpendiculars.

- Pla de distribució del mercat.
- Disseny de vestuari.

- Participa de forma activa en el grup amb respecte i interés.
- Sap escoltar i acceptar les idees dels companys en la realització d’un treball
comú.
- Arriba al consens amb els companys del grup.

- Llig en veu alta diferents tipus de textos apropiats a la seua edat amb fluïdesa i
amb l’entonació adequada.
- Entén el missatge, de manera global, i identifica les idees principals i les
secundàries.
- Escolta peces musicals medievals.
- Realitza coreografies senzilles.

- Rúbrica de lectura en veu alta.
- Rúbrica sobre la creació d’una
coreografia.
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M’acompanyes
al mercat?

Què aprendrem?
Com vivien en l’edat mitjana?
Com s’organitzava
el comerç?
Què ens fa iguals i què ens
diferencia?
Situació
L’edat mitjana és el període de la història que transcorre entre l’edat antiga i l’edat
moderna, entre els segles v i xv.

Va ser una època de guerres on els reis i els cavallers van adquirir gran importància.
Als castells, o al voltant d’aquests, se situaven els mercats on acudia la població:
camperols, artesans i mercaders que anaven a comprar, vendre o intercanviar els
seus productes. El dia de mercat es podia gaudir també d’espectacles senzills.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Per un dia, la vostra escola es convertirà en un mercat medieval i vosaltres l’heu d’organitzar. Us convertireu en artesans, comerciants, joglars…
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 eurem vídeos de mercats medievals que es
V
desenvolupen en pobles de tot Espanya.
Compararem un mercat medieval amb un centre
comercial actual.
Prendrem decisions en equip sobre el disseny del mercat
que volem muntar a l’escola.
Ens convertirem en venedors, joglars i ballarins de
l’època.

Projecte

1

Abans de començar... pensa individualment
Claus sobre l’edat mitjana
Quines idees tens sobre l’edat mitjana, les classes socials, els oficis, les
manifestacions artístiques?
Dues idees
1. 

2. 

Què t’agradaria saber?
Dues preguntes
1. 

2. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Quina imatge et suggerix aquesta etapa històrica?
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M’acompanyes
al mercat?

Aprenem en equip
Creem equip…
Anoteu cada un dels companys i companyes que formeu part del grup i busqueu un nom per a l’equip. Per a inspirar-vos, penseu en l’edat mitjana, en les
seues característiques, en els esdeveniments històrics més destacats o en els
personatges més importants.

NOM
DE L’EQUIP

1. Nom:
2. Nom:
3. Nom:
4. Nom:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

5. Nom:
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Escriviu un lema que reculla les fortaleses
que teniu com a equip.

Dissenyeu l’escut de l’equip: els símbols han
de recordar les vostres qualitats.

LEMA

ESCUT

Projecte

1

Prenem decisions junts
Heu de decidir el dia de la setmana i l’horari més adequat per a realitzar el
mercat. Debateu-ho en equip i anota ací la vostra decisió.
El dia i l’horari que proposem és:

Com publicitareu a l’escola el mercat medieval? Feu una llista d’idees i escriviu
les que us semblen més adequades.

Heu d’acordar entre tots què fareu per a publicitar el mercat i decidir de què
s’encarregarà cada grup.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

El meu grup s’encarregarà de...
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M’acompanyes
al mercat?

Preparats?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Revisa en el teu llibre el tema de l’edat mitjana. Després, elabora un mapa
mental amb les característiques que més t’han cridat l’atenció.
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Planifiquem
És l’hora de planificar i de repartir tasques. Revisa què se us demana a l’inici
del projecte, llig les pàgines següents amb les activitats que heu de realitzar i
completa una llista amb el que necessiteu.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Contrasta la teua llista amb la dels companys i companyes i penseu:

QUÈ HEM DE FER?

ON PODEM ACONSEGUIR-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.
Signatura
Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Consells del professor o professora
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M’acompanyes
al mercat?

Mans a l’obra
Tasca 1: Com és un mercat medieval?
Activitat 1
Busca en Internet vídeos de mercats medievals que se celebren en diferents
poblacions espanyoles. Fes una llista del que més t’ha agradat i del que
menys.

Activitat 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Enganxa quatre fotos o fes quatre dibuixos on es vegen les diferents activitats
que es desenvolupaven als mercats medievals.
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Activitat 3
Compara aquestes fotografies.
Mercat medieval

Centre comercial actual

• En què s’assemblen i en què es diferencien?

MERCAT MEDIEVAL

RESPECTE A...

CENTRE COMERCIAL

Productes en venda

Venedors

Decoració

Atraccions

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Elabora una conclusió amb els avantatges i els inconvenients de cada un.
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M’acompanyes
al mercat?

Mans a l’obra
Tasca 2: Dissenyem un mercat medieval
Ha arribat el moment de dissenyar el vostre mercat. Cada equip muntarà
la seua parada.

Activitat 1
Què farem?
• Col·loqueu al centre de la taula un foli. Durant un minut, girarà en el sentit
de les agulles del rellotge perquè cada alumne hi escriga les seues idees.
• A continuació, heu de consensuar el producte que vendreu o l’activitat que
voleu realitzar.

LA DECISIÓ DE L’EQUIP ÉS…

• Ara heu de compartir amb tota la classe les vostres idees i decidir de quina
parada s’encarregarà cada equip.

EL MEU EQUIP S’ENCARREGARÀ DE...

•
Finalment, heu d’acordar el disseny i la decoració de la vostra parada (estovalles, cartells, estendards, banderins, escenari, disfresses, etc.).
Escriu els materials que necessiteu.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

DECOREM LA NOSTRA PARADA AMB…
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Activitat 2
Muntarem el mercat medieval al pati de l’escola.
• Dibuixa un pla del pati per a distribuir l’espai on muntareu el mercat utilitzant només línies rectes perpendiculars i paral·leles. Incloeu els llocs on
col·locaríeu les parades de venda, el lloc per als joglars, la zona de danses
medievals, etc.

Compareu els plans que ha realitzat cada un dels equips i
decidiu entre tots quina és la millor opció.

Activitat 3
Quin personatge seré?
Repassa en el llibre com era l’organització social durant l’edat mitjana.

• En quants estaments s’organitzava?

• A quin grup social pertanyia cada un dels estaments?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Qui era la màxima autoritat en la societat feudal?
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M’acompanyes
al mercat?

Mans a l’obra
Tasca 3: Joglars i ballarins
Activitat 1
Ara sereu joglars i recitareu aquest fragment de l’auca del rei
Jaume I des que conquista València fins als últims anys de la seua
vida, durant l’edat mitjana.
En l’edat mitjana, molt poca gent sabia llegir i escriure. Per això, les notícies es
transmetien de manera oral. Les places i les fires eren llocs perfectes on es difonien les
últimes novetats.
• Llegiu el poema i repartiu-vos les estrofes entre els components del grup.
• Il·lustra en un full la part del poema que t’ha tocat i, amb tots els dibuixos,
prepareu un plafó.
• Per torns, llegiu en veu alta el poema alhora que assenyaleu les il·lustracions
que fan referència a cada una de les escenes. Podeu afegir una música de
les que proposem en l’activitat següent perquè acompanye la lectura. Al
mercat, fareu torns per a realitzar la vostra lectura.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Auca de Jaume I el Conqueridor
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Així ho fa i es casa un dia
amb na Violant d’Hongria.
Coratjós, però amb paciència,
se’n va a conquerir València.

De Corbeil, en el tractat,
en surt com gat escaldat.
Emperò, el Papa amb rigor
quasi el nomena emperador.

Des del Puig emprén l’atac
i València cau al sac.
Des del Xúquer fins al Roina
tothom se li treu la boina.

Al-Azraq, xeic musulmà,
lluita espasa en mà,
fins que en el setge d’Alcoi,
el derrota el nostre heroi.
I se’n torna cap a Alzira.
És aquí on es retira.

Sotmet Xàtiva i Alzira
com aquell que va a la fira.
La campanya militar
cessarà en caure Biar,
l’últim feu que li quedava,
per acabar la croada.

El 1274, el 20 de febrer,
el rei Jaume I
va fundar Vila-real
que sempre li fou lleial.
El rei Jaume, vellet
però amb consciència,
va i arregla la seua herència
i abdica a favor de Pere,
el seu fill abans que desespere.

Projecte
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Activitat 2
El dia del mercat medieval també us podreu divertir amb les danses que representarà cada un dels equips. Us suggerim algunes peces musicals, encara
que podeu elegir la que preferiu.
Branle des Chevaux

At Frederick II’s Court

Greensleeves

Arrival to the Oxford Market

LA PEÇA MUSICAL QUE PROPOSE ÉS...

• Presenta a l’equip la peça musical que has triat i decidiu entre tots quina
podria ser la millor per a realitzar conjuntament.

DECIDIM...

• Busca informació sobre l’obra musical que heu triat i elabora’n una ressenya
breu.
Títol:
Compositor:
Any de composició:

Entre tots els components de l’equip, heu de crear una coreografia
amb la música que heu triat i el dia del mercat anireu alternant
els diferents grups per a realitzar la vostra dansa i, així, amenitzar
i entretindre el públic que us visite

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Tema:
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M’acompanyes
al mercat?

Ho hem aconseguit!
1. C
 ompartix el que has aprés.
Tria una imatge que resumisca el que has aprés amb aquest projecte.
Pots buscar en Internet o dibuixar-la.

2. A
 bans pensava... Ara pense.
Al llarg del projecte has aprés més coses sobre l’edat mitjana. Pensa en els
coneixements nous que has adquirit o com ha canviat la teua visió d’aquest
període històric.
Abans pensava

Ara pense

3. D
 e què ets capaç?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

SÓC CAPAÇ DE…

22

Col·laborar en tasques de grup.
Seleccionar informació en Internet.
Identificar els grups socials de l’etapa medieval.
Conéixer les activitats econòmiques de l’edat mitjana.
Llegir en veu alta amb l’entonació i el ritme adequats.
Realitzar una coreografia amb música medieval.

SÍ

EN PROCÉS

ENCARA NO

Projecte

1

Reflexiona...
• En què m’ha ajudat aquest projecte en relació amb l’edat mitjana?

• Què és el que més m’ha costat fer?

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

4. Per acabar, convertix-te en un joglar.
Imagina que apareixes en un mercat de l’edat mitjana convertit en un joglar.
Escriu en vers, com si fóra un poema medieval, el que has fet en el projecte.
Explica el que saps d’aquest període i aprofita per a explicar alguns dels canvis
que s’han produït en l’actualitat en relació amb aquesta època.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Títol del teu poema
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Projecte

2
Se n’ha anat la llum!

En el projecte que en aquesta ocasió proposem, se sumen diverses finalitats
educatives: ciència, aplicacions pràctiques de les lleis físiques, consciència
ecològica i creativitat.
A través de la construcció d’una màquina, l’alumnat aplicarà coneixements
adquirits en diferents àrees, especialment les relacionades amb les ciències
i les matemàtiques. També practicaran la compressió lectora, ja que hauran
de llegir i analitzar textos científics. Exercitaran l’expressió oral mitjançant
l’escriptura d’un diari i, finalment, posaran en joc habilitats plàstiques per a
realitzar gràfics i dissenys que requerirà el projecte.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Entrenaran les habilitats emprenedores mitjançant la definició de rols i l’organització del treball, i posaran en marxa diferents iniciatives d’investigació per
a trobar la inspiració que necessitaran per a crear el seu prototip.
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La reflexió sobre l’energia els acostarà al tema de la sostenibilitat del planeta,
de manera que serà una bona aportació al procés de maduració de la seua
consciència ecològica.
La presentació del treball a la resta de la classe els donarà l’oportunitat d’integrar-se en un projecte amé de treball cooperatiu i millorarà les seues habilitats de comunicació social.
Què esperem per a dissenyar les nostres màquines?

Projecte

2

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:

SE N’HA ANAT LA LLUM!

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

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

FILS CONDUCTORS:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

1. De què es compon una màquina?
2. Què és necessari perquè una màquina funcione?
3. Com puc contribuir a la creació de les màquines del futur?
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OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Descobrir els tipus de màquines, simples i compostes,
les aplicacions i els usos en el dia a dia.
- Conéixer els tipus d’energia més comuns que mouen
les màquines.
- Comprendre i utilitzar vocabulari de l’àmbit de les
màquines de forma oral i escrita.
- Utilitzar diferents recursos per a la recerca d’informació
útil referent a les màquines.
- Reconéixer el perill de determinades màquines.
- Llegir i analitzar un text narratiu d’àmbit científic,
extraient-ne les idees principals.
- Expressar sentiments i emocions a través de l’escriptura
d’un diari.
- Elaborar normes d’ús de les energies i de les màquines.
- Dissenyar un prototip.
- Realitzar un murall.

- Reconeixement de màquines simples i compostes.
- Aplicació de la tecnologia en la vida diària.
- Coneixement de les màquines del segle xxi.
- Estudi de les principals transformacions de l’energia en la
natura i dels dispositius per a utilitzar-la.
- Reconeixement de les fonts d’energia renovables i no
renovables.
- Creació d’hàbits de consum responsable d’energia.
- Lectura de textos de l’àmbit de les màquines i de l’energia.
- Ús d’estratègies d’aprenentatge cooperatiu i per projectes.
- Anàlisi de textos científics i periodístics.
- Redacció d’un diari.
- Utilització de recursos visuals en la comunicació escrita.
- Adquisició del vocabulari específic de l’àmbit de les
màquines i de l’energia.
- Disseny de prototips.
- Foment de la creativitat i de l’originalitat en els dissenys.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:
- Aplicar mesures d’estalvi d’energia a la llar.
Competència lingüística:
- Redactar textos sobre opinions o investigacions, i llegir i
comprendre una notícia de premsa.
- Seleccionar la informació més rellevant i construir frases
correctes amb el vocabulari adequat.
Competència digital:
- Elaborar informació derivada de l’obtinguda a través de
mitjans tecnològics.
Competència social i cívica:
- Promoure la disminució del consum energètic.
- Valorar la importància de la robòtica per al bé comú.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Desenvolupar la creativitat i l’enginy.
Competència en aprendre a aprendre:
- Prendre decisions: valorar totes les possibilitats, decidir la
millor opció i justificar l’elecció.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit emprenedor:
- Defensar idees.
- Participar en activitats de grup.

Tasca 1: Investigació sobre la màquina.
Tasca 2: Abordem el problema de l’apagada.
Tasca 3: Aprofundim en les solucions.

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

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

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

- Identificar i descriure transformacions

- Identifica i descriu transformacions

- Quadre de presa de

d’energia en la natura, i conéixer
dispositius i màquines que les produïxen.
- Ampliar i consolidar la idea de font
d’energia.
- Conéixer els usos de l’energia en les
activitats humanes i els problemes derivats
del consum de fonts no renovables.

d’energia en fenòmens naturals.

decisions.

- Anomena aparells que transformen
energia.

- Mapa mental inicial.

- Definix fonts renovables i fonts no
renovables d’energia.

- Fitxa d’investigació
sobre la màquina.

- Anomena activitats en les quals utilitza
energia i les fonts de les quals s’obté.

- Diari de l’inventor.

- Prototip de màquina.

- Adquirir estratègies per a estalviar energia
en diferents llocs.

- Descriu els efectes mediambientals de la
producció i de l’ús d’energia.

- Consolidar la idea de màquina, i conéixer
els elements i el funcionament de
màquines simples i complexes.

- Taula de problemes
i solucions sobre l’ús
d’energies.

- Anomena i descriu accions per a disminuir
el consum d’energia en la vida quotidiana.

- Quadre amb normes
d’estalvi energètic.

- Anomena màquines simples i compostes,
en descriu els elements i el funcionament,
i anomena formes i transformacions
d’energia implicades en el seu
funcionament.

- Instància.

- Conéixer i valorar l’esforç científic i
tecnològic que fan possible el progrés
humà.
- Comprendre informacions i adquirir
vocabulari sobre l’ús de l’energia i sobre
les màquines, expressar coneixements
i opinions pròpies sobre els problemes
derivats del mal ús de les màquines o de
l’energia.
- Conéixer i utilitzar de forma responsable
les noves tecnologies.
- Utilitzar estratègies per a tractar la
informació, convertir-la en coneixement
i aplicar-la, i participar en el propi
aprenentatge.

- Comprén informacions i adquirix vocabulari
sobre l’ús de l’energia i sobre les màquines;
expressa coneixements i opinions de
forma oral i escrita sobre el mal ús de les
màquines o de l’energia.

- Mural.
- Diana autoavaluativa.

- Targetes d’El trivial
de les màquines
completades.

- Mostra una actitud emprenedora, accepta
els errors en autoavaluar-se, persevera
en les tasques de recuperació i participa
activament en els exercicis d’aprenentatge
cooperatiu.

- Mostrar iniciativa i perseverança a l’hora
d’afrontar problemes i de defensar
opinions, i desenvolupar actituds de
respecte i de col·laboració a l’hora de
treballar en grup.

Visita d’experts a l’aula, de pares que
tinguen coneixements tecnològics, etc.

MESURES PER A LA INCLUSIÓ I
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

AUTOAVALUACIÓ DEL
PROFESSORAT

- Quines dificultats i potencialitats preveig

Quins aspectes he de
mantindre?

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?

- 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:

INVESTIGA SOBRE LA MÀQUINA
Ciències de la natura
Llengua

Activitat 1

Ciències de la natura
Llengua

Activitat 2

Llengua

Activitat 3

Tasca 2:

ABORDEM EL PROBLEMA DE L’APAGADA
Llengua
Ciències de la natura

Activitat 1

Llengua
Ciències de la natura

Activitat 2

Ciències de la natura
Educació artística

Activitat 3

Tasca 3:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

APROFUNDIM EN LES SOLUCIONS
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Ciències de la natura

Activitat 1

Ciències de la natura
Llengua

Activitat 2

Llengua

Activitat 3

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

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

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

- Aporta informació vàlida per a completar un quadre.
- Selecciona la informació més rellevant.
- Sintetitza i defensa les seues idees.
- Accepta la decisió del grup.
- Expressa sentiments i emocions.
- Utilitza el vocabulari adequat al tema.
- Construïx oracions correctament usant els signes de puntuació.

- Respostes a preguntes.
- Raons exposades.
- Decisió final.
- Redacció del diari.
- Idees escrites.

- Anomena màquines simples i compostes, en descriu els elements i el
funcionament, i anomena formes i transformacions d’energia implicades en el
funcionament.
- Aporta informació vàlida sobre coneixements previs per a completar les
preguntes.
- Construïx frases correctes amb el vocabulari adequat.

- Investigació sobre les parts d’una
màquina.
- Busca d’informació sobre energies
alternatives.

- Investiga sobre els tipus d’energia.
- Presenta el seu treball amb neteja i originalitat.
- Defensa les seues idees.
- Accepta la decisió del grup.

- Postula normes sobre el consum responsable d’energia.
- Anteposa el bé comú als seus desitjos o necessitats.
- Comprén informacions, adquirix vocabulari sobre l’ús de l’energia i de les
màquines; expressa coneixements i opinions de forma oral i escrita sobre el mal
ús de les màquines o de l’energia.
- Promou el foment del consum energètic responsable.

- Recerca de solucions.
- Contribucions a preservar el medi
ambient.
- Redacció d’una carta.
Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

- Descriu els efectes mediambientals de la producció i de l’ús d’energia.
- Obté i organitza informació; utilitza els recursos digitals amb interés i amb
responsabilitat.
- Selecciona la informació més rellevant i sintetitza les idees.
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Se n’ha anat la llum!

Què aprendrem?
De què es compon una màquina?
Què és necessari perquè una màquina
funcione?
Com puc contribuir a la creació de
les màquines del futur?
Situació

rda la

rk reco
Nova Yo
després

agada
gran ap

s

deu any

Gran apagada!

Ens han demanat ajuda per a posar en funcionament les màquines apagades. Per
a col·laborar amb el restabliment de l’activitat a la ciutat, heu de triar una de les
màquines i posar fil a l’agulla. Però millor anem pas a pas…

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

 escobrir els tipus de màquines i la funció que tenen en
D
el dia a dia.
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Conéixer els tipus d’energia més comuns que mouen les
màquines.
Analitzar un text narratiu d’àmbit científic.
Expressar sentiments i emocions a través de l’escriptura
d’un diari.
Dissenyar prototips.
Realitzar una infografia o un mural.

Projecte

2

Abans de començar... pensa individualment
Fem una ullada...

Tria una màquina de les que veus en la foto.
Què en saps?

Què més t’agradaria saber?

Ara observa aquest dibuix i contesta:

»

Pensament,
Imaginació,
Creativitat
Esforç
Treball

»

Tecnologia al servei humà.
Control del progrés.
Energia sostenible.

Què necessitaràs per a posar en marxa la màquina triada? Selecciona tres elements que consideres importants.
1. 
2. 
3. 

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Eines.
Instruccions.
Energia.
Normes de seguretat.
Observació.
Experimentació.
Comprovació d’hipòtesis.
Valors.
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Se n’ha anat la llum!

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

NOM:
COMPANY 1

NOM:
COMPANY 2

NOM:
COMPANY 3

NOM:
COMPANY 4

EL MEU NOM

Escriu davall dels noms una qualitat que tinguen els teus companys i companyes.

QUALITAT
COMPANY 1

QUALITAT
COMPANY 2

QUALITAT
COMPANY 3

QUALITAT
COMPANY 4

Ara debateu entre vosaltres i anota.

PER QUÈ CREIEU QUE ES POT
PRODUIR UNA APAGADA?
Company 1

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Company 2
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Company 3

Jo

QUINES EN SÓN LES
CONSEQÜÈNCIES?

LA MEUA
QUALITAT

Projecte
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Prenem decisions junts
Quin tipus de màquines investigarem? Ens hi
posem d’acord?
És molt difícil triar entre milers de màquines. En
qualsevol cas, sempre és bo pensar bé abans
de prendre una decisió.
Completeu aquesta taula per a ajudar-vos a
pensar.

CATEGORIA DE
MÀQUINES

MÀQUINA TRIADA

NRE. DE
VOTS

RAONS IMPORTANTS PER A AQUESTA ELECCIÓ

Transport

Llar

Salut

Comunicacions

Diversió

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Segons el que heu aportat, quina categoria i quina màquina preferiu?
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Se n’ha anat la llum!

Preparats?
Poseu un nom al vostre equip que tinga relació amb la màquina o amb la
categoria triada.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Elaboreu un mapa mental sobre la màquina que voleu investigar amb tots els
camps que penseu incloure.
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Planifiquem
És l’hora de planificar i de repartir tasques. Revisa el que s’ha demanat a l’inici
del projecte, llig les pàgines següents amb les activitats que fareu i elabora
una llista amb el que creus que necessiteu.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
Contrasta la teua llista amb la dels companys i companyes i penseu.

QUÈ HEU DE FER?

ON HO HEU D’ACONSEGUIR?

QUI POT FER-HO?

QUAN HO HEU DE PORTAR?

Assegureu-vos que el repartiment de tasques és adequat.
Ensenyeu la taula de planificació al professor o professora. Preneu nota dels
consells que us done i demaneu-li que signe ací si hi està d’acord.
Signatura
Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Consells del professor o professora
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Se n’ha anat la llum!

Mans a l’obra
Tasca 1: Investiga sobre la màquina
Activitat 1
Completa la taula següent.

MÀQUINA
NOM
DE L’INVENTOR
QUAN ES VA
INVENTAR?
COM FUNCIONA?
PER A QUÈ
SERVIX?
QUÈ APORTA A
LA HUMANITAT?

Activitat 2

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Si hagueres de triar només una màquina per a centrar el vostre esforç a ferla funcionar, quina triaries? Escriu les teues raons per a intentar convéncer la
resta del teu equip i, després, compartiu les vostres conclusions.
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• Quina ha sigut la decisió final de l’equip?
Vots a favor  

Vots en contra  

Projecte

2

Activitat 3
Diari de l’inventor
• Posa’t en el lloc de l’inventor de la màquina i escriu sobre les seues emocions i sentiments en començar el projecte de construcció, durant el procés
i el dia que el va acabar.

Dia:
Hui iniciem la construcció de…

Dia:
Han sorgit problemes amb…

Dia:

• Expressa amb 3 adjectius el que pot haver experimentat l’inventor.
1

   2

   3

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Hui ha arribat el gran dia…
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Se n’ha anat la llum!

Mans a l’obra
Tasca 2: Abordem el problema de l’apagada
Activitat 1
Investiguem per què la nostra màquina no funciona.
Parts principals de la màquina.

Si una part està espatlada, pot fer que no funcione la màquina?

Què hem de saber per a arreglar la part que no funciona?

Activitat 2
Contesta aquestes preguntes sobre la màquina seleccionada:
• Què és el primer que hem de comprovar quan una màquina no funciona?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

•
Com funciona la teua màquina? Quin tipus d’energia necessita per a
funcionar?
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• Quin creus que és el problema en una apagada? Quina relació té amb el
funcionament de la vostra màquina?

Projecte
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Activitat 3
Descobrix el funcionament de la teua màquina.
• Què és l’energia? D’on ix?

• Què són les energies no renovables? I les renovables?

• Per quina energia renovable podríem substituir la que utilitza la teua màquina?

Realitza un prototip de com seria la teua màquina amb un altre tipus d’energia.
Recorda que pots utilitzar paraules per a explicar els detalls. Després, trieu un
dels prototips entre els proposats pels membres de l’equip

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

:
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Se n’ha anat la llum!

Mans a l’obra
Tasca 3: Aprofundim en les solucions
Activitat 1
Investiguem i posem idees en comú.
• Penseu on es produïx l’energia, com s’extrau, com es transporta fins a la
teua màquina i quina despesa suposa.

BENEFICIS I RISCOS SOBRE L’ÚS DE L’ENERGIA
PROBLEMES QUE GENERA

COM ELS SOLUCIONARÍEM?

• Quines conclusions podem traure sobre l’energia que hem de triar per a les
màquines del futur?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

• Quins factors són més importants a l’hora de triar una energia?
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Activitat 2
La nostra contribució
Realitzarem un decàleg sobre normes d’estalvi d’energia.

A CASA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

A L’ESCOLA

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Activitat 3
Redacta una sol·licitud al teu ajuntament per a reduir la despesa energètica.
SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE

EXPOSE QUE:

PER AIXÒ SOL·LICITE:

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

JO:
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Se n’ha anat la llum!

Ho hem aconseguit!
1. P
 reparem en grup un mural amb la presentació de la nostra màquina per
a mostrar-la i explicar-la als nostres companys i companyes de classe.
Realitza un croquis de la distribució de l’espai en el mural.

2. D
 iana d’autoavaluació.

He col·laborat en
tasques grupals?

He investigat en
profunditat?

l’o He
rto cu
gr ida
af t
ia
?

He cuidat la
cal·ligrafia?
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Completa la diana següent marcant l’eix i el cercle que més s’aproxima a la
teua resposta.

He realitzat totes
les activitats?

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

• Què és el que més m’ha costat fer?

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

4. Per a acabar:

Preguntes

Preguntes

Preguntes

Respostes

Respostes

Respostes

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Farem entre tots un joc anomenat El trivial de les màquines. Construirem targetes amb una cartolina on escriurem preguntes i respostes sobre les màquines treballades per la classe. Dissenyeu ací l’esborrany de
les targetes amb dibuixos, preguntes i respostes sobre la vostra màquina. Després heu de posar-vos d’acord sobre qui farà el tauler i les fitxes.
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Correm per ells

Afrontem un projecte les finalitats educatives del qual unixen esport, salut i
solidaritat.
Mitjançant l’organització d’una carrera solidària, l’alumnat tindrà l’oportunitat de posar en pràctica coneixements adquirits en diferents àrees curriculars:
hàbits saludables, funcions vitals, freqüència cardíaca, prevenció de lesions,
mesuraments matemàtics reals, redacció de textos, llenguatge i comunicació
visual, dibuix, etc.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

La planificació concreta de l’esdeveniment esportiu permetrà entrenar les habilitats emprenedores definint rols, anticipant dificultats, programant accions
o descobrint diferents maneres de fer el seu projecte el més atractiu possible
per a poder dur-lo a terme. A més, hauran de tindre com a objectiu contribuir
a la causa solidària triada.
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«Correm per ells» permetrà que descobrisquen maneres divertides de ser solidaris. Investigaran, proposaran i elegiran a qui volen ajudar i, el més important, com fer-ho, ja que l’aportació econòmica no és l’única manera a través
de la qual podem emprendre socialment.
Finalment, l’alumnat s’endinsarà en la importància de l’hàbit de fer esport per
a la cura de la salut i aprendrà de manera pràctica a conéixer com reacciona
el nostre cos davant de l’exercici físic o a previndre lesions.
No us entren ganes de posar-vos en marxa? A córrer!

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.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

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

PROJECTE:

CORREM PER ELLS

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

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

FILS CONDUCTORS:
1. Per què és important practicar esport?
2. Com puc ser solidari?
3. Com s’organitza un esdeveniment esportiu?

OBJECTIUS DIDÀCTICS

QUÈ VOLEM QUE COMPRENGUEN?

- Valorar l’esport com a mitjà per a afavorir el
desenvolupament personal i social.

- Desenvolupament d’hàbits saludables per a previndre
malalties.

- Desenvolupar habilitats socials que afavorisquen
la participació en activitats de grup adoptant un
comportament responsable, constructiu i solidari.

- Foment de la iniciativa emprenedora.

- Conéixer i apreciar els valors i les normes de
convivència mitjançant la redacció i el compliment
d’un reglament esportiu.
- Utilitzar les noves tecnologies per a obtindre i produir
informacions.
- Utilitzar mitjans tecnològics per a la mesura, el càlcul i
la representació de distàncies.

- Producció de textos instructius per a comunicar normes.
- Utilització de mitjans tecnològics en el procés
d’aprenentatge.
- Aprenentatge de mesures de superfícies referides a situacions
de la vida real.
- Calfament, dosificació de l’esforç i recuperació del que és
necessari per a previndre lesions.

- Aprofitar l’activitat física com a mitjà per a col·laborar
amb iniciatives solidàries.

QUÈ VOLEM QUE ENTRENEN?

TASQUES/ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES

Competència matemàtica, en ciències i tecnologia:

Tasca 1: Calcule la meua freqüència cardíaca (treball individual
i en grup cooperatiu).

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

- Identificar i manipular amb precisió elements
matemàtics en situacions quotidianes.
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Competència lingüística:
- Produir textos escrits de diversa complexitat per a
usar-los en situacions quotidianes.
- Expressar oralment de manera ordenada i clara
qualsevol tipus d’informació.
Competència digital:
- Manejar eines digitals per a la construcció de
coneixement.
- Realitzar mesuraments de temps amb un cronòmetre.
Competència social i cívica:
- Desenvolupar i promoure hàbits de vida saludable.
- Reconéixer la riquesa en la diversitat d’opinions.
- Involucrar-se o promoure accions amb una finalitat
social.
Competència en consciència i expressions culturals:
- Elaborar treballs i presentacions amb sentit estètic.
Competència en aprendre a prendre:
- Aplicar estratègies per a la millora del pensament
creatiu.
Competència en sentit d’iniciativa i esperit
emprenedor:
- Realitzar propostes originals i realistes per al disseny
dels circuits.

Tasca 2: Redactem el reglament? (destresa de pensament,
comparar i contrastar, treball individual i cooperatiu).
Tasca 3: Dissenyem els circuits (destresa de pensament, presa
de decisions, treball individual i cooperatiu).

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

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

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

CRITERIS D’AVALUACIÓ

ESTÀNDARDS D’APRENENTATGE

- Adoptar estils de vida saludables.
- Desenvolupar la creativitat i l’esperit
emprenedor.

- Reconeix i explica els estils de vida
saludables, i els efectes que tenen sobre la
cura i el manteniment de l’organisme.

- Termòmetre solidari
(inicial i final).

- Desenvolupar actituds de cooperació i de
treball en equip.

- Identifica hàbits de vida saludables per a la
prevenció de malalties.

- Reflexió sobre l’activitat
física pròpia.

- Produir textos amb diferents intencions
comunicatives, respectant les normes
ortogràfiques, cuidant la cal·ligrafia, l’ordre
i la presentació.

- Participa en activitats de grup adoptant un
comportament responsable, constructiu i
solidari.

- Reglament.

- Utilitzar instruments i unitats de mesura,
expressant amb precisió mesures de
longitud.
- Regular i dosificar la intensitat i la
durada de l’esforç, tenint en compte les
possibilitats que es tenen per a millorar el
nivell de les capacitats físiques pròpies.

- Realitza un projecte, elabora i presenta un
informe creant documents digitals propis.

- Cartell anunciador.
- Foto del circuit.
- Activitats 1 i 2 de «Ho
hem aconseguit!».
- Diana d’autoavaluació.

- Realitza mesuraments de longitud utilitzant
instruments adequats.
- Adapta la intensitat de l’esforç al temps de
durada de l’activitat.

MESURES PER A LA INCLUSIÓ I
L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

AUTOAVALUACIÓ DEL
PROFESSORAT

- Associació solidària, ONG, regidories
d’esports, regidories de benestar social,
policia local, federacions esportives, clubs
esportius locals, etc.

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

Quins aspectes he de
mantindre?

- Com minimitzaré les dificultats?

- Material escolar, accés a Internet, cintes
mètriques i, de manera opcional, cinta
d’abalisar, cons, tanques, etc.

- Motivació.

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

- Organització temporal.

RECURSOS/ALIANCES

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

- Aprenentatge.

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

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

- Utilitzar els mitjans tecnològics en el procés
d’aprenentatge.

- Produïx textos instructius adequant el
llenguatge a les característiques del
gènere.

- Carnet solidari.
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Escola .....................................................................................................................................

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

DESENVOLUPAMENT DE LES TASQUES I CORRESPONDÈNCIA AMB L’AVALUACIÓ

DIA

ÀREES

TASQUES/ACTIVITATS

Tasca 1:

CALCULE LA MEUA FREQÜÈNCIA CARDÍACA
Educación Física
Matemàtiques
Ciències de la natura

Activitat 1

Educació física

Activitat 2

Tasca 2:

REDACTEM EL REGLAMENT?
Educació física
Llengua

Activitat 1

Educación Física
Llengua

Activitat 2

Tasca 3:

DISSENYEM ELS CIRCUITS
Ciències socials

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Matemàtiques
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Activitat 1

Activitat 2

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

QUÈ HE D’AVALUAR?
QUÈ HE D’OBSERVAR?

- Realitza mesuraments utilitzant els instruments adequats.

- Reconeix i explica estils de vida saludables i els seus efectes sobre la cura i el
manteniment de l’organisme.
- Adapta la intensitat de l’esforç a la durada de l’activitat física.
- Identifica hàbits de vida saludables per a la prevenció de malalties.
- Analitza críticament el seu nivell d’activitat física i la qualitat de la seua pràctica.

- Investiga i obté informació per a realitzar un treball.
- Compara i contrasta diferents reglaments per a extraure conclusions.
- Produïx textos instructius adequant el llenguatge a les característiques del
gènere.
- Cuida l’estètica en la presentació dels treballs.

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

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

- Mesurament de pulsacions
en repòs i després de
realitzar l’activitat.
- Activitat sobre els
estiraments.
- Reflexió de l’alumne sobre
la manera de fer esport de
forma segura.
- Punt 4 de l’avaluació final.

- Comparativa de carreres.
- Elaboració d’un reglament esportiu.
- Creació d’un cartell divulgatiu.

- Troba possibilitats que altres no veuen en l’entorn.
- Planifica i gestiona projectes a fi d’aconseguir objectius.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

- Realitza mesuraments i estimacions en diferents contextos, utilitzant els
instruments adequats.
- Realitza propostes originals i realistes per al disseny dels circuits.
- Cuida l’estètica en la presentació dels treballs.
- Realitza un projecte, elabora i presenta un informe creant documents digitals
propis.

- Utilització d’instruments
matemàtics.
- Creació d’un circuit.
- Diana d’autoavaluació.
- Punts 1 i 2 de l’avaluació final.
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Correm per ells

Què aprendrem?
Per què és important
practicar esport?
Com puc ser solidari?
Com s’organitza un
esdeveniment esportiu?
Situació
Es diu que Espanya és un dels països més solidaris del món. En els últims temps, han
sorgit nombroses iniciatives per a ajudar aquells que més ho necessiten.
Fa uns anys es van posar de moda les telemaratons: uns programes de televisió
amb actuacions de personatges famosos que lliuren algun objecte personal per a
subhastar-lo. La gent telefona per a licitar per l’objecte o per a fer donacions a una
causa benèfica determinada.

També s’ha posat de moda la recollida de taps solidaris per a dedicar els diners que
es traguen del reciclatge a la compra de medicaments o a la investigació de malalties que l’administració pública no realitza.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Una altra manera de recaptar fons és mitjançant l’organització d’esdeveniments esportius solidaris, en els quals una part del que es recapta amb les inscripcions es
destina a alguna acció solidària.
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En aquest projecte organitzarem una carrera solidària. Per a això, haurem de tindre
en compte els aspectes següents:

 ecidirem a quina acció solidària destinarem els diners
D
recaptats.
Redactarem el reglament de la prova.
Reflexionarem sobre la pràctica esportiva saludable.
Mesurarem i dissenyarem els circuits.

Projecte

3

Abans de començar... pensa individualment
El meu termòmetre solidari
Escolta la cançó Solidaritat, d’Eros Ramazzotti, i fixa’t bé en el missatge de la
lletra. Després, busca en el diccionari la definició de «solidaritat» i copia-la.

A partir del que has escoltat en la cançó i del que has llegit en el diccionari,
escriu en aquestes bombetes les tres paraules fonamentals que definisquen
per a tu el terme «solidaritat».

Creus que ets solidari? Pensa en aquelles situacions en les quals has vist algú
que necessita ajuda. Has fet alguna cosa per ajudar-lo? Podries haver fet alguna cosa més?
Després d’aquesta reflexió, pinta en el termòmetre la teua temperatura
solidària (100 serà el màxim i 0 el mínim).

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Reflexiona...
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Correm per ells

Aprenem en equip
Creem equip…

Compara el teu termòmetre amb el dels companys i companyes. Després,
formeu equips de quatre membres i apunta el nom de cada un.

Ara debateu entre vosaltres i anoteu…

NOM 1

NOM 2

NOM 3

NOM 4

Per què t’has
posat aquesta
temperatura?

Per què no te
n’has posat més?
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Solidaritat

Penseu en la característiques de cada un dels membres de l’equip. Quin desafiament teniu com a equip? Què podeu fer per a ser solidaris entre vosaltres?

Desafiament

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Per què no te
n’has posat
menys?
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Prenem decisions junts
Quines persones han sigut un model de solidaritat al llarg de la història? En
coneixes algun exemple actual?
Tria amb els companys i companyes d’equip un personatge solidari sobre el
que vulgueu investigar. Poseu-lo en comú amb els altres grups perquè no es
repetisquen personatges.
Recopileu la informació principal sobre aquest personatge i busca’n una foto.
Amb les dades recopilades, construïx el seu carnet solidari.

Carnet solidari
Nom:
Data de naixement i de mort:

??

Lloc de naixement:

Alguna curiositat:
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En què va consistir la seua activitat?

Carnet solidari

On va realitzar la seua acció solidària?
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Preparats?
El vostre equip prendrà el nom del personatge que heu investigat. Escriu-lo
en el requadre següent amb un color que cregues que el definisca.

Per què has triat aquest color? Comenta-ho amb els companys i companyes.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Dibuixa un símbol que represente la seua personalitat o la seua acció social.
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Què significa aquest símbol? Per què l’has relacionat?

A partir de la reflexió que heu fet amb els colors i els símbols, prepareu una
exposició oral en què els quatre components de l’equip heu de participar.

Projecte
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Planifiquem
Ara prepararem una carrera solidària. Per tant, hem de decidir què podem
recaptar i a quin fi social destinarem aquesta recaptació.
Proposa un fi social (pot ser un que conegues del teu entorn o algun a escala
més global). Hauràs de donar quatre raons per les quals t’agradaria que l’ajuda es destinara a aquest fi.

Raó 1

Raó 3

Raó 2

Raó 4

Contrasta la teua elecció amb la dels companys i companyes i trieu un fi social
per grup. Tot seguit, cada equip posarà en comú la seua proposta amb la resta de la classe i es prendrà una decisió final entre tots.
La nostra decisió ha sigut:
Perquè:

Tenint en compte el fi de la vostra carrera solidària, penseu quin tipus d’ajuda
proporcionareu (recaptació econòmica, recollida d’aliments, roba...). Heu de
tindre-ho en compte a l’hora de fixar un preu d’inscripció o de demanar que
aquesta es faça a canvi d’un determinat tipus de producte, acció, etc.

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Hem decidit que la nostra ajuda serà per mitjà de:
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Mans a l’obra
Tasca 1: Calcule la meua freqüència cardíaca
Activitat 1
Prepara un recorregut d’uns 25 metres de distància i utilitza el teu rellotge.

La freqüència cardíaca
és el nombre de vegades
que es contrau el cor
durant un minut.

• Seu i relaxat durant un minut. Durant 6 segons, compta les teues pulsacions
com veus en la imatge. Multiplica el resultat per 10 i obtindràs les pulsacions per minut en repòs.
• Recorre el més ràpid que pugues els 25 metres. Quan acabes, compta les
pulsacions immediatament.
Anota ací els resultats.

PULSACIONS EN REPÒS
PULSACIONS DESPRÉS D’UNA ACTIVITAT INTENSA
Què ha passat?

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Per què creus que ha passat això?

56

Compara les teues pulsacions amb les dels companys i companyes. Quines diferències hi observes?

Projecte
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Activitat 2
Ara treballareu sobre la prevenció de lesions esportives.
• Recopileu informació sobre el calfament previ a l’activitat física. Quina informació heu triat com a fiable? Per què? Explica d’on l’heu obtinguda.

• Busca una definició del que són els estiraments i escriu en la taula següent
tres raons per les quals és important realitzar-los.

ELS ESTIRAMENTS
Definició:

Són importants perquè...
1
2
3

Reflexiona...

Grupo Anaya. Material fotocopiable autoritzat.

Creus que fas esport d’una forma adequada per a evitar lesionar-te? Per què?
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Mans a l’obra
Tasca 2: Redactem el reglament?
Activitat 1
Les carreres solidàries
Busca amb els teus companys i companyes 3 reglaments de diferents carreres
solidàries. Anota els elements que apareixen en un (per exemple, distàncies,
recorreguts…).

ELEMENTS D’UN REGLAMENT DE CARRERA SOLIDÀRIA
CARRERA 1

CARRERA 2

CARRERA 3

Comenta amb els companys i companyes i decidiu quins elements us sembla
que han d’aparéixer en el reglament de la vostra carrera solidària.
Per a cada un dels elements, anoteu les vostres propostes.
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ELEMENT
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PROPOSTA
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Activitat 2:
El reglament
Redacta en aquest full el reglament de la carrera tenint en compte el treball
realitzat en l’activitat anterior.
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Recull els principals elements del reglament i dissenya un cartell de promoció
de la prova. Pots fer una foto del teu cartell i enganxar-la ací.
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Mans a l’obra
Tasca 3: Dissenyem els circuits
Activitat 1
Analitzem l’entorn
Per a dissenyar un circuit de carreres cal tindre en compte
diferents factors. Per exemple:

ur i atractiu per
• Que el circuit siga seg
al corredor.
e la carrera
• Que el públic puga veur
còmodament.
i de meta
• Que les zones d’eixiidedas.
estiguen ben defin

• Quina zona de l’escola o de l’entorn creus que seria la més adequada per a
la carrera solidària?
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• Poseu en comú les zones que heu pensat i preneu una decisió entre tota la
classe. Per a això, dóna tres raons per les quals creus que la teua zona seria
la més adequada per a realitzar la carrera.
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• Quina zona heu decidit entre tots?

• Hi ha diferents mètodes per a mesurar una zona. Es pot fer mitjançant una
cintra mètrica, un cronòmetre amb GPS, una bicicleta amb comptaquilòmetres….
Quin material utilitzaràs per a mesurar les distàncies?
Mesura la distància total i anota-la ací. La distància total és de:

Projecte
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Activitat 2
Dibuixem el circuit
Hi ha diferents pàgines en Internet on es pot marcar i mesurar un circuit utilitzant les tecnologies GPS (per exemple, GoogleMaps o Visor SigPac).
Utilitza aquestes pàgines o altres que conegues o trobes i dissenya el circuit
definitiu del recorregut.
Quan el tingues, imprimix-lo i enganxa’l ací.
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CIRCUIT
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Correm per ells

Ho hem aconseguit!
1. P
 ensa en tot el treball que has fet per a aquest projecte i respon aquestes
preguntes.
Què és el que més t’ha
agradat fer?
Per què?

De què et sents més
orgullós? Per què?

Què és el que més t’ha
costat? Què has fet per a
superar-ho?

Què faries de forma
diferent si pogueres
repetir-ho? Com ho faries?
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2. Completa la taula següent.
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3 PARAULES NOVES QUE
HAS APRÉS…

2 IDEES QUE T’EMPORTES…

1 FRASE QUE T’HA CRIDAT
L’ATENCIÓ…

Projecte
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He col·laborat amb
les tasques grupals?

lo
ia
er s?
at ari
l m ess
te c
ta ne
or all
ap b
e re
H el t

l’o He
rto cu
gr ida
af t
ia
?

He cuidat la
cal·ligrafia?

He investigat en
profunditat?

t
gu s
tin n le
an e
m eja es?
e
H net squ
la ta

H
te e c
rm o
in mp
is
pr l i t a
og m
ra b e
m ls
at
s?

3. Completa la diana d’autoavaluació següent.

He realitzat totes
les activitats?

4. Com estava el teu termòmetre solidari al principi del projecte? Torna a
pintar-lo tal com estava en aquell moment. Com ets ara de solidari? Pinta’l com et sents ara.
Abans

Hi ha hagut algun canvi? Quin?
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Ara
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