
ACTIVITAT 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTOL DEL PROJECTE: EL NOM DE LA CLASSE 

Adreça del bloc: http://blocs.xtec.cat/mespejo5/2011/11/06/el-nom-
de-la-classe/  

Definició conceptual 
(activitat, centre 
d’interès, etc,...): 

Activitat per triar el nom de l’aula. A partir de la 
falta de la mascota que ens ajuda a passar llista 
començarem a buscar pel pati d’infantil i trobarem 
una capsa amb coses al seu interior. 

Recursos TIC que hi 
seran presents en el 
projecte: 

1.Fotografies d’animals 

2.Càmera fotogràfica 

3.ordinador 

4.Picassa 

Tema curricular que 
treballarà el projecte: 

El nom de la classe 

Àrea (o àrees) 
d’ensenyament que 
treballarà el projecte: 

L’àrea que més incideix és la descoberta de 
l’entorn natural i social, encara que com treballem 
d’una manera globalitzada inclouen aspecte de 
les altres àrees 

Nivell a qui s’adreça: EI 3 
Objectius: Conèixer un animal de granja a partir dels 

interessos dels nens i les nenes 

Altres recursos i 
activitats no TIC que 
creieu oportú destacar: 

Utilitzarem una capsa, i en el seu interior hi haurà 
animals de granja, el conte “Enrenou a la Granja” 
i imatges d’aquests animals. 

Atenció a la diversitat: Activitat oberta on tots els infants poden 
participar. 

Peculiaritats que aporta 
el projecte: 

Un interès per treballar l’animal 

Elements didàctics de 
millora –previsibles- amb 
l’aplicació del projecte: 

Com que partim dels interessos dels nens i nenes 
anirem estudiant els aspectes que més els 
preocupa i després anirem ampliant. 

Avaluació: Avaluació continua 
Altres elements que 
considereu importants 
d’assenyalar: 

 

http://blocs.xtec.cat/mespejo5/2011/11/06/el-nom-de-la-classe/
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ACTIVITAT 2 

Títol del projecte: CONTE EL CARGOL I L’HERBA DE PONIOL 

Adreça del bloc: http://blocs.xtec.cat/mespejo5/2011/11/21/anem-a-la-pdi/  

Definició 
conceptual 
(activitat, centre 
d’interès, etc,...): 

Unitat Didàctica: El Cargol i l’Herba de Poniol. El primer dia 
visionarem el conte i després farem una conversa. La 
segona sessió recordarem el conte i jugarem a la PDI amb 
el joc que hi ha a Alexandria   

Recursos TIC que 
hi seran presents 
en el projecte: 

1. Ordinador 

2. Canó 

3. PDI 

4. http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=427  
Tema curricular 
que treballarà el 
projecte: 

Llenguatges: Verbal, visual 

Àrea (o àrees) 
d’ensenyament 
que treballarà el 
projecte: 

Treballa totes les àrees d’una manera globalitzada, encara 
que en la que més incideix és en l’àrea de llenguatge 

Nivell a qui 
s’adreça: 

EI 

Objectius: Treballar el llenguatge verbal 
Altres recursos i 
activitats no TIC 
que creieu oportú 
destacar: 

 

Atenció a la 
diversitat: 

Activitat oberta on tots els infants es trobaran inclosos 

Elements 
didàctics de 
millora –
previsibles- amb 
l’aplicació del 
projecte: 

 

Avaluació: Després de veure el conte farem una conversa. Quan 
juguem al joc de la PDI farem l’avaluació final. 

Altres elements 
que considereu 
importants 
d’assenyalar: 

Quan anem a jugar a la PDI és necessari anar només mig 
grup per tal que els nens puguin treballar amb aquest 
suport. 

 

 

 

 

 

 

 

http://blocs.xtec.cat/mespejo5/2011/11/21/anem-a-la-pdi/
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=427


ACTIVITAT 3 

 

Títol del projecte: EL NADAL 
Adreça del bloc: http://blocs.xtec.cat/mespejo5/2011/12/04/nadal-ja-

es-aqui/  

Definició conceptual 
(activitat, centre 
d’interès, etc,...): 

Unitat Didàctica del Nadal. A partir de la presentació 
del Google Docs introduirem aquesta Unitat. 

Recursos TIC que hi 
seran presents en el 
projecte: 

1. Ordinador 

2. Canó 

3. Google Docs Nadal ja és aquí 

Tema curricular que 
treballarà el projecte: 

El Nadal 

Àrea (o àrees) 
d’ensenyament que 
treballarà el projecte: 

L’àrea que més incideix és la descoberta de l’entorn 
natural i social, encara que com treballem d’una 
manera globalitzada inclouen aspecte de les altres 
àrees 

Nivell a qui s’adreça: EI 
Objectius: Introduir els aspectes més significatius d’aquesta 

festa 

Altres recursos i 
activitats no TIC que 
creieu oportú 
destacar: 

 

Atenció a la 
diversitat: 

Activitat oberta on tots els infants poden participar 

Peculiaritats que 
aporta el projecte: 

Podem afegir totes les diapositives que volem segons 
anem avançant en la Unitat Didàctica 

Elements didàctics de 
millora –previsibles- 
amb l’aplicació del 
projecte: 

 

Avaluació: Avaluació contínua durant tot el procés. 
Altres elements que 
considereu 
importants 
d’assenyalar: 
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ACTIVITAT 4 

 

Títol del projecte: GLOGGER DE L’HIVERN 
Adreça del bloc: http://blocs.xtec.cat/mespejo5/  

Definició conceptual 
(activitat, centre d’interès, 
etc,...): 

Hem creat un mural mitjançant el programa 
Glogster, el qual el farem servir per introduir als 
nens i les nenes l’estació de l’any: HIVERN 

Recursos TIC que hi seran 
presents en el projecte: 

1.PDI 

2.Cannó 

3.Ordinador 

Tema curricular que 
treballarà el projecte: 

L’Hivern 

Àrea (o àrees) 
d’ensenyament que 
treballarà el projecte: 

Engloba totes les àrees encara que la que més 
es treballa és la de Descoberta de l’entorn 
natural i social. 

Nivell a qui s’adreça: EI 
Objectius: Introduir als infants el centre d’interès 

L’HIVERN. 

Altres recursos i activitats 
no TIC que creieu oportú 
destacar: 

Fitxes, mural, treballs plàstics, ... 

Atenció a la diversitat: Activitat oberta on tots els infants es trobaran 
inclosos 

Peculiaritats que aporta el 
projecte: 

 

Elements didàctics de 
millora –previsibles- amb 
l’aplicació del projecte: 

 

Avaluació: Farem una avaluació inicial per veure què 
coneixen sobre l’Hivern, i després de la 
visualització del mural una avaluació final per 
saber què han après els nens i com podem 
millorar aquest glogster. 

Altres elements que 
considereu importants 
d’assenyalar: 
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ACTIVITAT 5 (NOVA) 

 

Títol del projecte: EL CONILL 
Adreça del bloc: http://blocs.xtec.cat/mespejo5/  

Definició conceptual 
(activitat, centre d’interès, 
etc,...): 

Projecte: El Conill. Utilitzarem una sessió per 
veure el recurs del món per un forat: Conill, tant 
fotos, com el vídeo. I utilitzarem dues sessions 
en mig grup per fer el joc dels conills. 

Recursos TIC que hi seran 
presents en el projecte: 

1. Ordinadors 

2. Canó o PDI 

3. 

4. 

5. 

6. 
Tema curricular que 
treballarà el projecte: 

El conill 

Àrea (o àrees) 
d’ensenyament que 
treballarà el projecte: 

L’àrea que més incideix és la descoberta de 
l’entorn natural i social, encara que com 
treballem d’una manera globalitzada inclouen 
aspecte de les altres àrees 

Nivell a qui s’adreça: EI 3 

Objectius: Introduir aspectes dels conills com: el seu 
hàbitat, alimentació, pelatge, característiques 
físiques, ... 

Altres recursos i activitats 
no TIC que creieu oportú 
destacar: 

Fitxes de suport per reforçar el que han vist 

Atenció a la diversitat: Activitat oberta on tots els infants es trobaran 
inclosos 

Peculiaritats que aporta el 
projecte: 

 

Elements didàctics de 
millora –previsibles- amb 
l’aplicació del projecte: 

Com que partim dels interessos dels nens  i 
nenes pot ser se’ls cregui altres necessitats 
sobre la vida dels conills  

Avaluació: Continua del procés d’ensenyament-
aprenentatge 

Altres elements que 
considereu importants 
d’assenyalar: 
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ACTIVITAT 6 (NOVA) 

 

 

Títol del projecte: EL PEIX IRISAT 
Adreça del bloc: http://blocs.xtec.cat/mespejo5/  

Definició conceptual 
(activitat, centre d’interès, 
etc,...): 

Unitat Didàctica sobre el conte “El peix irisat”. 
Per treballar  els valors: l’orgull, l’egoisme, la 
capacitat d’estimar, compartir i preocupació  
pels altres. Visionarem el conte 

Recursos TIC que hi seran 
presents en el projecte: 

1. Conte el peix irisat 

2. Ordinador o PDI 

3.Canó 

Tema curricular que 
treballarà el projecte: 

Eix transversal: les emocions 

Àrea (o àrees) 
d’ensenyament que 
treballarà el projecte: 

L’àrea que més incideix és la del llenguatge 
verbal, encara que com treballem d’una 
manera globalitzada inclouen aspecte de les 
altres àrees 

Nivell a qui s’adreça: EI 3 
Objectius: Conèixer diferents valors com la generositat i la 

capacitat d’estimar i de compartir 

Altres recursos i activitats 
no TIC que creieu oportú 
destacar: 

Mural, representació del conte 

Atenció a la diversitat: Activitat oberta on tots els infants poden 
participar 

Peculiaritats que aporta el 
projecte: 

 

Elements didàctics de 
millora –previsibles- amb 
l’aplicació del projecte: 

 

Avaluació: Avaluació continua en tot el procés. 
Altres elements que 
considereu importants 
d’assenyalar: 
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