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1. Dades Generals (ESCOLA SANT MARTÍ DE BARCELONA) 
 
 

CURS ACADÈMIC    
                                                                    

2011-2012 

Nivell Educatiu                                                         
 

1r de Primària 

Departament 
 

--- 

Nom de l’assignatura 
 

Tallers internivell: geometria 

Grup Classe 
 

1r A /1r B 

Professor/a 
 

Lourdes Bertràn (Imma Soler) i Glòria 

Correu electrònic 
 lourbert@hotmail.com 

Telèfon de contacte 
 

932 213 006 

Tema Unitat Didàctica (UD) 
 

GEOMETRIA 

Període en el que s’imparteix 
la UD 
 

2n i 3r trimestre curs 2011-2012 

Horari 
 

Dilluns de 15 a 16.30 h 

 

 

 
2. Dades Generals (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA) 
 
 

CURS ESCOLAR 
 

2011-12 

Nivell Educatiu 
 

2n cicle Psicologia 

Departament 
 

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Nom de l’assignatura 
 

Estratègies d’Aprenentatge 

Professor/a 
 

Carles Monereo 

Correu electrònic 
 

carles.monereo@uab.cat 

Telèfon de contacte 
 

 

Portaveu Grup 

 
Sara Puig Vall 

 
Correu electrònic 
 

sarapuig_4@hotmail.com 

Telèfon de contacte 
 

649 707 356 

Membres del grup 
 

 
 

Laura Casas Domènech, Míriam Martínez Garcia,  
Merche Olivera Ruíz,  
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3.- Títol de la UD 

 
 

“MÉS ENLLÀ DE LES LÍNIES I CORBES!” 
 

 

4.- Justificació/Contextualització de la UD 
 

 

 

Els infants, des de ben petits, estan immersos en una realitat tridimensional, a partir de la qual van 

construint els seus primers esquemes de pensament i representació. Tenint en compte que les 

primeres experiències geomètriques naturals neixen del contacte amb aquest tipus d‟objectes que són 

presents al seu entorn proper és important que des de l‟escola els oferim activitats potencialment 

significatives i autèntiques, en el sentit que els ajudin a construir nous coneixements de geometria que 

els siguin útils per resoldre problemes de la vida quotidiana.  

 

Aquesta proposta didàctica que presentem a continuació titulada “Més enllà de les línies i corbes” està 

pensada per ser aplicada al primer curs de primària de l‟escola Sant Martí de Barcelona en un taller 

internivell destinat al treball de la geometria. Per tal d‟adequar la nostra proposta a la demanda del 

centre educatiu, hem trobat oportú visitar l‟escola i fer una observació per tal de conèixer i aproximar-

nos a línia de treball d‟aquesta escola de nova creació i al grup classe en concret. Tenint en compte 

que es tracta d‟una escola que fomenta el desenvolupament de les competències a partir d‟un 

enfocament constructivista i globalitzador basat en l‟aprenentatge significatiu a partir del joc, la 

descoberta, l‟experimentació, el diàleg i el treball cooperatiu, nosaltres també partim d‟aquesta manera 

d‟entendre com els alumnes aprenen a l‟hora de dissenyar la nostra proposta didàctica.  

 

Per tal d‟acostar els infants al treball de les formes geomètriques, potenciarem activitats 

matemàticament significatives que comportin la utilització de diferents procediments matemàtics 

(classificació, diferenciació, agrupacions...) partint de l‟entorn més pròxim dels infants, per tal que 

gradualment es puguin aproximar a allò més abstracte. 

 

Treballarem l‟orientació en l‟espai, ja que sovint s‟obvia que també forma part del treball de la 

geometria i ho farem d‟una manera molt vivencial, a través del propi cos i a partir d‟una activitat 

funcional i útil per la vida quotidiana de l‟alumnat. A més, treballarem el pas del volum al pla a partir de 

cossos geomètrics tridimensionals, per tal que gradualment els puguem conduir a l‟observació i 

identificació de figures planes.  El treball de la forma dels objectes, el farem a partir de materials i 

objectes de l‟entorn que els ajudin a anar descobrint i intuint per si sols, diferents conceptes i propietats 

geomètriques, alhora que també ho relacionen amb la funcionalitat d‟aquests. Paral·lelament al treball 

de la geometria introduirem el treball cooperatiu, tenint en compte l‟interès del centre en aquest tipus de 

proposta.  
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5.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD (competències) 

 

 

L‟alumne després de fer la Unitat didàctica... 

 
 

 
1. Sabrà escollir l’objecte que millor s’adeqüi al seu propòsit, tenint en compte la seva forma i 

la seva funcionalitat? 

 

2. Serà capaç de passar del pla al volum i viceversa, per resoldre situacions-problema de la 

vida quotidiana? (Per exemple, d’un paper de diari en fa una paperina per guardar-hi les 

castanyes).  

 

3. Serà capaç d’orientar-se i situar-se en l’espai en el seu dia a dia, a partir de diferents suports 

(mapes, brúixola, punts de referència...)?  

 

4. S’implicarà i prendrà decisions de forma consensuada treballant de forma cooperativa, tant 

a l’escola com en altres àmbits de la vida quotidiana?  
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6.- Continguts 

 

 

PROBLEMA Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

Anàlisi dels objectes de 

l’entorn 

 

Quina forma i quines 

característiques 

geomètriques tenen 

aquests objectes de 

l’entorn? 

 

 

- Reconeixement dels 

cossos geomètrics i 

del seu nom.  

- Reconeixement de les 

parts que configuren el 

cos i del seu nom. 

 

- Associació d‟un objecte 

a un cos geomètric 

concret. 

- Establiment de relacions 

entre més d‟un cos 

geomètric i veure les 

regularitats i diferències 

entre aquests.  

- Descripció de les 

observacions 

realitzades i les 

conclusions extretes per 

escrit. 

- Mostrar interès i iniciativa 

per el treball en equip. 

- Escoltar als companys i 

respectar les seves 

aportacions al grup.  

- Arribar a una solució o 

resposta conjuntament. 

-  Respectar els torns de 

paraula.  

- Participar activament en 

el rol que cadascú té 

assignat dins l‟equip 

 
Graella d’estructuració del 
coneixement. Aquesta graella 
conté les demandes de la tasca a 
realitzar, que és comú per tots els 
grups, però cada grup té un 
material diferent, i per tant, els 
resultats també seran diversos. 
És una eina per tal que els 
alumnes vagin prenent 
consciència del que van fent i ho 
tinguin registrat com a grup.  
 
(Veure annex 2.1.1 Graella 

Sessió 2: Fem i desfem) 

 
 Quina relació hi ha 

entre la forma dels 

objectes i la seva 

utilitat? 

 

 

 

- Coneixement dels 

objectes de l‟entorn i 

la seva utilitat. 

- Reconeixement 

d‟aspectes geomètrics 

en els objectes (tipus 

de cos, tipologia de 

cares, bases, 

vèrtex...). 

- Cerca de les relacions 

entre les propietats 

geomètriques dels 

objectes i la utilitat 

d‟aquests.  

- Experimentació amb els 

objectes (tocar-los, 

palpar-los, fer-los rodar, 

col·locar-los en diferents 

posicions...) 

- Identificació i valoració 

conjunta dels 

avantatges i 

inconvenients de la 

forma de l‟objecte. 

- Tenir iniciativa per 

experimentar amb els 

objectes que tenen a 

l‟abast. 

- Reflexionar i compartir 

amb la resta de l‟equip les 

observacions i 

interpretacions fetes. 

- Escoltar i respectar els 

companys. 

- Participar activament en 

el rol que cadascú té dins 

l‟equip.  

 - Ús de vocabulari -  Cerca de relacions amb - Tenir iniciativa en buscar 
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De quina altra forma 

podrien ser aquests 

objectes? 

 

 

geomètric específic 

per anomenar com 

serà la nova forma 

proposada. 

altres objectes que 

coneguin.  

- Dibuix de la proposta de 

la nova forma de 

l‟objecte. 

noves solucions al 

problema.  

- Desenvolupar la 

creativitat. 

- Desenvolupar l‟esperit 

emprenedor. 

-  

Treball cooperatiu 

 

Què necessitem per 

aprendre a treballar de 

forma cooperativa? 

 

 

 

-Consciència sobre les 

implicacions que té la 

interdependència en el grup. 

 

- Treball en grups estables de 3 

o 4 alumnes.  

- Assignació d‟uns rols dins de 

cada equip (portaveu, material i 

secretari). 

- Realització de tasques 

d‟autoavaluació. 

- Prendre consciència del 

compromís i 

responsabilitat 

individualitat dins de 

l‟equip pel bon 

funcionament del grup.  

- Participar activament dins 

l‟equip de treball. 

- Mostrar interès i iniciativa 

en aquest tipus de treball. 

 

Distribució de rols i tasques. El 
fet d‟introduir dins l‟equip 
diferents rols en cada alumne pot 
ajudar-los a utilitzar aquesta 
estratègia en altres projectes que 
facin quan treballin en grup en 
altres situacions. Cada alumne 
ha de poder aportar al grup amb 
allò que és més expert o hi té 
més interès. Per exemple, en el 
cas que en un grup hi hagi un 
alumne que dibuixa molt bé i 
s‟han de fer uns plànols, potser 
pot ser el que els dibuixi. Per 
exemple, un equip que ha de fer 
un curtmetratge, el que sap 
escriure millor pot fer el guió, el 
que té coneixements 
d‟audiovisuals pot fer el muntatge 
o pot gravar, etc.   

 

Orientació en l’espai 

 

Com ens situem en 

l’espai a partir d’uns 

punts de referència? 

 

 

- Coneixement dels 

objectes de l‟entorn i 

aplicació d‟aquests en 

un mapa com a punts 

de referència 

- Consciència sobre la 

situació a l‟espai a 

partir d‟uns punts de 

referència 

-  Realització d‟un mapa 

amb punts de referència 

trobats durant el 

trajecte. 

- Valoració conjunta amb 

el grup de quins punts 

són importants i quins 

no. 

- Participar en l‟elaboració 

del mapa 

- Mostrar interès i atenció 

en l‟activitat 

- Desenvolupar el sentit de 

l‟orientació en l‟espai 

- Escoltar i respectar els 

companys 

 

Del volum al pla 

 

- Reconeixement i 

nominació de figures 

-Descripció de canvis qualitatius 

i quantitatius entre els elements 

-Mostrar motivació i iniciativa a 

l‟hora de realitzar l‟activitat. 

Graella d’estructuració del 
coneixement: Aquest tipus de 
graella serveix perquè l‟alumne 
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T’imagines la 

descomposició de 

l’objecte que et 

proposo només 

visualitzant-lo en tres 

dimensions? 

Ex: Interpretar la 

descomposició d’un tros 

de tuberia sense desfer-

la. Han  d’imaginar-se un 

cilindre i extrapolar els 

coneixements. 

en dues i tres 

dimensions  

 

Ex: activitat (1r  tinc un cub – 

2n tinc quatre quadrats). 

 

 

 

 

 

 

 

 

que composen la figura 

geomètrica proposada. 
 

-Descomposició de figures tridi-

mensionals a planes amb suport 

de diferents llenguatges (plàstic, 

escrit,etc). 

 

-Creació d‟imatges mentals de 

figures geomètriques recurrent a 

la memòria i a la visualització. 

 

-Potenciar l‟atenció i la 

concentració. 

 

-Treballar cooperativament amb 

tots els components del grup. 

 

-Respectar les opinions i punts de 

vista dels iguals 

 

 

pugui anar enregistrant tots els 
passos que va seguint per 
realitzar l‟activitat. Així, serà més 
fàcil per aquests reproduir als 
seus companys/es les 
conclusions que han extret 
finalment. Considerem que és 
l‟estratègia més eficaç per dur a 
terme una reflexió metacognitiva 
sobre el propi procés 
d‟ensenyament – aprenentatge. 
 
(Veure annex 2.1.1 Graella 

Sessió 2: Fem i desfem) 

 
Tessel·lació del pla 

 

 

 

Amb quina combinació 

de polígons podria 

recobrir el terra de 

l’escola sense deixar 

cap espai buit? 

 

 

 

 

-Reconeixement i nominació 

de figures en dues 

dimensions. 

 

-Reconeixement de formes i 

d‟estructures geomètriques de 

l‟entorn, i determinació de la 

seva organització, situació i 

funcionalitat.  

 

-Cerca de regularitats i 

diferències en l‟observació de 

l‟entorn. 

Ex: terra de casa té una 

combinació 4-8-8 

 

-Comparació i classificació de 

figures segons les seves 

semblances i diferències: cares 

planes, tenen vèrtex, nombre de 

costats,etc...(servirà per fer les 

combinacions) 
 

-Exploració de moviments 

utilitzant materials (tessel·les) 

Ex: Si poso el quadrat d’una 

manera en combinació amb el 

triangle que passa? 

-Potenciar la presa de decisions. 

 

-Mostrar una actitud de paciència 

i concentració per arribar a la 

solució. 

 

- Entendre l‟error com quelcom 

positiu. (hauran de fer moltes 

provatures fins arribar a la solució 

per tant, no amoïnar-se).  
 

 

-Mostrar iniciativa a l‟hora de fer 

provatures i experimentacions. 

 

-Respectar i acceptar les 

aportacions dels companys/es. 

Graella d’ordenació del 
coneixement: Aquest tipus de 
graella serveix perquè l‟alumne 
pugui anar enregistrant tots els 
passos que va seguint per 
realitzar l‟activitat. Així, serà més 
fàcil per aquests reproduir als 
seus companys/es les 
conclusions que han extret 
finalment. Considerem que és 
l‟estratègia més eficaç per dur a 
terme una reflexió metacognitiva 
sobre el propi procés 
d‟ensenyament – aprenentatge.  
 
(Veure annex 2.1.2 Graella 
Sessió 5: Enrajola! i 2.1.3 Graella 
Sessió 6: Enrajola!) 
 

La geometria a la cuina 

 

Quina forma geomètrica 

tenen els  estris de 

-Coneixement dels estris de 

cuina. 

-Reconeixement dels cossos 

geomètrics i el seu nom. 

 -Mostrar motivació i iniciativa a 

l‟hora de realitzar l‟activitat. 

-Treballar cooperativament amb 

tots els components del grup. 

Pauta d’introducció al mètode 
científic.  
 
(Veure annex 2.1.4 Graella 
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cuina que utilitzarem? 

 

  Sessió 7: Geometria a la cuina?) 
 
 
Autoregulació/autoavaluació 
de l’equip (gomets. Molt visual, 
amb símbols).  
 
(Veure annex 2.2.3 Pauta 
d’avaluació per a l’alumnat 
Sessió 7 i 8: “Geometria a la 
cuina?”) 

Series capaç 

d’aproximar-te en el  

raonament de per què 

és millor la utilització 

d’un estri o un altre? 

 

-Reconeixement dels cossos 

geomètrics i el seu nom. 

-Coneixement de les parts 

principals que configuren un 

cos geomètric.  

 

-Establiment de relacions entre 

els aspectes de la geometria i la 

utilitat dels estris de cuina. 

-Cerca els avantatges i 

inconvenients de la forma de 

l‟objecte 

-Experimentació i manipulació 

amb els diferents estris i 

materials  

 

 

-Mostrar motivació i iniciativa a 

l‟hora de realitzar l‟activitat. 

 

-Desenvolupar l‟esperit crític. 

 

-Potenciar la presa de decisions. 

 

-Treballar cooperativament amb 

tots els components del grup. 

 

-Respectar les opinions i punts de 

vista dels iguals. 

 

Series capaç de 

preveure què passarà si 

utilitzes un o altre estri? 

 

 

 

-Coneixement i utilitat dels 

estris de cuina necessaris per 

dur a terme la recepta 

 

-Reconeixement dels cossos 

geomètrics i el seu nom 

 

-Iniciació a la formulació 

d‟hipòtesis, per tal de preveure 

què passarà si s‟utilitza un o 

altre estri. 

 

-Mostrar motivació i iniciativa a 

l‟hora de realitzar l‟activitat. 

 

-Treballar cooperativament amb 

tots els components del grup. 

 

-Respectar les opinions i punts de 

vista dels iguals. 

Construim contenidors 

de reciclatge per 

l’escola 

 

Quina funcionalitat 

tenen aquests materials 

a l’escola? 

 

 

 

-Coneixement de la 

funcionalitat del material 

dissenyat a l‟escola 

-Establir criteris lògics de la 

possible funcionalitat que poden 

tenir els contenidors a l‟escola. 

 

 

 

 

 

-Mostrar interès a l‟hora de 

construir els contenidors pensant 

en la funció que tindran a l‟escola. 

 

-Treballar cooperativament amb 

tots es components del grup. 

 

-Desenvolupar l‟esperit crític. 

 

Graella d’estructuració del 

coneixement: Aquest tipus de 

graella serveix perquè l‟alumne 

pugui anar enregistrant tots els 

passos que va seguint per 

realitzar l‟activitat. Així, serà més 

fàcil per aquests reproduir als 

seus companys/es les 

conclusions que han extret 

Creus que la forma que 

li has donat al 

contenidor té 

-Reconeixement de la forma i 

de l‟estructura geomètrica. 

 

-Buscar els beneficis que un 

material amb una forma 

concreta pot tenir. 

-Respectar els punts de vista dels 

companys/es. 
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avantatges respecte a 

una altre possible 

forma? 

 

 

 

-Valoració de la forma 

geomètrica tenint en compte la 

seva funcionalitat 

 

-Valorar el perquè està pensat 

en ser dissenyat d‟una 

determinada forma i no d‟una 

altra. 

-Opinar sobre el tema i per tant, 

tenir una actitud participativa. 

finalment. Considerem que és 

l‟estratègia més eficaç per dur a 

terme una reflexió metacognitiva 

sobre el propi procés 

d‟ensenyament – aprenentatge. 

(Veure annex 2.1.5 Graella 

Sessió 9: Fes-me útil per ser 

sostenible) 

 

Modelatge cognitiu: L‟objectiu 

bàsic d‟aquest mètode 

instruccional és que els alumnes 

adquireixin un comportament 

estratègic similar al dels experts 

en un àrea de coneixement 

determinada. Per aconseguir-ho, 

l‟expert (la mestra), expressa 

verbalment les decisions que va 

pretén per dur a terme una tasca 

i els motius que l‟han conduit a 

seguir un procés i no un altre.  

Cal dir que aquesta estratègia no 

pretén que els alumnes imitin o 

repeteixin el que ha fet la mestra, 

sinó que el que aquesta faci els 

serveixi d‟ajuda en la construcció 

del seu coneixement.  

 

Creus que el contenidor 

té característiques 

geomètriques? 

 

 

 

 

 

 

-Reconeixement dels cossos 

geomètrics i del seu nom.  

 

-Identificar les característiques 

geomètriques dels contenidors 

dissenyats. 

 

-Descriure els components 

geomètrics que composen el 

conteidor 

-Potenciar l‟atenció i l‟interès per 

la relació d‟un objecte amb la 

geometria 

T’imagines el 

contenidor que has 

dissenyat al carrer? 

Creus que seria útil? 

 

 

 

-Coneixement dels objectes de 

l‟entorn i de la seva utilitat 

-Valorar la utilitat del contenidor 

dissenyat en la seva possible 

existència al carrer. 

Mostrar motivació i iniciativa 
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7.- Avaluació Global de la UD 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

 

 
 

Treball cooperatiu (respecte de les opinions dels altres, participació i implicació 

en l‟equip, responsabilitat, predisposició per arribar a acords) 
30% 

Aplicar els coneixements adquirits en situacions diverses per resoldre 

problemes a la vida quotidiana 
35% 

Expressar opinions i coneixements utilitzant el llenguatge geomètric treballat 15% 

Orientar-se en l‟espai a partir d‟un mapa i diferents punts de referència 

 
20% 

 

100 

 
 

(Veure annex 2.2 Pautes d'avaluació) 
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8.- Documentació sobre la UD 

 
 

 
Llibres i articles 
 

 
Mayoral, P; Corcelles, M.“Una experiència de treball cooperatiu per aprendre matemàtiques a primària: 

la maleta de geometria”. Revista “Suports” (14-20). 

 

Monereo,C; Duran,D (2001) “Entramats. Mètodes d'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu” Barcelona: 

EDEBÉ. 

 

Monereo,C (1997) “Estrategias de aprendizaje” nº 136 

 

Monereo,C (Coord.) (2011). “Ser estratégico y autónomo aprendiendo”. Barcelona: Graó 

 
 

 
 
 

 
Documentació digital 
 

 
Escola Sant Martí (Barcelona). http://phobos.xtec.cat/a8064167/ [Consulta: 20 i 28 d‟octubre de 2011] 

 

Didàctica de les matemàtiques a l‟Educació infantil. Web de la Mequè. http://pagines.uab.cat/meque 
 
[Consulta: 1 i 9 de novembre de 2011] 

 

ARCPRO, Aprenentatge Recíproc de Competències Professionals. http://www.sinte.es/arcpro/ 

[Consulta: 22 de novembre de 2011] 

 
 

 
 
 
 

http://phobos.xtec.cat/a8064167/
http://pagines.uab.cat/meque
http://www.sinte.es/arcpro/
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9.- Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 
 
 
 

1r de PRIMÀRIA A 
 

Alumne 

 
C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

N. A. M * V G M M M M I (tímid) 

M. B. A A O A A A A P - C 

A. C. A – M V O A M A M P – C 

N. CH. B – M T – V O – G A B A M P 

A.O. B* A G M A A A P 

B. S. B – M V – T O –G A B M M I – D 
(immadur) 

M. F. A A O A A A A I – D – P 
(líder) 

P. Gl. B – M V  A B A M I 

C. G. A – M A – V O A A - M A A P – C 

P. Gz. A A – V O – E A A A A P – C 

M. G A A – V O A A A A I – P - C 

P. J A A – V O A A A A D – P 

L. L. M A E A M A M P – C 

C. LL. M* V G M M – B M M I (mostra 

indiferència) 

D. M. A – M V E A M A A P – C 

A.P. A A E A A A A I – P 

E. R. A A –V O A A A A P – C 

L. S. A V – T G – O A M – B A M I – P 

I.V. A A – V O – E A A A A P –C 

N. Z. * V G M M M A P – C 

W. Z. * V G B B B M (no 
interacciona) 

X. Z. M V - T G A M - B A M I - P 

 

Codis: 
 

Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 
Inicials 

 
Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 

 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 

 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 

 
 

 Nouvingut/da: * 

 Mostra moltes dificultats d‟expressió (és molt introvertit):  
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1r de PRIMÀRIA B 
 

 
Alumne 

 
C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

M. A. A A O A M A A P – C 

E. B. A A O – E A A A A P (tímid) 

Z. C. A A O A M A A P – D 

K. C. A A – V O A A A A I – C 

N. C. A A O – E A A A A P 

J. C. M A O M M A A P – C 

B. G. A A O – E A A A A P – D (líder) 

M. L. A A O – E A A A A P – D 

A. L. A A O – E A A A A P – C 

I. O.  M* A – V O A M M M P – D 

N. P. A A O – E A A A A P – C 

L. O. M* A – V O – G M M M M P 

M. R.   A A O – E A A A A P – C 

N. R.  M A O M M M M P 

J. S.  M A O M M M A P – C 

O. S. M A O M A A A P – C 

A. S M A O A M M A P – C 

M. S M A O M M M M P 

M. V.  A A O – E A A A A P – C 

P. V.  A A O – E A A A A P – C 

L. V.  A A O – E A A A A P – D (líder) 

T. Z.  B A - V O - G B A A M I – C 

 

 

 

Codis: 
 

Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 
Inicials 

 
Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 

 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 

 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 

 

 Nouvingut/da: * 

 Mostra dificultats d‟expressió (no entén el català):  
 

 

 

 

(Veure annex 4.Característiques psicoeducatives de l’alumnat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codis: 
 
Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

Inicials 
 
 
 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 
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10.- Seqüenciació de la UD 
 

 

A continuació s‟exposa una taula amb les sessions i les activitats de les quals consta la nostra guia didàctica i 

les activitats explicades de forma més detallada: 

 

 

 

ACTIVITAT SESSIONS 

RACONS 
*
Les faríem en cas 

de disposar de més 
temps TREBALL COOPERATIU 

“FEM I DESFEM” 1 i 2 

“SÉ ON SÓC!” 3 

“ENRAJOLA” 4,5 i 6 

GEOMETRIA A LA CUINA? 7 i 8 

FES-ME ÚTIL PER SER SOSTENIBLE (I) 9 i 10 

FES-ME ÚTIL PER SER SOSTENIBLE (II) 10 i 11 

 
 
 
*Llegenda del tipus d‟activitat: 

 

AV(i): Avaluació inicial   

AV(c): Avaluació continua  

AV(f): Avaluació final 

M: Motivació    

D(c): Desenvolupament conceptes    

D(p): Desenvolupament procediments  

D(v): Desenvolupament Valors/Actituds 

S: Síntesi 

 

 

 

*Llegenda del tipus de continguts que es treballa: 

  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Veure apartat Continguts (pàg.6-10) 
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SESSIÓ 1 i 2 TÍTOL: “FEM I DESFEM”   

Tipus activitat/ 

contingut 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials  

 

D(c), D(p), D(v) 

AV(c) 

 

 

   

 

T’imagines la 

descomposició 

de l’objecte que 

et proposo 

només 

visualitzant-lo 

en tres 

dimensions? 

 

SESSIÓ 1: 

 

La proposta es basarà en manipular i posteriorment desmuntar 

diferents tipus d‟objectes de la vida quotidiana per observar el 

seu desenvolupament i experimentar amb el pas del volum al pla.  

 

En la primera part de l‟activitat, el docent repartirà a cada grup 

dos objectes que tenen la mateixa utilitat, però tenen una forma 

geomètrica diferent i estan fets amb material que es pugui 

desmuntar. L‟objectiu d‟aquesta activitat és analitzar per què és 

millor una forma que una altra en els objectes de l‟entorn 

reflexionant sobre els seus avantatges i inconvenients, segons la 

utilitat d‟aquests. Aquesta activitat implica un raonament més 

complex, ja que a part del treball implícit dels aspectes formals 

de la geometria, l‟alumnat descobreix i intueix propietats 

geomètriques en funció de la funcionalitat dels objectes.  

 

 

 

 

 

 

 

45 

minuts 

Distribuirem tres grups de 

taules diferenciades per 

l‟espai de l‟aula. En un espai 

de l‟aula hi deixarem 3 pots 

amb material escolar. 

L‟encarregat de material 

l‟anirà a buscar quan l‟equip 

el necessiti 

- Llapis 

- Folis 

- Colors 

- Objectes de 

reciclatge (tubs, 

tetrabriks, capses, 

gots de plàstic, etc). 
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SESSIÓ 2: 

 

En la segona part de la proposta el docent proporcionarà una 

sèrie de materials com tisores, paper d‟embalar, pintura, etc...per 

poder manipular amb les diferents polígons que sorgeixen dels 

l‟objecte que té cada grup. Cada equip decidirà com ho vol fer: si 

vol estampar les cares de l‟objecte amb pintura, si les vol 

retallar...A partir de l‟experimentació, els alumnes podran 

comprovar que cada cos geomètric està format per diferents 

polígons que poden ser regulars o irregulars.  

 

Per enregistrar les investigacions i respostes que van extraient 

els alumnes durant la sessió, la mestra presentarà una graella 

que hauran d‟anar omplint els alumnes de cada equip 

conjuntament. En aquesta plasmaran les quatre fases que 

hauran anat seguint: observar, descompondre, descobrir i 

reflexionar. Entre tots hauran d‟anar escrivint o bé dibuixant els 

procediments que han anat seguint fins arribar a reconèixer i 

comprendre la composició d‟un cos geomètric. 

 

Al final de la sessió, durant els últims 15 minuts el portaveu de 

cada grup exposarà el treball que ha fet el seu equip i les 

conclusions que han extret i ho compartirà amb la resta de grups.  

Mitjançant aquesta proposta l‟alumnat observarà com un material 

pot convertir-se en un objecte amb volum o pla segons la intenció 

o finalitat que li vulgui donar. 

45 

minuts 

La distribució de la classe 

serà la mateixa que a la 

sessió anterior. En una taula 

posarem el material 

necessari a l‟abast de 

l‟alumnat, per tal que 

l‟encarregat el vagi a buscar. 

 

- Tisores 

- Pintura 

- Pinzells 

- Paper d‟embalar 

- Graella d‟ordenació 

del coneixement 

- Fitxa preguntes 

d‟avaluació 
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Avaluació de l’activitat:  

 

L‟avaluació d‟aquesta activitat es realitzarà conjuntament. La mestra, després de la realització de l‟activitat, donarà un petita fitxa a cada grup d‟alumnes on hi 

haurà una sèrie de preguntes que hauran de pensar i reflexionar conjuntament. Aquesta deixarà 10 „ per pensar la resposta i finalment, es posaran en comú. 

(Veure annex 2.2.1 Pauta d'avaluació conjunta Sessió 1 i 2: Fem i desfem) 

 

Orientacions Metodològiques Actituds Docents Atenció a la Diversitat  

Cal preparar prèviament els objectes a partir dels 

quals treballaran els alumnes, d‟acord amb les 

finalitats que ens proposem. Per tal d‟augmentar 

les possibilitats d‟aprenentatge de l‟alumnat és 

important plantejar aquesta activitat amb el mateix 

repte per a tots els grups, però amb objectes 

diferents a cada grup, per tal que quan ho 

comparteixin amb tot el grup-classe els resultats 

siguin més variats i rics. 

 

La proposta es caracteritzarà per el 

desenvolupament d‟una pràctica guiada. En 

aquesta adquirirà una  funció primordial el diàleg 

que s‟estableixi entre els alumnes i el mestre per 

proporcionar-lis el suport i la guia necessària per 

aconseguir progressivament un nivell més elevat 

d‟autonomia en el moment de fer l‟activitat. Així 

doncs, el docent haurà de contemplar les següents 

condicions: 

En aquesta proposta la mestra potenciarà la 

interrogació metacognitiva en els alumnes per tal de 

que vagin construint i re-construint el seu 

coneixement i el portin cap a la complexitat.  

 

Durant la pràctica el docent oferirà models 

d‟interrogació que facilitin la reflexió sobre el propi 

procés cognitiu. Aquest tipus de procediment ajudarà 

que els alumnes puguin anar adquirint més 

independència per elaborar guies pròpies 

d‟interrogació que els permeti reflexionar sobre les 

pròpies decisions. Concretament, aquesta utilitzarà 

un tipus de guies d‟interrogació més generals, que 

tenen per objectiu afavorir una aproximació oberta i 

heurística a la solució de problemes complexes que 

no tenen un únic procés de solució.  

 

Ex de preguntes: 

o Si estampes la part vertical d‟aquest objecte 

A partir de l‟ajuda que proporcionarà l‟alumne tutor i la  

mestra, els alumnes amb dificultats per entendre 

l‟activitat podran resoldre els seus dubtes. 
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o Adaptar l‟ajuda a les necessitats dels 

alumnes en un moment determinat. 

o Augmentar l‟ajuda quan s‟incrementi la 

dificultat de la tasca i a la inversa. 

o Disminuir gradualment l‟ajuda durant el 

transcurs de l‟activitat, a mida que 

s‟observa que l‟habilitat de l‟alumne per fer-

la augmenta. 

o Orientar l‟ajuda per a corregir els errors o 

mancances per millorar el nivell de 

competència. 

que podria passar? 

o I si l‟estampes per la part horitzontal? 

o Quines parts de cos geomètric deus d‟estar 

plasmant en el full? 

Etc. 
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SESSIÓ 3  TÍTOL: SÉ ON SÓC!   

Tipus activitat/ 

contingut  
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials  

 

M, D(p), AV(c), 
D (v) 
 

 

  

 

Com ens 

situem en 

l’espai a partir 

d’uns punts de 

referència? 

 

 

L‟activitat consisteix en una petita sortida des de la seva escola 

fins a l‟escola nova que tindran. L‟objectiu d‟aquesta activitat és 

que l‟alumnat aprengui a situar-se a partir d‟elements de 

referència, i pugui dir “sé on sóc!”, tal com es titula aquesta 

activitat. Així doncs, la mestra proposarà als alumnes que 

s‟agrupin en els seus grups base, i que durant el trajecte d‟anada 

elaborin un mapa on anotessin els punts de referència (per 

exemple, si passen per davant d‟una farmàcia poden fer la creu, 

simbolitzant així la farmàcia, o si passen per davant d‟un parc 

poden fer el símbol d‟un arbre...). El repte que se‟ls planteja és 

que a partir del mapa que han realitzat d‟anada a l‟escola nova, 

sàpiguen tornar a la seva escola sense l‟ajuda del mestre, només 

a partir del mapa que han confeccionat. Cada grup tindrà el seu 

mapa, així que tenen la llibertat d‟anotar els punts que ells 

creguin.  

45 

minuts 

L‟alumnat s‟agruparà en els 

seus grups base. Caminaran 

fins a l‟escola nova junts 

segons els seus grups base, 

confeccionant parelles dins el 

grup per anar caminant fins a 

l‟escola.  

 

El material necessari seria 

una llibreta i un llapis per 

grup. 

 

 

Avaluació de l’activitat: La mestra avaluarà l‟activitat observant si els alumnes elaboren un mapa amb bons punts de referència. Podríem dir que anotar com a 

punts de referència un parc, una farmàcia, una església, estaria molt bé, però anotar una farola o una paperera, no serien bons punts, ja que ens en podem 

trobar a cada cantonada. Per tant, la mestra observarà els mapes dels alumnes, durant l‟activitat, o sigui que es farà una avaluació contínua de l‟activitat. 

També es farà una avaluació final, observant si els alumnes han arribat sense problemes a la seva escola sense perdre‟s ni demanar on eren.  

 

Orientacions Metodològiques Actitud docent Atenció a la Diversitat  

La idea és que abans de sortir de l‟aula el mestre La mestra guiarà als alumnes fins a l‟escola i els A partir de l‟ajuda que proporcionarà l‟alumne tutor i la   
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expliqui bé l‟activitat i que doni unes pautes 

senzilles sobre com confeccionar el mapa. La 

mestra pot donar uns quants exemples per tal que 

l‟alumnat entengui com fer-ho. 

ajudarà a guiar-se en l‟anada fins a l‟escola nova. 

Quan passin per punts que poden ser bons punts de 

referència, els hi recordarà a l‟alumnat, per tal que 

així valorin si volen anotar-lo en el seu mapa.  

mestra, els alumnes amb dificultats per entendre 

l‟activitat podran resoldre els seus dubtes. La mestra 

donarà més suport a aquells grups que més ho 

necessitin, sense deixar de banda els que segueixin 

bé.  
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SESSIÓ 4, 5 i 6 TÍTOL: ENRAJOLA!   

Tipus activitat/ 

contingut 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials   

D(c), D(p), D(v) 

AV(c) 

 

  

 

Com podem 

recobrir una 

superfície 

seguint una 

regularitat 

geomètrica, 

sense deixar 

cap espai buit? 

 

SESSIÓ 4: 

 Fase 1: 

El docent introduirà l‟activitat a partir d‟una situació–problema 

com la següent: 

 

“L’última revisió anual de l’escola sobre l’estructura d’aquesta, ha 

conclòs què els terres de les aules de 1r han de ser re-construïts 

com a conseqüència del seu deteriorament.  

Serieu capaços de pensar una combinació de rajoles per recobrir 

novament la vostra aula? Haureu de tenir en compte que no 

podrà quedar cap buit entre rajola i rajola, per tant quina forma 

haurien de tenir aquestes per a què coincidissin?   

  

Seguidament es proposarà fer un volt per l‟entorn de l‟escola 

amb l‟objectiu de fotografiar diferents mosaics. Prèviament faran 

una conversa sobre què són els mosaics, les característiques 

que tenen, si n‟han vist mai cap i a on, etc.  

  

Quan es torni a l‟escola cada portaveu del grup serà l‟encarregat 

de proporcionar les imatges recollides a la mestra, que seran 

projectades i comentades a la pròxima sessió.  

 

 

45 

minuts 

Mentre la mestra explica el 

funcionament de la sessió 

es col·locaran asseguts en 

rotllana. Seguidament 

sortiran pels volts de l‟escola 

a fotografiar diferents 

mosaics que trobin. 

 

- 3 càmeres fotogràfiques 

- Llibreta d‟equip 

- Llapis i gomes 

- Fulls per anotar el que 

s‟observa. 

  



22 

 

 

SESSIÓ 5: 

 Fase 2: 

A la primera part de la sessió, durant els primers quinze minuts, 

es projectaran les imatges que va fer l‟alumnat a la sessió 

anterior, a partir d‟un power point i cada portaveu del grup les 

comentarà, tot i que la resta també poden intervenir fent 

aportacions. Amb l‟ajuda de la mestra, que anirà guiant la 

conversa, hauran d‟observar i analitzar les tessel·lacions que 

s‟han conformat en els mosaics. Hauran d‟extreure semblances i 

diferències respecte les formes que apareixen, quins polígons les 

formen i si aquests incideixen en què quedin buits o no, etc. En 

el cas que les diferents composicions compleixin la funció 

d‟enrajolar, hauran d‟analitzar els avantatges i inconvenients 

d‟utilitzar aquell tipus de combinació o regularitat.  

 

Ex: “Si utilitzo aquest tipus de combinació, necessitaré més  

rajoles de diferents formes per omplir la superfície. Per tant, 

hauria de gastar més diners” o bé “Si utilitzo aquest tipus de 

combinació, necessitaré més temps per poder enrajolar el terra”. 

 

 Fase 3: 

Després de la recerca d‟avantatges i inconvenients, els alumnes 

hauran de classificar les diferents peces de polígons de paper 

que proporcionarà la mestra a cada grup a partir d‟una o més 

semblances que hi trobin. També hauran d‟intentar incloure les 

fotografies en aquestes. El nombre de classificacions serà 

45 

minuts 

A la primera part d‟aquesta 

sessió es comentaran les 

fotografies amb tot el grup 

classe i tots estaran 

asseguts amb cadires en 

semicercle. 

 

- Projector 

- Ordinador 

- Fotografies (dia ante-
rior) 

- LIibreta d‟equip 
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indefinida (hauran de decidir-ho els alumnes).  

 

Les classificacions es faran mitjançant unes capses que 

l‟encarregat de material de cada grup anirà a buscar en una taula 

on hi haurà tot el material que necessiten per fer l‟activitat. Els 

nens i nenes hauran d‟anar dipositant les peces en aquestes 

amb l‟objectiu de facilitar la seva organització. Un cop feta la 

classificació els alumnes hauran de decidir quina serà “l‟etiqueta” 

que li donarà nom. 

 

Ex: “Costats rectes” – “Costats diferents (respondrien als 

polígons irregulars) 

 

SESSIÓ 6: 

 4a fase: 

Aquesta sessió la dedicarem a crear els propis mosaics seguint 

les conclusions extretes en les fases anteriors. Cada equip 

cooperatiu farà un mosaic. Els alumnes hauran d‟anar 

experimentant i manipulant fins trobar la combinació o regularitat 

que més els agradi i s‟adeqüi al què volen fer, posant-se d‟acord 

amb l‟equip, consensuant les decisions i construint-lo de manera 

cooperativa, amb l‟ajuda i les aportacions de tots els membres de 

l‟equip. Quan hagin creat la seva composició, enganxaran les 

peces amb cola i durant els últims 10 minuts de classe 

l‟exposaran a la resta de grups amb les justificacions i 

argumentacions pertinents. 

45 

minuts 

 

Es col·locaran amb el seu 

equip de treball distribuïts 

amb diferents grups de 

taules separades per l‟aula i 

cada component del grup 

seguirà el rol pre-establert 

anteriorment. 

 

 

 

- Caixetes 

- Peces polígons 

- Folis 

- Llapis de colors 

- Graella ordenació del 

contingut i procés 

- Pauta d‟avaluació 
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Avaluació de l’activitat:  

L‟avaluació d‟aquesta activitat serà realitzada mitjançant l’observació directa del docent. Aquest tindrà una pauta d‟observació amb diferents ítems els quals 

haurà d‟anar observant i anotarà si l‟alumnat ha dut a terme certs processos per realitzar la tasca adequadament, l‟actitud que té envers el treball cooperatiu, 

etc. (Veure Annex 2.2.2 Pauta d'avaluació pel docent Sessió 4, 5 i 6: Enrajola!).  

 

A partir d‟aquest mètode d‟avaluació, el docent haurà aconseguit finalment, un informe de treball de cada alumne. Considerem que l‟elaboració d‟informes, a 

partir de pautes d‟observació, pot ser un instrument especialment interessant quan es tracta d‟avaluar a un grup d‟alumnes que treball en qualitat d‟equip, donat 

que han explicar gran part de les decisions que prenen.  

 

També hi haurà una  avaluació entre iguals. En el moment en què cada alumne (fase 3) expressi als seus companys el seu punt de vista, opinió respecte el 

què estant treballant, també s‟estaran autoavaluant ja que veuran si el que aporten és correcte o no i podran anar validant amb l‟ajuda de tots i totes, les seves 

aportacions.  

 

Orientacions Metodològiques Actituds Docents Atenció a la Diversitat  

Aquesta proposta es caracteritzarà per el 

desenvolupament del mètode d‟ensenyament del 

“modelatge”. L‟objectiu serà que els alumnes 

adquireixin un comportament estratègic semblant al 

de l‟expert. Es basarà en què el docent expressi 

verbalment les decisions que pren per realitzar la 

tasca i els motius que el condueixen a seguir un 

procés o acció i no una altra.  

El docent haurà d‟explicitar diferents informacions 

com: de quina manera decideix el procés que 

seguirà, quines dificultats es troba i com hi fa front, 

com determina l‟adequació al que decideix fer, etc.  

També ho haurà de fer a partir de la pràctica, no 

només explicant-ho, és a dir haurà d‟acompanyar 

l‟expressió dels pensaments amb la manipulació de 

les peces. Aquesta integració de “què es fa”  i 

“perquè es fa” facilitarà la comprensió del procés 

seguit per l‟expert i la contrastació amb el que es 

podria aconseguir amb altres possibles decisions 

enfront la mateixa tasca.  

A partir de l‟ajuda que proporcionarà l‟alumne tutor i la  

mestra, els alumnes amb dificultats per entendre 

l‟activitat podran resoldre els seus dubtes. La mestra 

donarà més suport a aquells grups que més ho 

necessitin, sense deixar de banda els que segueixin 

bé.  
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SESSIÓ 7 i 8 TÍTOL: GEOMETRIA A LA CUINA?   

Tipus activitat/ 

contingut  
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials  

D(c), D(p), D(v) 

AV(c) 

 

  
 

SESSIÓ 7: 

La docent introduirà l‟activitat a partir d‟una situació –problema 

com la següent: 

““Volem fer galetes de poma. Primer de tot hem de veure la 

recepta i a partir d’aquí pensar i escollir quins estris utilitzarem en 

cada pas de la recepta. Com veieu tenim escrita la recepta de les 

galetes però no hi diu res sobre els estris que hem d’utilitzar. 

Aquí tenim un munt d’estris però segur que tots no ens 

serveixen. Entre tots hem d’esbrinar quins són els estris que 

seran millor per fer les galetes.” 

 

A partir d‟aquí, el docent explica els diferents passos de la 

recepta a partir de la graella i els comenta que a cada pas 

s‟haurà d‟utilitzar un o més estris i que hauran d‟esbrinar quins 

seran els més adients. Seguidament els explica que ha estat 

pensant en el procés que pot du a terme en la selecció dels estris 

i la realització de la recepta i ha decidit que seguirà 3 fases” 

1) Formulació d‟hipòtesis (per cada pas de la recepta 

formularan una hipòtesis en relació a l‟estri que cre-

uen, segons les seves característiques geomètri-

ques, es millor utilitzar)  

2) Experimentació i execució – recerca d‟evidències 

45 

minuts 

Els alumnes estaran dividits 

en 3 grups heterogenis de 3-

4 alumnes. Les taules 

estaran separades entre si, 

per tal que tinguin espai 

suficient per aixecar-se a 

buscar el material i estris que 

necessitin. Es procurarà que 

hi hagi estris repetits, per si 

els diferents grups escullen el 

mateix. 

 

 

- Recepta de galetes de 
poma 

- Graella amb l‟explicació del 
problema i les fases a seguir 

- Diferents bols 

- Corrons 

- Paper de film 

- Safates 

- Forquilla 

- Ganivet 

- Batidor  

- Cullera gran 

- Escumadora 

- Espàtula/Pala  

- Ratllador 

- Motllos de cuina 

- Pinzell 

- Balança 
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3) Verificació o refutació d‟hipòtesis 

Amb aquestes fases estem introduint als alumnes en el mètode 

científic. La mestra explicarà cada fase i donarà exemples. Una 

vegada explicat tot això l‟encarregat de material de cada grup 

agafarà la graella amb l‟explicació del problema i les fases a 

seguir, una capsa plena d‟estris de cuina i els ingredients per fer 

la recepta. 

 

A partir d‟aquí els alumnes aniran desenvolupant l‟activitat guiant-

se per la graella que conté les fases que ha proposat la mestra i 

els diferents passos de la recepta. En aquesta primera sessió 

faran una “simulació” de la realització de la recepta i escolliran 

quins seran els estris més idonis per realitzar la recepta.  

SESSIÓ 9: 

En aquesta sessió cada grup ja tindrà apunt els ingredients 

necessaris per fer la recepta i també els estris que van escollir en 

la sessió anterior. Al llarg de la sessió faran les galetes de poma. 

A part de la massa, uns quants membres de cada grup 

s‟encarregaran de construir els motlles per donar forma a les 

galetes, que estaran apunt per coure‟s al forn. Com que no hi ha 

prou temps, se les menjaran l‟endemà per esmorzar, que ja 

estaran cuites.    

 

Cap al final de la sessió cada grup revisarà la graella d‟avaluació 

que havien omplert l‟altre vegada i la modificaran si ho 

consideren oportú. Seguidament, es farà una posada en comú, 

els portaveus dels 3 equips explicaran a tot el grup les decisions 

45 

minuts 

 

 

S‟organitzaran distribuïts amb 

les taules per grups 

cooperatius. Cada grup farà 

una part de la massa i unes 

quantes galetes, que 

posteriorment posaran 

conjuntament al forn.  

- Estris escollits per a cada 
grup. 

- Farina 

- Mantega 

- Sucre/Sucre en pols 

- Sal 

- Pomes  

- Suc de llimona 

- Ous 

- Vainilla 

- Aigua freda 
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que han anat prenent al llarg de la realització de la recepta, si 

creuen que les seves decisions han estat encertades o no, etc. 

 

Avaluació de l’activitat:  

L‟avaluació d‟aquesta activitat es realitzarà conjuntament. La mestra, després de la realització de l‟activitat, donarà un petita fitxa a cada grup d‟alumnes on hi 

haurà una sèrie de preguntes que hauran de pensar i reflexionar conjuntament. Si la resposta és afirmativa posaran un gomet verd i si és negativa vermell. En 

cas que sigui necessari també disposen a cada  pregunta d‟un petit espai per escriure anotacions.  La mestra deixarà 10 „ per  pensar la resposta i finalment, es 

posaran en comú. 

(Veure annex 2.2.3 Pauta d’avaluació per a l’alumnat Sessió 7 i 8: “Geometria a la cuina?”) 

 

Orientacions Metodològiques Actitud docent Atenció a la Diversitat  

Aquesta proposta es caracteritzarà per el 

desenvolupament del mètode d‟ensenyament del 

“modelatge”. L‟objectiu serà que els alumnes 

adquireixin un comportament estratègic semblant al 

del expert. Es basarà en què la mestra expressi 

verbalment les decisions que pren en les diferents 

fases del mètode científic per realitzar la tasca i els 

motius que la condueixen a seguir un procés o 

acció i no una altra. 

Això ajudarà a que els alumnes es familiaritzin amb 

el mètode científic i adquireixin independència per 

elaborar les seves pròpies hipòtesis i reflexionar 

críticament sobre les pròpies decisions. 

 

La mestra haurà d‟explicitar diferents informacions 

com: de quina manera decideix el procés que 

seguirà, quines dificultats es troba i com hi fa front, 

com determina l‟adequació al que decideix fer, etc.  

També ho haurà de fer a partir de la pràctica, no 

només explicant-ho, és a dir haurà d‟acompanyar 

l‟expressió dels pensaments amb la manipulació 

dels estris i ingredients. 

Aquesta integració de “què es fa”  i “perquè es fa” 

facilitarà la comprensió del procés seguit per l‟expert 

i la contrastació amb el que es podria aconseguir 

amb altres possibles decisions enfront la mateixa 

tasca.  

La mestra respectarà les decisions dels alumnes tot i 

que aquestes no siguin les més idònies. En tot cas, 

en comptes de corregir-los els haurà de fer raonar el 

A partir de l‟ajuda que proporcionarà l‟alumne tutor i la 

mestra, els alumnes amb dificultats per entendre 

l‟activitat podran resoldre els seus dubtes. 
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perquè de la seva elecció i llançar-los una pregunta 

que els faci replantejar-se la decisió que havien pres 

i tornar a revisar la hipòtesi i el resultat inicial que 

n‟havien extret.  

La mestra estarà atenta a les necessitats que pugui 

tenir cada grup. Els deixarà treballar autònomament i 

intervindrà oferint-los suport quan el grup s‟ho 

demani, quan ho cregui necessari degut a que 

l‟activitat no s‟està duent a terme de manera correcta 

o per tal d‟estimular un pensament més profund. 
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SESSIÓ 9 i 10 TÍTOL: FES-ME ÚTIL PER SER SOSTENIBLE! (I)   

Tipus activitat/ 

contingut  
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials  

M, D(c), D(p), 

D(v), AV(f), S 

 

  
 

L‟activitat consisteix en construir contenidors de reciclatge per a 

l‟escola nova. Aquesta activitat serà la última que es portarà a 

terme del projecte i servirà com a síntesi de tot el què s‟ha 

treballat a les sessions anteriors. A més a més, creiem que pot 

ser interessant ja que serà un material que tota l‟escola podrà 

utilitzar. Per aquesta raó, dies previs a la realització d‟aquesta 

activitat, la mestra demanarà a tots els alumnes que portin tot 

tipus de material reciclat que tinguin a casa. Aquesta activitat 

serà duta a terme al llarg de 4 sessions de 45‟ cada una. 

 

SESSIÓ 9: 

 

La introducció de l‟activitat consistirà en una explicació i una 

proposta que farà la mestra als alumnes. La mestra els dirà el 

següent: “ 

“Com ja sabeu, d’aquí un temps tindrem una escola nova. És 

molt important que tinguem cura del medi ambient i per això, a 

l’escola reciclem els materials amb diferents contenidors. Com 

que l’escola nova serà més gran i  cada cop serem més gent…. 

necessitarem més contenidors. Us proposem que en dissenyeu i 

creeu de nous! Endavant!” 

 

Un cop fet aquesta introducció, que creiem pot motivar els 

alumnes, es portarà a terme el desenvolupament de l‟activitat en 

Introduc

ció: 10‟ 

Desenv

olupam

ent: 

1ªfase: 

10‟ 

2ªfase: 

25‟ 

 

 

En la primera part de 

l‟activitat els/les alumnes 

estaran seient als seus llocs 

habituals, escoltant com el/la 

mestra introdueix l‟activitat. 

En el desenvolupament de 

l‟activitat els/les alumnes 

s‟asseuran en els seus grups 

base i cada persona del grup 

assumirà el seu rol en el 

desenvolupament de 

l‟activitat proposada. En la 

última fase, tot el grup-classe 

estarà atent a les 

explicacions que cada grup 

faci sobre la seva proposta 

de contenidor de reciclatge. 

 

Els materials que es 

necessiten són: 

- Graella 

d‟estructuració del 

coneixement 

- Llapis 

- Goma 

- Fulls mida A3 

- Material reciclat 
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diferents  fases: 

 1ª fase: es farà una pluja d‟idees sobre el reciclatge i els 

contenidors de reciclatge. La mestra demanarà als 

alumnes que expliquin el què sàpiguen sobre els 

contenidors de reciclatge, si saben quins hi ha, per què 

serveix cada un… això es farà mitjançant el diàleg, on 

tots i cada un dels alumnes poden opinar i explicar a la 

resta el què saben, aportant els seus coneixements 

previs sobre el tema. 

 

 2ª fase: la mestra demanarà als alumnes que es posin 

amb els seus grups base i els explicarà que cada grup 

haurà de construir un contenidor de reciclatge per 

l‟escola. La mestra els donarà a cada grup una fitxa amb 

una graella que conté unes preguntes que els ajudaran a 

pensar en el contenidor, i que caldrà que responguin per 

tal que surti bé. Aquesta graella és d‟estructuració del 

coneixement, ja que fa que estructurin les seves idees a 

partir d‟unes preguntes. Per tant, cada grup ha de pensar 

i respondre a les preguntes conjuntament com a grup, i 

el secretari s‟encarregarà d‟anotar-ne les respostes. En 

aquest cas hi entren en joc tot el què els alumnes han 

après al llarg del projecte. 

Aquesta fitxa està a l‟annex del treball, i conté les següents 

preguntes: 

- Quin tipus de contenidor volem? 

- Quina utilitat té per a l’escola? 

- A quin cos geomètric es pot assemblar? 
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- Quina forma volem que tingui? Per què aquesta i no una 

altra? 

- Quins materials escollirem? 

- Com podem aconseguir els materials que ens falten? 

- Quines dimensions tindrà? 

Aquesta fitxa l‟enganxaran a la seva llibreta del seu grup. 

En aquesta fase la mestra haurà portat a la classe diferents 

materials reciclats per tal que els alumnes puguin tocar i observar 

diferents materials i puguin decidir quins d‟aquests els poden 

anar millor per elaborar el seu contenidor. 

 

SESSIÓ 10: 

 

En aquesta sessió es continuarà treballant el mateix que a la 

sessió 8, i es donarà continuïtat a les fases de desenvolupament 

de l‟activitat que s‟estaven portant a terme. 

 

 3ª fase: La mestra donarà a cada grup base un full en 

blanc mida A3 i els demanarà que dibuixin, fent-ne un 

esbós, del contenidor que volen construir. 

 

 4ª fase: Una vegada dissenyat el contenidor, la mestra 

demanarà a cada grup base que expliqui a la resta de 

grups el contenidor que tenen pensat fer. Així doncs, el 

portaveu de cada grup serà l‟encarregat de posar en 

comú les idees que el grup té. Cada grup ensenyarà 

l‟esbós del disseny a la resta de grups i explicarà també 

3ªfase: 

20‟ 

4ªfase: 

25‟ 

L‟organització de l‟aula serà 

la mateixa que la sessió 

anterior 

Els materials necessaris 

seran els mateixos que els de 

la sessió anterior.  
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els materials que han escollit per construir-lo. 

Avaluació de l’activitat:  

Es farà a partir de l‟observació. La mestra valorarà la participació i motivació dels alumnes en elaborar el contenidor i es valorarà també el treball amb el grup 

cooperatiu, aportant idees i participant en la presa de decisions. 

 

Orientacions Metodològiques Actitud docent Atenció a la Diversitat  

En aquest cas es portarà a terme una estratègia 

d‟ensenyament: la graella d’estructuració del 

coneixement. Aquesta graella conté les demandes 

de la tasca a realitzar, que és comú per tots els 

grups, però cada grup ho respondrà diferent, ja que 

seran contenidors diferents i per tant, els resultats 

també seran diversos. És una eina per tal que els 

alumnes vagin prenent consciència del que van 

fent i ho tinguin registrat com a grup. Cal dir que és 

molt important que contestin les preguntes perquè 

s‟adonguin si el projecte que proposen és factible 

de fer o no, i sobretot, si té una utilitat i una 

funcionalitat a l‟escola. És molt important que 

treballin amb el grup base i que així mitjançant el 

diàleg decideixin el seu projecte. 

El/la mestra orientarà als alumnes en la segona part 

de l‟activitat. Seria interessant que anés passant 

grup per grup i que ajudés als alumnes en 

l‟orientació del projecte. Pot resoldre dubtes que 

tinguin i que els encamini si la idea que tenen es 

equivocada. 

En la última part de l‟activitat, el/la mestra també 

motivarà els grups a exposar els seus projectes i els 

farà algunes de les preguntes anteriorment 

treballades per tal que expliquin a la resta les seves 

idees. També incitarà a la resta de la classe perquè 

facin preguntes i s‟interessin per la resta de 

projectes. Si algun grup elabora un contenidor 

similar, no passa res, perquè d‟aquesta manera es 

poden comparar ambdós projectes i pot ser un factor 

interessant. 

El/la mestra motivarà als alumnes a dissenyar un 

projecte de contenidor interessant i útil per a l‟escola 

Es tindrà en compte la diversitat de l‟alumnat des del 

moment d‟elaborar els grups base, i els alumnes amb 

alguna dificultat d‟aprenentatge poden ser ajudats per 

l‟alumne amb el rol mediador-tutor del seu grup. A més 

a més el/la mestra facilitarà el material necessari per 

aquells alumnes que tinguin alguna dificultat. Tot i així 

no hi ha d‟haver cap problema ja que l‟activitat es 

basa bàsicament en decidir el projecte. 
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SESSIÓ  

11 i 12 
TÍTOL: “FES-ME ÚTIL PER SER SOSTENIBLE” (II) 

Tipus activitat/ 

contingut 
Explicació de l’activitat Durada 

Organització de 

l’aula 

Recursos/Materials  

M, D(c), D(p), 

D(v), AV(f), S 

 

   
 

Aquesta sessió té continuïtat de la sessió anterior. En la última 

activitat del projecte els alumnes varen decidir quin projecte 

farien. Les sessions 10 i 11 estan destinades a construir el 

contenidor de reciclatge. 

 

SESSIÓ 11: 

 

Els/les alumnes es posaran en els seus grups base i el/la mestra 

demanarà al secretari de cada grup que vagi a buscar el material 

necessari (la mestra tindrà guardat i preparat el material que 

cada grup necessita en un lloc determinat). 

 

Abans de començar a construir el contenidor, la mestra donarà 

una explicacions de com es construeix un contenidor. Donarà un 

exemple, un model de com construir-lo. Explicarà quines parts ha 

de tenir, per exemple, la importància que tingui una base sòlida 

per tal que el què s‟hi tiri a dins no caigui per sota, o la 

importància de les parts laterals per tal que tot quedi a dins del 

contenidor i no pugui caure res per cap forat. Aquesta estratègia 

de modelatge cognitiu es donarà per tal que els alumnes siguin 

conscients de la importància de les parts i que un cop estiguin 

fetes totes les parts, s‟ajunten i així es forma el contenidor. 

Un cop tinguin el material necessari, cada grup començarà a 

construir el seu contenidor de reciclatge. Tots els components del 

 Construcció 

del contenidor: 

45‟ 

 

 

Els alumnes estaran 

en els seus grups 

base acabant de 

construir el 

contenidor. Després 

l‟alumnat s‟organitzarà 

en tot el grup-classe 

per tal d‟observar 

l‟exposició que cada 

grup fa del seu 

contenidor. 

Cada grup necessitarà uns 

materials diferents, així que 

el/la mestra prepararà 

aquests materials. 

La majoria de materials seran 

els reciclats que la mestra i 

els alumnes hauran portat 

durant els dies previs a la 

realització d‟aquesta activitat. 
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grup treballaran de valent i s‟ajudaran uns als altres per tal que el 

contenidor surti el millor possible. 

 

SESSIÓ 12: 

Aquesta sessió estarà destinada a l‟exposició dels contenidors. 

Tot i així, com que 45‟ són pocs per construir un contenidor, 

aquells grups que encara no l‟hagin acabat, tindran 15‟ per 

acabar amb els últims detalls. En el cas que algun grup no l‟hagi 

acabat, la mestra intentarà deixar-los alguna estona lliure com 

ara l‟hora del pati, per tal que l‟acabin. Un cop feta la construcció,  

els alumnes s‟asseuran tots junts i la mestra demanarà a cada 

grup que exposi davant de tota la classe el seu contenidor. El 

portaveu s‟encarregarà d‟explicar a cada grup com ho han fet per 

construir el contenidor i els passos que han seguit. Llavors, la 

resta de grups, faran una avaluació. Aquesta serà la part final del 

projecte, en la qual cada grup avaluarà cada contenidor, 

anomenant coses positives i que els hi agraden i coses que 

creuen que podrien haver fet diferents i podrien ser millors. 

Construcció del 

contenidor: 15‟ 

Exposició dels 

contenidors: 

30‟ 

 

 

  

 

Avaluació de l’activitat: 

 

A partir de l‟observació, la mestra anirà avaluant el treball que cada grup fa i com ho fa, valorant sempre el treball cooperatiu i la participació de cada alumne 

en el grup. També es farà una coavaluació en la part final del projecte, en el moment en el qual cada grup exposi el seu contenidor a la resta. La resta dels 

alumnes valoraran coses positives i aspectes que creuen que podrien millorar. Cada grup escoltarà les opinions dels altres i les tindran en compte. 

 

Orientacions metodològiques Actitud docent Atenció a la diversitat 
 

El/la mestra pot donar alguna orientació en la 

utilització d‟algun material o pot donar alguns 

consells abans de començar l‟activitat. Aquestes 

El/la mestra guiarà als alumnes en la construcció del 

seu contenidor. Anirà passant grup per grup i ajudarà 

als alumnes a construir el contenidor. 

El/la mestra tindrà en compte la diversitat de l‟aula i 

ajudarà als alumnes que tinguin alguna dificultat. 
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orientacions poden servir als alumnes a l‟hora 

d‟elaborar el projecte. 

En la prèvia construcció del contenidor es portarà a 

terme l‟estratègia d’ensenyament del modelatge 

cognitiu, de manera que la mestra donarà un 

model a seguir de com construir el contenidor, 

donant unes pautes. Per exemple, recalcarà la 

importància d‟elaborar una base sòlida i una parts 

laterals consistents, i que un cop construïdes, 

hauran d‟ajuntar-les totes. 

En la part final del projecte, en l‟avaluació, la mestra 

motivarà als alumnes a parlar sobre cada contenidor, 

pensant amb els punts forts i els punts febles. Així 

per tant es farà una coavaluació. 
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11.- Annex 

 

Índex de l’annex: 

 

1. Informació escola Sant Martí 

1.1 Informació Escola Sant Martí 

1.2 Observació a l‟escola Sant Martí 

1.3 Horari Grup 1r A 

1.4 Programació de geometria de 1r de primària (1r trimestre) 

 

2.Activitats 

2.1 Graelles d'estructuració del coneixement 

2.1.1 Graella Sessió 2: Fem i desfem 

2.1.2 Graella Sessió 5: Enrajola!    

2.1.3 Graella Sessió 6: Enrajola! 

2.1.4 Graella Sessió 7: Geometria a la cuina? 

2.1.5 Graella Sessió 9: Fes-me útil per ser sostenible 

 

2.2 Pautes d'avaluació 

2.2.1 Pauta d'avaluació conjunta Sessió 1 i 2: Fem i desfem 

2.2.2 Pauta d'avaluació pel docent Sessió 4, 5 i 6: Enrajola! 

2.2.3 Pauta d‟avaluació per a l‟alumnat Sessió 7 i 8: “Geometria a la cuina?” 

 

2.3 Activitats complementàries 

2.3.1 Mou-te pels racons 

2.3.2 El trencaclosques geomètric 

 

3. Planificació de la temporització de la guia 

3.1 Temporalització:graella 

 

4. Característiques psicoeducatives de l’alumnat 

4.1 Buidatge i anàlisi 

 

5. Autenticitat de la guia 

5.1 Anàlisi de l‟autenticitat de les propostes 

 

6. Mètode de treball cooperatiu 

6.1 Informació sobre el treball cooperatiu pel professorat 
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1. ESCOLA SANT MARTÍ 

 
 
1.1 Informació Escola Sant Martí 

 
La informació que s‟exposa a continuació és la que es pot consultar a la página web de l‟escola: 

 
 

 TRETS D’IDENTITAT: 

- Som una Escola pública, catalana i familiar, on tothom és conegut i considerat. 

-  Eduquem en valors i per a la pau.   

-  Fomentem actituds que facin dels nostres alumnes éssers feliços i alhora responsables i crítics. 

- Respectem el medi ambient  i el nostre entorn.  

- Som una escola democràtica, amb canals de participació per a tots els membres de la comunitat edu-

cativa. 

- Volem respondre als reptes del segle XXI.  

   

 

 

 

 

 

 

 CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 

- Escola d‟Educació Infantil i Primària de nova creació des del curs escolar 2008 – 2009 , de dues línies 

que s‟ampliarà progressivament fins a 6è. 

- El centre  està ubicat provisionalment als mòduls del C/Doctor Trueta, 99 fins al trasllat a l‟edifici defini-

tiu al Passatge Burrull – Rambla del Poblenou. 

- Oferta educativa curs 2011 – 2012:  2 aules de P3, 2 aules de P4, 3 aules de P5 i 2 aules de 1r   

- Horari escolar:  

• Matí de 9:00h a 12:30h 

• Tarda de 15:00h a 16:30h  
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- Serveis: 

• Menjador de 12:30h a 15:00h 

• Transport escolar subvencionat 

• Acollida matinal de 8:00h a 9:00h 

• Ludoteca tarda de 16:30h a 17:30h 

• Altres activitats extraescolars: piscina, esports, anglès i teatre.  

 

 PROJECTE PEDAGÒGIC 

- Basem la nostra tasca educativa en l‟estima, el respecte i la motivació, afavorint 

l‟autonomia i creixement personal.  

- Fomentem el desenvolupament de les capacitats a partir del joc, l‟experimentació, el diàleg 

i l‟aprenentatge cooperatiu.  

- Enfocament constructivista i globalitzador de l‟aprenentat ge.  

- Organitzem l‟ensenyament – aprenentatge al voltant de: projectes, tallers, racons, contes, 

noves tecnologies, música, psicomotricitat, filosofia, taller d‟habilitats, introducció de 

l‟anglès (p4). L‟alumne treballa de forma individual, en parella, en petit grup, amb desdo-

blament, gran grup i amb altres aules. 

 

 
1.2 Observació a l’Escola Sant Martí 

 
A continuació s‟exposen algunes de les anotacions i observacions que vam realizar a la visita que vam fer a 

l‟Escola Sant Martí de Barcelona el dimarts 25 d‟octubre de 2011: 

 

 TEIXITS: les mestres ens van explicar que a l‟escola treballaven per teixits i ens van explicar a grans 

trets en què consistia. A partir de la conversa, a la qual dónen molta importància en aquesta escola, ex-

treus el que volen aprendre o investigar. A partir d‟aquest tema d‟investigació que escullen els infants 

en sorgeixen de nous i es tracta de veure com s‟interrelacionen i quins lligams existeixen entre aquests 

diferents projectes.  

Es tracta d‟una visió diferents dels projectes, que sovint acaben sent molt rutinàris, acotats, amb una 

seqüència molt clara i bastant guiats. En definitiva, diferents del que és pròpiament dit la metodologia 

per projectes. El que fan és retornar a conversar sobre un tema que han començat a estudiar per veure 

i analitzar si l‟inquietud encara té força o no. El teixit és més viu, més dinàmic, es pot transformar, és 

obert (ja que de vegades acaba i de vegades no), no se‟ls dóna la resposta, sinó que la troben ells amb 

l‟ajuda del mestre o la mestra com a guia. És molt més important el procés, que el resultat final.  

 ASPECTES GENERALS: 

- Equip de professorat: 14 mestres, una TEI i una vetlladora.  
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- Els alumnes decideixen què volen investigar, què volen aprendre. Les festes també les decideixen ells 

(què volen fer, com ho prepararen...) 

 

 GRUP 1R A: 

- Atenció a la diversitat: hi ha un nen xinès nouvingut que no entén el català. Una nena que no ha estat 

escolaritzada fins al moment, només anava a una ludoteca i li costa agafar el ritme.  

La majoria d‟alumnat té un nivel cultural alt (metges, advocats). Molt poca immigració. Bastants xinesos, però la 

majoria són autòctons  

 

*Impressions del grup: Ens va sorprendre perquè els alumnes estaven molt atents, actius. Estaven molt 

emocionats perquè s‟acosava la festa de tardor i farien brotxetes de xocolata (aplaudien, feien el compte enrere 

dels dies que faltaven...). Es nota que l‟aprenentatge és molt vivencial i que l‟alumnat a part d‟aprendre, 

gaudeix aprenent. A l‟entrar del pati, van fer massatges durant una estona, mentre per grups anaven al lavabo. 

Hi havia dos nens que feien massatge a la resta (amb un titella, amb una ploma) i un cop els havien fet 

massatge els altres els donaven les gràcies. Vaig pensar que era un moment molt bonic i una activitat que 

malgrat no s‟acostumi a fer, pot ser mot útil per mantenir un clima relaxat i tranquil a l‟aula.  

Durant l‟estona que vam estar a l‟aula, també van mirar els dibuixos que els companys havien fet el dia anterior 

al taller de plàstica: els comentaven, el que l‟havia fet deia alguna cosa, la mestra valorava molt la diversitat 

dels dibuixos.  

 

 TALLERS INTERNIVELLDilluns a la tarda (1,5 hores). Cada dilluns cada grup d‟alumnes fan dos ta-

llers, durant tres quarts d‟hora cadascun. Fan quatre tallers diferents (geometria, contes, audiovisual i 

anglès), de manera que els toca el mateix taller cada quinze dies i les sessions són de 45 minuts cada 

grup (cada dilluns fan taller de geometria 2 grups durant 45 minuts cadascun).   

- Què han treballat a l‟EI de geometria? Quadrat, triangle, rectangle, cercle. Correspondència volum: es-

fera, cilindre, cub, prisma, piràmide (falta treballar-ho més).  

Ho fan de manera molt manipulativa. Van fer un treball d‟escultures amb material de rebuig relacionant la 

geometria amb l‟art. També a partir de coses de l‟entorn i d‟altres objectes que ells porten. Ha de ser proper, no 

abstracte, a partir d‟allò que veuen.  

 

- Criteris per fer els grups de tallers: Hi ha 40 alumnes, de manera que hi ha uns 10 nens a cada grup. 

Ho fan tenint en compte que els espavilats i els nouvinguts estiguin repartits, de manera que quedi 

equilibrat. Estan molt acostumats al treball autònom, en petits grups.  

- Avaluació dels tallers: cada setmana avaluen un taller. S‟avalua dues vegades com a mínim, a partir 

d‟una graella d‟observació amb uns ítems i quantificadors (a vegades, gairebé  mai...). 

 ORGANITZACIÓ DE L’AULA: 

A l‟aula hi ha quatre grups de taules diferenciats (cada taula té un nom diferent), el racó d‟ordinadors, el 

calendari llunar, una minicadena amb altaveus, dos mobles per delimitar espais, dues taules separades, 
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aire acondicionat. És una aula força lluminosa i acollidora. 

 

 A continuació es mostra un esbós del plànol de la classe: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3 Horari Grup 1r A 
 
 
 
 
 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 
DE 9 a 10 

 
 

CASTELLÀ 

TAC 

 
 

FILO 

P.L 1  (15‟) 

MÚSICA 
TALLERS 

(Asun) LUDOTECA 

DE 10 a 11 
 

TUTORIA 

TALLERS (Asun) 
TEIXITS 
ESCOLA 

P.L 2  (15‟)   

PHYSICAL 
EDUCATION TEIXITS AULA 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

PISCINA 
 

DE 11 a 
11‟30 

Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo 

 
DE 11‟30 a 

12‟30 
 

TEIXITS AULA 
TEIXITS AULA 

Acompanyament 
TEIXITS AULA 

TAC 

 
 

 
FILO 

DE 12‟30 a 
13‟30 

NIVELL 
 

COMISSIONS 
 

CICLE FAMÍLIES TEIXITS 

DE 15 a 
15‟45 TALLERS 

INTERNIVELLS 
ENGLISH 

P.L 3 (30‟) 
P.L 4 (30‟) 

P.L. 
CASTELLÀ 

(30‟) 

TALLERS (Glòria) 
TALLERS 
(Glòria) 

CIENCIAS 
6/12 DE 15‟45 a 

16‟30 

Racó de 

pensar Racó de llegir i 

escriure 

 

Racó d’ordinadors 
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1.4 Programació de geometria de 1r de primària (1r trimestre) 

 

A continuació s‟exposa la programació de geometria de 1r de primària que han estat treballant al llarg del 

primer trimestre: 

 

 

SESSIÓ ACTIVITAT CONTINGUT/OBJECTIU COMPETÈNCIA 

 
 

 
Sessió 1: 17/ 10/11 
(primers dos grups) 

 

Recordatori : 
Proposarem als 
infants recordar els 
tipus de formes i 
cossos geomètrics 
que coneixem. 
Anirem per tota 
l‟escola cercant 
aquestes formes i 
cossos i farem 
fotografies dels 
objectes trobats. Els 
infants hauran de 
trobar les formes 
sols tot dient el seu 
nom. (si el nom que 
diuen no és correcte 
no diem res, donat 
que en una altra 
sessió jugarem a 
observar les 
fotografies i a 
escriure el nom 
correcte per a cada 
objecte) 

 
• Reconeixement de 
figures de tres i dues 
dimensions en objectes de 
la realitat. 
 
• Coneixement i ús del 
vocabulari adequat per 
anomenar les figures. 

PRÒPIES DE L‟ÀREA: 

 Competència ma-
temàtica 

 Competència en el 
coneixement i la in-
teracció amb el món 
físic. 

 
CONTRIBUCIÓ DE L‟ÀREA 
A LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES: 

 Competència comu-
nicativa lingüística i 
audiovisual. 

 Competència digital 

 Competència 
d‟autonomia i inicia-
tiva personal 

 
 
 

Sessió 2: 24/10/11 
(els altres dos 

grups de tallers) 
 
 

Recordatori : 
Proposarem als 
infants recordar els 
tipus de formes i 
cossos geomètrics 
que coneixem. 
Anirem per tota 
l‟escola cercant 
aquestes formes i 
cossos i farem 
fotografies dels 
objectes trobats. Els 
infants hauran de 
trobar les formes 
sols tot dient el seu 
nom. (si el nom que 
diuen no és correcte 
no diem res, donat 
que en una altra 
sessió jugarem a 
observar les 
fotografies i a 

 
• Reconeixement de 
figures de tres i dues 
dimensions en objectes de 
la realitat. 
 
• Coneixement i ús del 
vocabulari adequat per 
anomenar les figures. 

PRÒPIES DE L‟ÀREA: 

 Competència ma-
temàtica 

 Competència en el 
coneixement i la in-
teracció amb el món 
físic. 

 
CONTRIBUCIÓ DE L‟ÀREA 
A LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES: 

 Competència comu-
nicativa lingüística i 
audiovisual. 

 Competència digital 

 Competència 
d‟autonomia i inicia-
tiva personal 
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escriure el nom 
correcte per a cada 
objecte) 

 
 

Sesssió 3: 31/10/11 
(primers dos grups) 

 
 
 

 

Rotulem les 
nostres 
fotografies: Portem 
a classe les 
fotografies fetes a 
les sessions 
anteriors. Observem 
les fotografies i les 
comentem. Per 
parelles o en petits 
grups pensem quin 
és el nom geomètric 
correcte per 
anomenar cada 
objecte que hem 
fotografiat. Fem els 
cartells i pensem un 
lloc al passadís per 
penjar les nostres 
fotografies amb els 
rètols. 

 
• Reconeixement de 
figures de tres i dues 
dimensions en objectes de 
la realitat. 
 
• Coneixement i ús del 
vocabulari adequat per 
anomenar les figures. 

 
PRÒPIES DE L‟ÀREA: 

 Competència ma-
temàtica 

 Competència en el 
coneixement i la in-
teracció amb el món 
físic. 

 
CONTRIBUCIÓ DE L‟ÀREA 
A LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES: 

 Competència comu-
nicativa lingüística i 
audiovisual. 

 Competència digital 

 Competència 
d‟autonomia i inicia-
tiva personal 

 
 
 
 

Sessió 4: 07/11/11 
(els altres dos 

grups de tallers) 
 
 

Rotulem les 
nostres 
fotografies: Portem 
a classe les 
fotografies fetes a 
les sessions 
anteriors. Observem 
les fotografies i les 
comentem. Per 
parelles o en petits 
grups pensem quin 
és el nom geomètric 
correcte per 
anomenar cada 
objecte que hem 
fotografiat. Fem els 
cartells i pensem un 
lloc al passadís per 
penjar les nostres 
fotografies amb els 
rètols. 

 
• Reconeixement de 
figures de tres i dues 
dimensions en objectes de 
la realitat. 
 
• Coneixement i ús del 
vocabulari adequat per 
anomenar les figures. 

 
PRÒPIES DE L‟ÀREA: 

 Competència ma-
temàtica 

 Competència en el 
coneixement i la in-
teracció amb el món 
físic. 

 
CONTRIBUCIÓ DE L‟ÀREA 
A LES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES: 

 Competència comu-
nicativa lingüística i 
audiovisual. 

 Competència digital 

 Competència 
d‟autonomia i inicia-
tiva personal 
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2. ACTIVITATS 

 
2.1 Graelles d’estructuració del coneixement 
 
 

2.1.1 Graella Sessió 2: Fem i desfem 

2.1.2 Graella Sessió 5: Enrrajola!    

2.1.3 Graella Sessió 6: Enrrajola! 

2.1.4 Graella Sessió 7: Geometria a la cuina? 
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2.1.1 Graella sessió 2: Fem i desfem! 
 
 
 

 

Què tenia? 

 

 

Quin 

procediment he 

seguit? 

 

Què tinc 

ara? 

 

 
 

Què ha 

passat? 

 

 

 
(Dibuix o nom del cos 
geomètric) 
 
 
 
 
 

 
 
(Dibuix o escrit sobre els 
materials que utilitzo per 
manipular-lo) 

 
 
Amb què s’ha 
convertit el que 
tenia a l’inici 

 
 
 
 

 
 

He passat de tenir un 
prisme a tenir dos 
quadrats i quatre 
rectangles (pas del 
volum al pla), etc. 
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2.1.2 Graella sessió 5: Enrajola! 

 
 
 

 

Quina “etiqueta” 

poso a 

cadascuna de les 

classificacions? 

Escriu-la 

 

Quines 

combinacions 

he realitzat? 

Dibuixa-ho 

 

Et serveixen 

per recobrir 

la superfície? 

Posa un gomet 

Verd (sí) 

Vermell (no) 

 

Quins 

polígons has 

escollit per 

fer el teu 

mosaic? 

Dibuixa’ls 

 

Quin és el 

resultat? 

Com seria el 

teu terra? 

Dibuixa’l 

Etiqueta 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Etiqueta 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Etiqueta 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Etiqueta 4: 
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2.1.3 Graella sessió 6: Enrajola! 
 
 

 
 

Quins polígons hem escollit? 
 
 

 
 

Com seria el nostre terra? 
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2.1.4 Graella sessió 7: Geometria a la cuina? 
 

 

 

Situació – problema a resoldre:  

“Volem fer galetes de poma. Primer de tot hem de veure la recepta i a partir d’aquí 

pensar i escollir quins estris utilitzarem en cada pas de la recepta. Com veieu tenim 

escrita la recepta de les galetes però no hi diu res sobre els estris que hem d’utilitzar. 

Aquí tenim un munt d’estris però segur que tots no ens serveixen. Entre tots hem 

d’esbrinar quins són els estris que seran millor per fer les galetes.”  

 

Per el procés per dur a terme la selecció dels estris i la realització de la recepta 

seguirem les següents fases:  

o Formulació d’hipòtesis 

o Experimentació i manipulació 

o Elaboració de la recepta. 

o Verificació o refutació de les hipòtesis 
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LA RECEPTA PAS PER PAS 
 

1. Tallar la mantega en daus petits. 

2. Barrejar la farina, la sal, el sucre i la mantega  

3. Afegir aigua ben freda a la barreja i barrejar-ho tot fins aconseguir integrar 

tots els ingredients en una massa  

4. Es divideix la massa en dues porcions  

5. Aquestes porcions s’han d’estirar fins que quedi una massa ben fina (la mas-

sa s’hauria de tenir a la nevera més de dues hores). 

6. A continuació, un cop tenim la massa estirada es fan dues bases de la ma-

teixa forma per a cada galeta (es divideixen en dues safates). Si veiem que la 

massa està molt tova és aconsellable tornar-la a la nevera o al congelador uns 

10 minuts perquès es torni a refredar) 

7. Fer suc de llimona 

8. Es pela la poma i es talla a làmines  

9. Es mullen les làmines de poma amb un xic de suc de llimona i tot seguit, 

aquestes làmines es passen pel sucre i la vainilla, i s’arrebossen per les dues 

cares. 

10. Pel muntatge de les galetes s’agafen una de les bases de cada galeta i es 

pinten amb aigua per una sola banda  

     11. Es col·loca una làmina de poma arrebossada al damunt de la cara que hem 

humitejat amb aigua i es cobreixen amb una altra base de la mateixa forma que no 

hem humitejat amb aigua 

10. Hem de segellar les galetes i les tornem a posar a la nevera uns 10 minuts  

amb l’ajuda d’una forquilla 

11. Hem de batre un ou i pintem les galetes amb l’ou batut  pinzell 

12. Posteriorment empolsimem les galetes amb sucre pel damunt 

13. Finalment enfornem les galetes durant uns 20-25 minuts amb el forn a 180º.
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PAS HIPÒTESI: “L’estri més adequat és… VERIFICACIÓ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
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2.1.5 Graella sessió 9: Fes-me útil per ser sostenible 
 

FES-ME ÚTIL PER SER SOSTENIBLE” 
Dissenyeu el vostre contenidor responent a les següents preguntes amb el grup-base 

 QUIN TIPUS DE CONTENIDOR VOLEM? (de vidre, orgànic, de plàstic, de rebuig, de paper...) 

 
 

 QUINA UTILITAT TÉ PER A L’ESCOLA? 

 
 

 A QUIN COS GEOMÈTRIC ES POT ASSEMBLAR? 

 
 

 QUINA FORMA VOLEM QUE TINGUI? PER QUÈ AQUESTA I NO UNA ALTRA? 

 
 

 QUINS MATERIALS ESCOLLIREM? (feu una llista dels materials que trieu) 

 
 

 COM PODEM ACONSEGUIR ELS MATERIALS QUE ENS FALTEN? (Qui els portarà?) 

 
 

 QUINES DIMENSIONS TINDRÀ? 
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2.2 Pautes d’avaluació 
 
 

2.2.1 Pauta d’avaluació conjunta: Sessió 1 i 2 “Fem i desfem” 

2.2.2 Pauta d’avaluació pel docent: Sessió 4, 5 i 6 “Enrajola”    

2.2.3 Pauta d’avaluació per a l’alumnat: Sessió 7 i 8: “Geometria a la cuina?” 
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2.2.1 Pauta d’avaluació conjunta per a l’alumnat: Sessió 1 i 2 “Fem i desfem” 

 

 

 

 

1. Què heu descobert quan estampàveu o resseguíeu una part 

de l’objecte escollit? 

 

 

2. De què estan formats els cossos geomètrics? 

 

 

 

3. Sabríeu dir com es diuen les seves parts? 

 

 

4. Sabríeu posar algun exemple on hagueu d’haver donat for-

ma voluminosa a un objecte pla, per poder-lo utilitzar? 

Ex: Donar forma de capsa a un foli per dipositar les restes dels llapis. 
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2.2.2 Pauta d’avaluació pel docent: Sessió 4, 5 i 6 “Enrajola”    

 

 

 

Moment 

del procés 

 

Ítem a avaluar 

 

Molt 

 

Bastant 

 

Poc 

 

Gens 

    
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 P
la

n
if

ic
a
c
ió

 

 

1. Tracten de compren-
dre conjuntament quin 
és l’objectiu i , si és 
així el formulen? 

    

 

2. Activen i utilitzen co-
neixements previs so-

bre el contingut de la 
demanda? 

    

 
3. Tenen en compte la 

consigna que dona el 
destinatari de la tas-
ca? (no poden quedar 
buits) 

    

 
4. Es distribueixen el 

treball en funció dels 
rols acordats prèvia-
ment? 

    

 
5. Accepten i utilitzen les 

guies i orientacions 
que dóna la mestra? 

 

    

    
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
E

x
e
c
u
c
ió

 

 

6. Segueixen la graella 
d’ordenació del contin-
gut proposada per el 
docent? 

    

 
7. Relacionen les experi-

mentacions i pensa-
ments que sorgeixen 

amb situacions de la 
vida quotidiana? 

    

 
8. Participen activament 

en la consecució de 
l’activitat? 

    

9. Es valoren positiva-
ment i s’introdueixen 
si escau les aporta-
cions dels compa-
nys/es? 
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10.  La presa de decisions 

és conjunta? 

    

 
11.  Valoren la consecució 

de l’objectiu?  

    

 
12.  Valoren l’ordenació 

del procés que han se-
guit? Troben funciona-
litat a la graella?  

    

13.  Valoren la contribució 
equitativa i igualitària 
dels membres del 
grup? 

    

 

14.  Valoren la funcionali-
tat i donen sentit a 
l’activitat?  

    

 

15.  Han mostrat autono-
mia a l’hora de realit-
zar l’activitat? 

    

 
16. Mostren il·lusió per 

mostrar i explicar la 
seva creació a la resta 
de la classe? 

    



                                                                                             

57 

 

2.2.3 Pauta d’avaluació per a l’alumnat: Sessió 7 i 8: “Geometria a la cuina?” 

 

 

 

1. Formulació de hipòtesis: Hem formulat les hipò-

tesis conjuntament abans de començar a experimentar amb 

els materials? 

 

 

Què ens ha faltat fer? 

......................................................................................................................

........................................................................... 

 

2. Experimentació i execució – Recerca d’evidències 

Tots hem experimentat per comprovar si les nostres hipòtesis es complien? 

 

Hem anat seguint ordenadament els passos de la recepta mentre 

experimentàvem? 

...............................................................................................................................

................................................................................... 

3. Verificació o refutació de les hipòtesis 

Hem pogut verificar totes les hipòtesis? 

     Què ens ha faltat fer? 

...............................................................................................................................

...................................................................................... 
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Rols d’equip: 

Tots hem complert la nostra funció? 

 El secretari? 

 El portaveu? 

 L’encarregat de material? 

 Mediador-tutor? 

 

Què ens ha faltat? 

......................................................................................................................

.......................................................................... 
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2.3 Activitats complementàries 
 
2.2.1 Racons 

 

TÍTOL: MOU-TE PELS RACONS! 

Tipus 
activitat

1 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials 

RACON
S 

L‟activitat consisteix en que els infants passin per diferents racons 

distribuïts per l‟aula, relacionats amb el treball de geometria. 

Mentrestant, la mestra anirà fent l‟avaluació inicial de forma individual 

amb cada alumne, per veure en quin grau s‟han assolit els 

coneixements de geometria treballats durant el primer trimestre. 

 

 Al principi de la sessió la mestra presentarà i explicarà cada racó i 

donarà exemples de les possibilitats del material. Durant la sessió els 

infants treballaran de forma autònoma i podran escollir el racó que 

desitgen anar, tot i que els recomanarem que en un racó no hi hagi més 

de 3 o 4 infants i que vagin passant per tots. Els racons que proposem 

són: 

- Racó 1: Tàngram. Es tracta que facin una construcció lliure 

amb les peces del tàngram o que segueixin el dibuix d‟una 

plantilla. 

- Racó 2: Construcció de cossos geomètrics. La proposta 

1,5 h. 

Redistribuirem les taules de 

l‟aula de manera que ens 

quedin 5 espais diferenciats: 

4 pels racons i un on la 

mestra farà l‟avaluació inicial.  

- 3 tàngrams 

- Plantilles dibuixos 

tàngram 

- 1 caixa 

d‟escuradents 

- 1 paquet de canyes 

de beguda 

- 3 paquets de 

plastilina 

- Caixa de cartró 

- Objectes diversos: 

piràmide, esfera, cub, 

prisma... 

- Objectes de l‟entorn: 

tetrabriks de suc i de 

llet, pilotes de 

                                                           

1 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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consisteix en construir cossos geomètrics de dues o tres 

dimensions amb escuradents, canyes de beguda i plastilina. 

- Racó 3: Joc de la caixa fosca. Per fer aquesta activitat han de 

ser dos infants com a mínim. Dins d‟una caixa hi ha amagats 

diferents objectes de varis materials que corresponen a un cos 

geomètric concret (piràmide, cub, prisme, esfera...). Hi ha 

diferents opcions de joc: un de la parella amaga un dels 

objectes dins la caixa i l‟altre ha d‟endevinar de quin cos es 

tracta; una altra opció és posar tots els objectes dins la caixa, i 

un de la parella ha de trobar-ne un en concret a partir del tacte, 

la forma, etc.  

- Racó 4: Classificació d’objectes de l’entorn. Es tracta que 

els infants classifiquin diferents objectes de l‟entorn en diferents 

caixes, segons la seva forma.  

 
Pel que fa a la proposta d‟avaluació inicial que farà la mestra a cada 

alumne, consistirà en dos exercicis: 

-  Identificar de quin cos geomètric es tracta, a partir de les foto-

grafies de l‟entorn que van fer. 

- Explicar les propietats d‟un cos geomètric concret de rebuig 

(tetrabrik….) amb un llenguatge matemàtic adient. Pot ser: 

prisme, cilindre, cub, esfera o piràmide. Diferències entre dos 

d‟aquests cossos geomètrics. 

porexpan o de 

plàstic, tub cilíndric... 
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2.2.2 El trencaclosques geomètric 

 

TÍTOL:  “ EL TRENCA-CLOSQUES GEOMÈTRIC” 

Tipus 
activitat

2 
Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 

Recursos/Materials  

 

 

 

 

D (p) 

D (v) 

 

 

 

 

 

Aquesta sessió la dedicaríem a introduir el treball cooperatiu que ens 

acompanyarà al llarg de totes les propostes del taller de geometria. 

 

Presentarem a l‟alumnat quins són els grups estables de treball 

cooperatiu, que hauríem fet prèviament tenint en compte les 

característiques psicoeducatives de l‟alumnat per tal que els equips 

estiguin equilibrats. Un cop presentats els equips de base, ja es 

col·locaran amb els seus grups, definirem els rols que hi ha d‟haver a 

cada equip i explicarem detalladament quines són les seves tasques i 

funcions. Dins de cada equip hi haurà els següents rols: el portaveu, 

que serà l‟encarregat de comunicar als altres grups el què han fet al 

seu grup, demanar els dubtes de l‟equip a la professora o als altres 

companys, etc; el de material, que s‟encarregarà d‟anar a buscar el 

material necessari per a cada sessió, demanar-ne de nou, organitzar-lo 

i fer que els altres membres de l‟equip en tinguin cura, etc; el secretari, 

que serà l‟encarregat d‟escriure els resultats, omplir els quadres de les 

diferents propostes, guardar la llibreta; i el mediador-tutor, que és el 

que dóna suport als alumnes que tinguin alguna dificultat i intenta 

gestionar els conflictes que sorgeixin dins del grup, etc. Cal dir que si 

1 hora i 
30 
minuts 

 

 

 

 

 

Organitzarem l‟aula amb 

quatre grups de taules 

distribuïdes de forma 

separada per l‟espai de l‟aula.  

 

 

- Llibreta d’equips 

- Material escolar: lla-

pis, goma, bolígraf 

- 3 cossos geomètrics 

de cada tipus (de fus-

ta o objectes de la 

realitat): prisma, es-

fera, cub i piràmide 

-  

 

                                                           

2 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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disposéssim de més sessions, faríem que els rols fossin rotatoris, de 

manera que tots els membres de l‟equip fessin tots els rols.  

 

El/la mestre/a també explicarà la funció de la llibreta que tindrà cada 

equip cooperatiu, on podran escriure els acords de l‟equip, es 

concreten les normes, els rols o càrrecs que té cadascú, etc. En 

repartirà una a cada equip i dedicaran una estona a parlar 

conjuntament d‟algunes de les normes comunes que creuen que han 

de tenir els equips de treball. Si volen, també en poden pensar algunes 

d‟específiques a nivell d‟equip.  Per exemple, donar i rebre ajuda, 

escoltar als companys i respectar les opinions dels altres, no cridar, 

compartir, responsabilitzar-se, acceptar les decisions de la majoria, etc. 

A continuació, la començaran a omplir: a la primera pàgina escriuran el 

nom dels diferents membres del grup i en la segona pàgina alguns dels 

acords o normes que hagin decidit entre tots.  

 

Per acabar la sessió farem una tècnica de treball cooperatiu que 

s‟anomena trencaclosques, a partir de la qual repassarem continguts 

de geometria treballats el trimestre anterior. Ens posarem amb els 

equips de base (de 4 persones i en algun cas de 3). Cada membre del 

grup tindrà un número de l‟1 al 4.  Tot i que la mestra no dirà el nom 

dels cossos geomètrics que presenta, cada número correspondrà a un 

cos geomètric diferent: prisme (1), cub (2), esfera (3) i piràmide (4). Si 

els equips són de tres, només tindran els números de l‟1 al 3. A més, 

cada membre del grup tindrà el seu corresponent cos geomètric de 

fusta. En els mateixos equips de base, cadascú observarà el seu cos 

geomètric, pensarà què en sap,  quines són les seves parts i el seu 

nom...però sense dir res a ningú. Al cap de 5 minuts, el/la mestre/a 
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proposarà que s‟ajuntin els experts de cada figura, per tal que 

comparteixin tot el que saben sobre aquest cos geomètric. Al cap de 10 

o 15 minuts, tornen al seu equip de base i cadascú explica de quina 

figura es tracta, les seves propietats i característiques, etc.  
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3. TEMPORALITZACIÓ DE LA GUIA 
 
3.1 Temporalització 
 
A continuació s‟exposa una taula amb la temporalització planificada per aplicar aquesta guía durant el segon i 

tercer trimestre del curs 2011-2012: 

 

 

TRIM. DILLUNS SESSIÓ GRUP 
 
 
 
 
 

2n 
trim 

9 DE GENER 1 1/2 

16 DE GENER 1 3/4 

23 DE GENER 2 1/2 

30 DE GENER 2 3/4 

6 DE FEBRER 3 1/2 

13 DE FEBRER 3 3/4 

20 DE FEBRER 4 1/2 

27 DE FEBRER 4 3/4 

5 DE MARÇ 5 1/2 

12 DE MARÇ 5 3/4 

19 DE MARÇ 6 1/2 

26 DE MARÇ 6 3/4 

2 D’ABRIL 7 1/2 

 
 
 
 

3r 
trim 

9 D’ABRIL 7 3/4 

16 D’ABRIL 8 1/2 

23 D’ABRIL 8 3/4 

30 D’ABRIL 9 1/2 

7 DE MAIG 9 3/4 

14 DE MAIG 10 1/2 

21 DE MAIG 10 3/4 

28 DE MAIG 11 1/2 

4 DE JUNY 11 3/4 

11 DE JUNY 12 1/2 

18 DE JUNY 12 3/4 
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4. CARACTERÍSTIQUES PSICOEDUCATIVES DE L’ALUMNAT 

 
 
4.1 Buidatge i anàlisi 
 
 

Tenint en compte que l‟Escola Sant Martí fa el treball de geometria de 1r de primària en uns tallers internivell, 

vam trobar oportú demanar a les mestres les característiques psicoeducatives dels dos grups A i B, per tal de 

fer una proposta de com nosaltres faríem els quatre grups per als tallers. 

 

A continuació s‟exposen les gràfiques i seguidament una síntesi del buidatge del quadre de cada grup-classe.  
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Grup: 1rA 

 

A grans trets, podem dir que es tracta d‟un grup molt autònom, amb uns hàbits de treball molt bons. Pel que fa 

als coneixements previs dels alumnes també són força positius i la majoria d‟alumnat es mostra força motivat 

per aprendre.  

 

En relació a l‟input general de l‟aula amb què els alumnes tenen més facilitat per captar el que aprenen, aquest 

acostuma a ser visual, seguit de l‟auditiu. En els pocs casos que apareix l‟input tàctil, aquest va acompanyat del 

visual. Fent referència a l‟output, és a dir, la preferència del grup a l‟hora d‟expressar el que han après, aquest 

acostuma a ser oral, tot i que sovint també apareix acompanyat del gestual, el qual es troba en segon lloc. 

També cal destacar el cas d‟un infant molt introvertit que mostra moltes dificultats d‟expressió.  

 

Quan al grau de persistència de l‟alumnat, podem dir que aquesta alta en la meitat del grup, és a dir, poden 

estar concentrats durant 15 minuts i mitjana-baixa en la resta del grup.  

 

Pel que fa a les característiques de l‟alumnat en la interacció en grup, la majoria són participatius, és a dir, 

només contribueixen al grup si la resta també hi participa, tot i que la meitat d‟aquests, també acostumen a tenir 

una actitud cooperativa en el grup. En pocs casos acostumen a voler treballar únicament de forma individual, 

sinó que un terç de la classe té aquesta preferència juntament amb un altre tipus d‟interacció (participatiu o 

dominant, majoritàriament). Cal destacar el cas d‟un nen nouvingut, que fins al moment no interacciona i la 

figura d‟un líder dominant.   

 

 

Grup:1rB 

 

El grup de 1r B, també és un grup molt autònom, segurament pel fet que es potencia des de l‟escola i estan 

molt acostumats a aquest tipus de treball. A més, la gran majoria d‟alumnat té uns hàbits de treball molt bons, 

els coneixements previs són força elevats i el grau de motivació per aprendre també és molt alt.  

 

Pel que fa a l‟input, aquest és en tots els casos auditiu, tot i que en quatre alumnes també s‟acompanya del 

visual. En relació a l‟output, aquest és sempre oral, però cal destacar que en la meitat de casos es 

complementa amb l‟escrit i el gestual gairebé no apareix.  

 

En relació a la persistència de l‟alumnat, acostuma a ser alta, tot i que en gairebé la meitat de la classe és 

mitjana. Per acabar, hem de destacar que el tipus d‟interacció més freqüent en el treball en grup és participatiu-

cooperatiu, seguit de participatiu o participatiu-dominant. En aquesta classe també hi ha la figura de líder, en 

dos alumnes. 

 

 

 

 

 



                                                                                             

69 

 

5. AUTENTICITAT DE LA GUIA 
 
 
5.1 Anàlisi de l’autenticitat de les propostes 
 
 
Després de la realització de la guia docent que hem dissenyat podem considerar que hem pensat i creat 

activitats seguint els criteris d‟autenticitat pertinents per poder formar ciutadans i ciutadanes capaces de 

desenvolupar-se autònomament en aquest camp del coneixement. 

 

En primer lloc, considerem que ens hem basat en la creació d‟activitats realistes i funcionals, útils per resoldre 

problemes de la vida quotidiana a curt o mitjà termini (ex: construir una paperina per posar castanyes a dins – 

curt termini o construir un contenidor – llarg termini). En segon lloc, hem volgut pensar en activitats sostenibles, 

és a dir, que puguin romandre al llarg del temps i construeixin identitat, socialitzant pràctiques dins la comunitat 

en què s‟integra l‟alumnat com per exemple la creació de contenidors per fer sostenible la seva comunitat 

escolar i la societat en la que viuen. Finalment, hem donat molta importància a la presa de decisions a partir de 

l‟aprenentatge i posada en marxa de diverses estratègies d‟aprenentatge. Pensem que és primordial ensenyar 

a l‟alumnat a ser estratègic per poder decidir quina d‟aquestes els resulta més útil en funció de l‟objectiu 

d‟aprenentatge plantejat.  

 

Com avaluaríem les sessions que hem proposat per treballar la geometria? 

o Sessió 1 i 2:  Fem i desfem  Tipus 2 (Concepte- comprensió)  Mitjançant  la realització d‟un conjunt 

d‟accions, a partir de la manipulació i l‟experimentació amb objectes, s‟aconsegueix la comprensió d‟un 

concepte com és el volum i el pla.  

 

o Sessió 3: Sé on sóc  Tipus 9 (Procediment – Aplicació) L‟alumnat aplica els coneixements previs 

que ha anat adquirint sobre les diferents formes i estructures dels diferents cossos geomètrics per po-

der situar-se en l‟espai i arribar fins a un punt concret (l‟escola nova).  

 

o Sessió 4, 5 i 6: Enrrajola!  Tipus 12 (Procediment – Creació) Els alumnes abans de crear la seva 

pròpia tessel·lació  han d‟haver passat per un procés de comprensió, anàlisi, avaluació per finalment, 

crear a partir de les conclusions extretes anteriorment.  

 

o Sessió 7, 8 i 9: Geometria a la cuina?  Tipus 10 (Procediments – Anàlisi)  L‟objectiu principal 

d‟aquesta proposta és que l‟alumnat sigui capaç d‟analitzar els avantatges i inconvenients de cada estri 

de cuina i el procediment més coherent que s‟hagi de seguir per fer galetes. Per tant, han d‟analitzar els 

diferents procediments i utensilis que utilitzaran per realitzar la tasca encomanda de la manera més òp-

tima.  

 

o Sessió 10 i 11: Fes-me útil per ser sostenible!  Tipus 17 (Valors, actituds i normes – creació) 

L‟alumnat ha d‟analitzar i avaluar diferents materials, formes, etc. per crear un contenidor, el qual sigui 

útil per vetllar contra la contaminació medi ambiental de la comunitat, sobretot de l‟escola nova. 
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6. MÈTODE DE TREBALL COOPERATIU 
 
 
6.1 Informació sobre el treball cooperatiu pel professorat 
 

APRENENTATGE COOPERATIU 

 

La proposta metodològica de treball en grups cooperatius té com objectiu promoure la realització conjunta de 

tasques d‟aprenentatge, prenent com a base que la cooperació pot optimitzar l‟aprenentatge personal i del 

grup. Hem escollit aquest tipus d‟organització pels següents motius: 

 

 S‟afavoreix una interdependència positiva entre els i les membres del grup. Per aconseguir-ho proposa-

ríem la formació de grups el més heterogenis possible atorgant a cada participant un rol o responsabili-

tat. D‟aquesta manera s‟afavoriria la cooperació i el progrés continu del grup. 

 

Tipus de rols: 

- Portaveu encarregat/da d‟expressar les opinions i explicacions sobre el treball realitzat pel 

seu grup base. 

- Material  encarregat/da d‟aconseguir tot el material i dinamitzar l‟organització del grup per 

fer l‟activitat proposada. 

- Secretari/a  encarregat/da de plasmar en el paper totes aquelles idees o decisions que es 

prenguin.  

- Tutor/a- mediador/a  encarregat/a de donar suport a l‟alumne/a del grup amb alguna dificul-

tat per realitzar l‟activitat (manca de comprensió, dificultats per escriure o amb la llengua, etc) i 

de mediar en els torns de paraula entre els i les components a l‟hora de discutir sobre un te-

ma.   

 

El o la docent haurà d‟oferir una certa retroalimentació, a tot el grup conjuntament i a cada membre del grup 

individualment, sobre el seu progrés posant de manifest que, encara que s‟estableixin responsabilitats 

individuals, l‟èxit es basa en el treball en equip, ja que és el que es trobaran en un futur.  

 

 És una bona metodologia per fomentar la coneixença i sentiment de pertinença de l‟alumnat. Alhora a 

partir de l‟autoavaluació aconseguiríem el reconeixement per part dels altres companys/es del treball 

realitzat per cadascun/a. 

 Facilita la discussió entre els  i les alumnes i el o la docent. 

Respecte la seva utilització, trobem tres moments bàsics que descriuen del rol del professor o la professora en 

el treball cooperatiu: 

1. Abans d’iniciar el treball en grups cooperatius (planificar i situar l’activitat) 

2. Durant la realització del treball en grups cooperatius (monitoritzar i intervenir) 



                                                                                             

71 

 

3. Final: avaluar el procés 

Per últim, pel que fa al rol del mestre o la mestra considerem que el més idoni i efectiu seria que aquest o 

aquesta es regís per un pràctica guiada basada en la interrogació metacognitiva. 

En les activitats adquireix una funció primordial el diàleg que s‟estableix entre el professorat  i l‟alumnat, per 

proporciona‟ls-hi el suport i la guia necessària per aconseguir progressivament un nivell més elevat 

d‟autonomia en quant a la realització de les activitats i la reflexió pròpia. Durant la pràctica guiada el o la docent 

haurà d‟anar formulant preguntes per guiar la discussió, debat i reflexió per part dels i les educands.  

 

Explicació moments Aprenentatge Cooperatiu 

*Abans d’iniciar el treball en grups cooperatius 

1. Planificar 

o Especificar els objectius acadèmics i de col·laboració que es pretenen aconseguir. 

o Decidir el nombre de persones del grup. 

o Assignar als i les educands a un grup seguint un criteri d‟homogeneïtat. 

o Assignar a cada alumne/a un rol. 

2. Situar l‟activitat 

o Explicar la tasca que es proposa deixant clara la funció de cada membre del grup. 

o Posar de manifest la importància de que hi hagi una interdependència positiva. 

o Fomentar la cooperació. 

o Especificar els criteris d‟avaluació que s‟utilitzaran. 

*Durant la realització del treball en grups cooperatius 

3. Monitoritzar i intervenir 

 

o Organitzar la interacció “cara a cara”. 

o Afavorir la interacció i intercanvi verbal entre els estudiants: demanar que resumeixin de manera oral, 

oferir explicacions als companys/es, etc... 

o Controlar la comprensió i compliment de la demana. 

o Suggerir procediments més adequats per solventar un problema, plantejar interrogants, etc. 

4. Avaluar el procés 

 

o Analitzar el funcionament del grup i com han utilitzat les habilitats de col·laboració. 

o Avaluar el procés conjuntament (coavaluació). 


