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FEM EL NOSTRE TRIVIAL 
 
 
 
INTRODUCCIÓ. 
 

 El crèdit de síntesi és un conjunt d’activitats que serveixen per a 
comprovar si l’alumnat ha aconseguit una sèrie d’objectius que s’han 
treballat durant el curs. 
 
Es fa en grups de quatre o cinc nois i noies, amb l’ajut i el seguiment d’un 
tutor o d’una tutora d’equip, encara que també rebran l’orientació, en molts 
moments, d’altres professors i professores i del seu tutor  o tutora habitual. 
Es presenta, doncs, com un treball individual i col·lectiu on tothom ha de 
col·laborar. 
 
Al llarg de cinc dies de feina, s’anirà desenvolupant un projecte basat en la 
creativitat, el treball, l’ordre, la cooperació i el domini de determinats àmbits 



CREDIT DE SÍNTESI                                            FEM EL NOSTRE TRIVIAL     

IES ENRIC BORRÀS 2

d’expressió i de coneixement. Finalment el resultat de tota la feina es 
presentarà al professorat per a ser avaluat. 
 
Per tal que aquesta setmana sigui profitosa en tots els sentits resulta molt 
important mantenir una regularitat en el treball, ser constant: cal pensar 
que des del primer moment s’inicia l’avaluació i és necessari  demostrar la 
pròpia capacitat i interès. 
 
 

 OBJECTIUS DEL CRÈDIT 
 
 En aquest crèdit has de demostrar que saps: 
 

• Relacionar-te amb altres persones  i participar en activitats de grup, 
mostrant comprensió, solidaritat, tolerància i interès. 

 
• Comprendre, interpretar i fer els treballs amb seriositat, 

independència i creativitat, utilitzant adequadament els llenguatges 
artístics, tècnics i lingüístics. 

 
• Mostrar afany de superació , de voler fer bé les coses. 

 
• Veure els problemes i trobar sortides per tal de resoldre’ls. 

 
• Treballar amb ordre i polidesa i acabar les feines. 

 
• Escoltar i prendre apunts. 

 
• Expressar les teves opinions i respectar les dels altres. 

 
 

 OBJECTIU FINAL:  
 
Fer un TRIVIAL i entregar-lo quan s’acabi el crèdit. 
 
 
 

 LLENGUA A UTILITZAR: 
 
A les “Normes per fer els treballs” està indicada la llengua en què cal fer cada 
activitat. Si no hi ha cap indicació específica, es farà en català. 
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 TREBALLS A REALITZAR: 
 
1.- El TRIVIAL: 

- El tauler de joc 
- Les preguntes i les respostes 
- Les targetes de preguntes i  respostes 
- Les instruccions del joc 
- La capsa per guardar-lo 
 

2.- Altres: 
- Diari personal 
- Graella d’autoavaluació del grup 
- Treball d’investigació: Enquesta i gràfic (opcional). 
- L’anunci publicitari 

 
 

 
 AVALUACIÓ: 

 
Els aspectes que el professorat avaluarà seran els següents: 
 
- A nivell individual: 
 
  •  La relació amb la resta de persones del grup 
  •  La  responsabilitat i la  participació en les activitats  
  •  L'interès per la feina: treballar amb ganes, seriositat, portar el  
          material, etc. 

   •  La puntualitat i l’assistència regular  
   •  La participació activa en els treballs 
  •  La  realització  i presentació del diari personal 
  •  El comportament general 

 
 

- A nivell de grup: 
 
• L’organització i distribució de les feines 
• La realització de tots els treballs 
• L’elaboració de tots els elements del TRIVIAL 
• L’anunci publicitari 
• El treball d’investigació 
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 PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 
Aquestes activitats estan pensades per fer-les a l’aula, però si no hi ha temps s’han 
d’acabar a casa. El tutor/a del crèdit pot fer els canvis que consideri oportuns. 
 
Primer dia: 
 
1.- Constituir els grups de treball i jugar al TRIVIAL en equip 
2.- Presentació del Crèdit de Síntesi 
3.- Revisar  el llistat del material necessari 
4.- Llegir la informació de la sortida i redactar entre 10 i 15 preguntes del 
tema 
5.- Llegir tota la informació sobre el crèdit i planificar les tasques de cada dia 
i el material que serà necessari per fer-les. 
6.- Repartir tasques i responsabilitats entre els membres del grup 
7.- Fer el diari ∗  i la graella d’autoavaluació del grup 
 
Segon dia:  
 
1. Dibuixar el tauler i decorar-lo 
2. Buscar entre 50 i 100 preguntes de cada tema i les respostes 

corresponents. 
3. Fer un esborrany de les normes de joc 
4. Començar a passar les preguntes i respostes a l’ordinador 
5. Fer el diari personal∗  i la graella d’autoavaluació 
6. A casa, completar, si cal, la recerca de preguntes 

 
Tercer dia: 
 
1. Sortida al Port de Badalona 

 2.  Fer el diari personal∗ i la graella d’autoavaluació 
 
Quart dia: 
 
1. Passar totes les preguntes i respostes a l’ordinador. Imprimir-les 
2. Passar les normes a l’ordinador. Imprimir-les 
3. Decorar una capsa per guardar el joc 
4. Acabar les feines pendents de jornades anteriors 
5. Fer el diari personal∗  i la graella d’autoavaluació 

 6.- Treball d’investigació (si ho demana el/la professor/a) 
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 Cinquè dia: 
 
1. Acabar totes les feines 
2.  Preparar un anunci publicitari 
3.  Revisar que no falti res  
4. Jugar cada equip amb el seu TRIVIAL 
5. Intercanviar els TRIVIALS per jugar en  equips 
6. Preparar i fer la valoració personal del crèdit 
7. Lliurar el material al tutor (joc, anunci i treball d’investigació) 
 
       ∗ Es farà a casa 
 
 

 LLISTAT DE MATERIAL: 
 
Cada grup ha de disposar dels següent material, com a mínim: 
 

• Fulls blancs 
• Estris d’escriure 
• Llibres de diferents àrees 
• Revistes i diaris 
• Ordinador   i impressora 
• Pega 
• Fitxes de parxís i un dau 
• Una capsa 
• Tisores 
• Paper transparent adhesiu per folrar llibres 
• Paper xarol, de regal o d’embolicar, de color 
• “Gomets” de color blau, vermell. groc i verd. 
• Dues cartolines  grans blanques 
• Fulls DIN A4 blancs i gruixuts (per fer les targetes amb les 

preguntes) 
• Regle mil.limetrat 
• Altres 
 
 

Cal revisar cada dia el material que serà necessari portar l’endemà. 
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 NORMES PER FER ELS TREBALLS 

 
 
1. TAULER  
 

El tauler tindrà algunes diferències amb l’original que us explicarà el 
professor/a. 
Necessitareu dues cartolines de color blanc de 50 x 50 cm 
Passos a seguir:  
 Marcar amb regle els camins de quadres (veure el model) 
 A cada quadre cal fer un dibuix  petit, que es pot retallar d’una revista 

o dibuixar-lo en un full i retallar-lo.  
 Retallar i enganxar el dibuixos en cada quadre del tauler. 
 Als quadres prova de les preguntes dibuixar un ? (colors dels temes) 
 Enganxar les dues cartolines retallades a la mateixa mida 
 Enganxar a sobre el paper de folrar, si és possible 

 
 

2. TEMES DE LES PREGUNTES: 
 

 Actualitat: esport, música, cinema, art,... (color groc) 
 Societat, naturalesa i salut  (color verd) 
 Àrea tecnològica: matemàtiques i tecnologia, (color vermell) 
 Llengües: català, castellà, anglès  (color blau) 

 
 
3. PREGUNTES I RESPOSTES: 

 
 Redactar en català un mínim de 200 preguntes (mínim 50 de cada 

tema) amb l’ajuda de revistes, diaris, llibres de text, atles, 
diccionaris, Internet, etc. 

 Les preguntes han de ser curtes i de resposta tancada i breu. 
 Indicar el tema de cada pregunta  
 Escriure  tres opcions de resposta per a cada pregunta i subratllar 

la resposta correcta. 
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4. TARGETES: 
 

  Heu de passar a l’ordinador les preguntes i les respostes de la següent     
forma: 

 Crear una taula de 2 columnes i de 4 files que ocupi tot el full (veure 
l’annex) 

 Copiar aquesta taula les vegades necessàries 
 Escriure a cada quadre de la taula una pregunta i les tres opcions de 

resposta, subratllant la correcta. 
 Deixar  a l’esquerra un espai per enganxar un “gomet” del color del 

tema. 
 Corregir l’ortografia. 
 Imprimir  en full gruixut de color blanc. Imprimir també pel darrera. 
 Enganxar a cada pregunta el gomet del color corresponent 

 
 
5. LES NORMES DE JOC: (en català i castellà) 

 
 Escoltar les explicacions que farà el professor/a sobre les 

diferències amb el TRIVIAL original i prendre nota.  
 Redactar un esborrany de les normes de joc aprofitant com a model 

les del  trivial original, però tenint en compte les diferències 
explicades pel professor/a. 

 Traduir les normes del joc al català. 
 Passar a ordinador les normes i corregir l’ortografia en català i en 

castellà. 
 

 
6. LA CAPSA: 
 

-    Aconseguir una capsa en la qual poder guardar tots els elements del   
joc, doblegant el tauler  en 4 parts. 
- Folrar la capsa amb paper xarol de qualsevol color.  
- Decorar-la enganxant  etiquetes (fetes a mà o amb ordinador) amb la 

informació següent (cal posar-la en català i en anglès): 
 Nom del joc (en lletres grans) 
 Edat i número de jugadors  
 Número de preguntes que conté  
 Nom del centre, curs i any. 
 Nom dels components del grup 
 Dibuixos  
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7. ANUNCI PUBLICITARI: (en castellà) 
 

Per donar a conèixer el vostre joc heu de preparar un anunci.  
Decidiu si ho feu per la TV, la radio, un cartell publicitari o un power point i 
prepareu-lo.  
 
 
8. TREBALL D’INVESTIGACIÓ: 
 
Si el tutor del crèdit ho demana heu de passar una enquesta i fer un gràfic 
amb les respostes obtingudes. (El professor/a us donarà les indicacions per 
fer-lo). 
 
 
9. SORTIDA: 
 

 Abans de la sortida: 
      -  preparar entre 10 i 15 preguntes sobre el nou port de Badalona  
      -  informar-se de quin material cal portar. 
 

 Durant la sortida:       - observar, escoltar, aprendre 
 

 Després de la sortida: - revisar les preguntes i les respostes 
             

 
10. EL DIARI PERSONAL: 
 

 El diari és personal i s’ha de fer a mà i en castellà ajustant-se al següent 
guió: 
 Activitats fetes  pel grup durant la sessió 
 En què ha consistit la teva participació 
 Com han participat els companys i companyes del grup 
 Quins problemes hi ha hagut i com s’han solucionat 

 
 
11. LA GRAELLA D’AVALUACIÓ DEL GRUP: 
 
L’encarregat del grup presentarà cada dia el full d’autoavaluació que 
prèviament heu fet entre tots,  El professor/a farà a cada grup els 
comentaris pertinents per tal de millorar, si cal, els aspectes que consideri 
necessaris. 
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12. VALORACIÓ PERSONAL DEL CRÈDIT: 
 
Al final del crèdit tots els alumnes de la classe heu de fer la valoració del 
crèdit, de forma oral i en català: el que més us ha agradat i el que menys, els 
problemes que heu tingut en la seva realització, el que creieu que us ha 
aportat el crèdit, què heu après, etc. 
 
 
13. LLIURAMENT DELS TREBALLS 
 
L’últim dia, al final del crèdit, heu d’entregar al tutor/a la capsa amb tots el 
elements del Trivial que heu dissenyat per tal que els professors/res 
responsables del vostre crèdit el puguin avaluar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CREDIT DE SÍNTESI                                            FEM EL NOSTRE TRIVIAL     

IES ENRIC BORRÀS 10

 
 

 
ÍNDEX 

 
 
 
    CONTINGUT                                                                         PÀGINA 
 

1. Introducció…………………………………………………………………………………………… 1 
 
2. Objectius del crèdit………………………………………………………………………….. 2 

 
3. Objectiu final………………………………………………………………………………………. 2  

 
4. Llengua a utilitzar………………………………………………………………………………... 2 

 
5. Treball a realitzar………………………………………………………………………………… 3 

 
6. Avaluació………………………………………………………………………………………………… 3 

 
7. Programa d’activitats………………………………………………………………………….. 4 

 
8. Llistat de material...................................................................................5 

 
9. Normes per fer els treballs………………………………………………………………. 5 

 
 

 
 


