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Projecte de Geometria:
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1. Contextualització 

 1.1 ESCOLA SANT MARTÍ 
o Escola de nova creació 

o Projecte d’escola innovador  

  Aprenentatge significatiu:  experimentació, 
descoberta, joc, diàleg... 

 

1.2 GRUP- CLASSE 
o 1r A/1r B d’Ed. Primària  grups internivell: 

TALLERS 

o Característiques psicoeducatives: 

 a) Input: visual- auditiu 

 b) Output: oral 

 c) Autonomia alta 



2. Projecte “Més enllà de les 
rectes i corbes” 

 2.1 TALLERS : Grups Internivell 

o Rotació de grups base 

o Grups de 10/11 alumnes 

o Periodicitat: 1 cop/mes (dilluns) 

o Durada: 1h i mitja 

 

 2.2 CONSIDERACIONS: 

o Visió compentencial 

o Introducció al treball cooperatiu 
 a) Equips base (3/4 alumnes) 

 b) Rols d’equip: portaveu, secretari, material, mediador-tutor 

 c) Interdependència en els rols 

 d) Tècniques cooperatives 

o Funcionalitat i connexió amb situacions-problema de la 

vida quotidiana 

 
 



2.3 SEQÜÈNCIA DE LES ACTIVITATS 

SESSIÓ TÍTOL 

“Mou-te pels racons!” 

“El trenca- closques geomètric” 

1. “Fem....i desfem” 

2. “Sé on sóc!” 

3. “Enrajola” 

4. “Geometria a la cuina?” 

5 i 6. “Fes-me útil per ser sostenible” 

Possibles activitats a introduir en el projecte 

Avaluació formativa 

Avaluació sumativa 



Sessió 5: “Fes-me útil per ser sostenible” 

1. Introducció:  5 minuts 

“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! 



2. Desenvolupament : 1h i 50 minuts 

 

FASE EN QUÈ CONSISTEIX? TEMPS SESSIÓ 

1 Pluja d’idees. Diàleg 10’  
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2 Grups base. Responem: 
Quin tipus de contenidorr volem? 

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? (tria de materials) 

Com podem aconseguir els materials que ens falten? 

Quines dimensions tindrà? 

         *Estratègia d’aprenentatge: graella 

d’estructuració del coneixement 

3 Esbós del disseny del contenidor 20’ 

4 Posada en comú i explicació dels materials 

escollits 

20’ 
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Construcció del contenidor 

*Estratègia d’ensenyament: modelatge 

cognitiu 

 

1h 
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3. Final: 20 minuts 

 

o Estratègia d’ensenyament: Modelatge cognitiu 

o Estratègia d’aprenentatge: Graella d’estructuració del 

coneixement 

o Paper del docent: Pràctica guiada 

o Atenció a la diversitat: suport de la mestra en moments puntuals i 

ajuda de l’alumne mediador-tutor a l’alumne amb alguna dificultat 

d’aprenentatge 

o Avaluació: observació de la mestra i coavaluació 

FASE EN QUÈ CONSISTEIX? TEMPS SESSIÓ 
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Exposició dels contenidors al grup- classe. 

Coavaluació : Punts forts i punts febles 

 

25’ 
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Gràcies! 


