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PRODUCCIONS ESCRITES EN LES DIFERENTS ÀREES CURRICULARS 
Ed. Secundària 
 

ÀREA DESCRIPTIU NARRATIU EXPLICATIU INSTRUCTIU ARGUMENTATIU 
MATEMÀTIQUES - Descriu els logotips 

que pots trobar a la  
premsa, a la TV, als 
fulletons publicitaris, 
definint els elements 
geomètrics que 
componen els 
diferents logotips. 
 
 
 
 
 
 

- Inventa’t una 
història, 
documentant-te 
sobre l’evolució de 
la numeració 
aràbiga, des que 
els àrabs la van 
introduir a l’Europa 
al segle IX de 
l’Índia fins a 
l’actualitat. 
- Escriu la 
biografia dels 
autors matemàtics 
de l’activitat del 
text explicatiu. 

- Busca als teus 
llibres de text tres 
fórmules 
matemàtiques que et 
semblin importants i 
tradueix-ne el 
significat i l’aplicació. 

- Construeix un 
tetrabrick (tetra de 
tetraedre; brick de 
capsa) i escriu el 
procés que has 
seguit. 

- Raona, justifica i 
exemplifica l’aplicació del 
teorema de Pitàgores en el 
món laboral en l’actualitat. 

 
LLENGUA 

- Descriu un paisatge 
o  una fotografia que 
t’hagi impressionat. 
 
 
 
 
 
 

- Compartir 
històries de vida 
entre els 
companys, 
prèviament 
escrites. 

- Pensa en una notícia 
que hagis llegit, o en 
un fet que hagis 
viscut, que et porti a 
la memòria la 
vulneració dels drets 
lingüístics d’alguna 
persona o grup de 
parlants. Pren-ne 
nota i redacta-ho per 
poder-ho explicar a la 
classe. 

- Escriu com ho fas, 
per revisar un text. 

- Prepara’t un debat sobre 
la riquesa lingüística que 
ens aporta la immigració. 

 



 
CIÈNCIES SOCIALS 

- Descriu i compara 
fotografies. Descriu els 
dos edificis de les 
fotografies, assenyala 
les diverses parts que 
tenen i identifica de 
quins tipus de 
construcció es tracta. 
Remarca clarament les 
semblances i les 
diferències. 

- Narra llegendes 
urbanes després d’una 
visita al barri de Ciutat 
Vella de Barcelona. 

- Intenta explicar 
quins motius impulsen 
molts habitants de 
l’anomenat Tercer Món 
a abandonar el país 
d’origen per instal·lar-
se en altres indrets.  
 
 

- Escriu l’itinerari i el 
programa que 
seguirem per realitzar  
la visita de les restes 
romàniques 
d’Empúries 

- Prepara’t arguments 
per participar en un 
debat sobre el següent 
tema: “Les pensions 
que reben els jubilats 
són suficients per  
viure”. Busca 
informació sobre el 
tema que serà objecte 
de debat per tal de 
fomentar 
correctament els teus 
arguments. 

 
CIÈNCIES 
NATURALS 

- És el mateix massa 
que pes? Justifica la 
teva resposta. 
 
- Quins tipus de 
sordesa hi ha? 
 
- Descriu les 
interpretacions d’un 
mapa meteorològic del 
diari sobre el temps 
del dia. 

- Participació en un 
concurs de Webs de 
Ciència amb el tema 
“Dones premi Nobel 
en Ciències”. 

- Com expliques el 
funcionament d’una 
xeringa? 

- Com s’aconsegueix 
electritzar un objecte? 
 
- Quins passos s’han 
de seguir en la 
representació d’una 
gràfica posició/temps? 

Per què una dieta no 
equilibrada pot 
provocar problemes de 
salut? 

 
TECNOLOGIA 

- Observa un objecte 
que fas servir 
habitualment i digues 
amb quins materials 
ha estat construït. 
 
 
 
 
 
 

- Leonardo da Vinci, 
un pintor? Un 
inventor? Un geni. 
Crea una història 
imaginant-te els 
dissenys que hauria 
pogut realitzar si 
hagués disposat dels 
actuals programes de 
dibuix per ordinador. 

-  Sabries dir què és i 
què fa un artesà? 

- Escriu la relació de 
normes específiques 
d’ús, manteniment i 
conservació dels 
instruments de 
mesura. 

- Has pensat mai si 
algun dels objectes 
d’ús corrent podria 
adoptar una forma 
diferent de la que té? 
Digues quin podria ser 
i quina forma hauria 
de tenir. 

 

 



 

 
ED. VISUAL I 
PLÀSTICA 

- Què diferencia una 
harmonia d’un 
contrast en una 
composició d’art? 
 

- Prepara l’argument 
per elaborar una 
història en seqüències 
d’imatges(còmic). 

- Explica els elements 
cinètics en el 
llenguatge del còmic. 

- Quins passos hem de 
seguir per reproduir 
una tira de còmic. 

- Expressa els 
sentiments o 
sensacions que et 
produeixen els 
diferents colors. 

 
ED. FÍSICA 

Quins estils practica 
un nedador d’estils 
individuals? Descriu 
un dels quatre estils. 

- Fes el comentari 
esportiu d’un partit 
visionat a la TV. 

- Explica què són les 
habilitats i destreses 
motrius. Què tenen de 
comú i en què es 
diferencien? 

- Fes una relació dels 
hàbits higiènics 
relacionats amb la 
seguretat a les classes 
d’Ed.Física. 

- Antigament es 
valorava nedar? 
Justifica la teva 
resposta. 
 

 
ED. ARTÍSTICA 
MÚSICA 
 

- Descriu els 
instruments que 
componen una big 
band. 
 
 
 
 

- Documenta’t sobre 
l’origen de les danses 
populars catalanes. 
Escriu una text basat 
en la història del ball 
dels bastons. 

- Explica per què es 
produeix el so. 

- Redacta el 
procediment seguit en 
la construcció d’un 
instrument musical 
amb material reciclat 

- Busca informació 
sobre la contaminació 
acústica de les grans 
ciutats. Proposa 
comportaments amb 
els quals podem 
col·laborar a 
disminuir-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCCIONS ESCRITES EN LES DIFERENTS ÀREES CURRICULARS 
Ed. Primària 
 

ÀREA 
 
 

DESCRIPTIU NARRATIU EXPLICATIU INSTRUCTIU ARGUMENTATIU 

 
MATEMÀTIQUES 

Endevina! 
Escriure endevinalles 
donant pistes de les 
característiques de les 
figures geomètriques. 
Els alumnes han de 
ser capaços de 
determinar les 
condicions mínimes 
per descriure una 
figura. 
 
 

- Narra la biografia 
d’un/a 
matemàtic/a 
reconegut. 

- Documenta’t i escriu 
un text per  poder 
exposar als companys 
l’origen de la 
numeració. 

- Exposa per escrit els 
procediments que heu 
seguit per  construir 
una reproducció de la 
piràmide de Keops 
amb les mesures de 
80 cm de costat i 48 
cm d’altura. La 
piràmide la 
construireu sobre una 
caixa de sorra i 
utilitzareu terrossos 
de sucre. 

-Es presenta un cos X. A 
cada vèrtex li arriba el 
mateix nombre de triangles 
equilàters iguals. Creus que 
pots construir altres cossos 
amb aquesta propietat? 
Demostra-ho i raona-ho. 

 
LLENGUA 

- Descriu un arbre del 
pati de l’escola. 
 
 
 

- Escriu una notícia 
per a la revista 
escolar sobre la 
festa de la diada 
de Sant Jordi a 
l’escola. 

- Explica per què són 
importants les fitxes 
bibliogràfiques dels 
llibres. 

- Exposa com fas un 
mapa conceptual als 
teus companys. 
 
- Com s’escriu una 
referència 
bibliogràfica? 

- Sense llibres, com 
coneixeríem molts àmbits 
de la història? 

 

 



 
CIÈNCIES SOCIALS 
 

- Compara una ciutat 
romana i la manera 
de viure dels seus 
habitants amb una 
ciutat actual. 
 
 

- Fes un text d’una 
història que estigui 
ambientada a 
l’època feudal. 

- Explica de quina 
manera el clima, la 
geografia i el tipus 
d’agricultura d’un país 
influeixen en la seva 
gastronomia. 

- Què hem de fer per 
construir una 
maqueta de la Seu 
Vella de Lleida? 

- Visionar l’espot publicitari: 
“NO ET DEMANEM RES QUE 
NO SAPIGUES FER”. 
Dóna la teva opinió sobre 
l’efecte d’aquestes 
campanyes publicitàries 
sobre la població. 

 
CIÈNCIES 
NATURALS 

- Compara la 
vegetació d’un clima 
mediterrani amb la 
d’un clima atlàntic. 
 
 

- Com descriuríem 
Lleida amb ulls de 
cigonya? 

- Escriu un text 
explicant l’ecosistema 
d’un bosc i exposa la 
necessitat de la 
conservació dels 
boscos. 

- Relació del consells 
per acollir un cadell. 
 

- Dóna la teva opinió 
després de recollir notícies 
als diaris sobre les diferents 
posicions en la societat de 
la instal·lació de parcs 
eòlics. 
 

 
ED. FÍSICA 

- Descriu l’aparell 
locomotor amb les 
seves regions 
anatòmiques. 
 
 

- Escriu com 
t’imagines que a 
Anglaterra, durant 
l’estiu de 1860, els 
jugadors de rugbi 
van inventar el 
waterpolo. 

- Prepara un 
escalfament general. 
Dibuixa’n els exercicis 
i afegeix-hi 
explicacions. 

- Elabora la fitxa d’un 
joc el qual es jugava 
fa anys. Demana als 
pares o padrins quins 
eren els seus jocs 
preferits. 

- Què creus que podem fer 
per tenir una bona condició 
física? 



 
ED. ARTÍSTICA 
VISUAL I PLÀSTICA 

- Descriu què hi veus 
en la pintura Mare i fill 
de Pablo Picasso, i 
quines sensacions et 
provoca. 
 
 

- Escriu l’argument 
d’una tira còmica. 

- Explica el fenomen 
que provoca l’arc de 
Sant Martí. 

- Escriu el 
procediment que has 
seguit en la creació 
de la teva joguina al 
taller dels invents. 

- Què és el que més 
t’agrada de la classe d’Ed. 
Artística Visual i Plàstica? 
Què t’agradaria fer i què és 
el que no fas en aquesta 
classe? 

 
ED. ARTÍSTICA 
MÚSICA 
 

- Descriu les 
característiques d’un 
instrument de vent. 
 
 

- Escoltem un 
fragment de  
l’ audició del 
Carnaval dels 
animals de Camille 
Saint-Saëns i 
escrivim un text 
que pugui 
reproduir la 
història que l’autor 
es va imaginar a 
l’hora de 
composar-la. 

- Explica els 
instruments que cal 
per formar una 
orquestra. 

- Escriu el 
procediment seguit en 
la construcció d’un 
instrument musical 
amb material a 
l’abast. 

- Què en saps, de l’efecte 
que té la música sobre els 
humans? 

 


