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PROJECTE CICLE INICIAL 
FEBRER 

11 12 
TRIA DEL PROJECTE 
 

13 
CIRCULAR /QUÈ 
SABEM I QUÈ 
VOLEM SABER? 
 

14 
RACÓ DEL 
PROJECTE 
/LOGOTIP 
 

15 
ENS 
ORGANITZEM 
 

16 17 

18 
TRACTAMENT 
DE LA 
INFORMACIÓ 

19 
TRACTAMENT DE 
LA INFORMACIÓ 

20 
TRACTAMENT DE 
LA INFORMACIÓ 

21 
TRACTAMENT DE 
LA INFORMACIÓ 

22 
DIFUSIÓ 
 

23 24 

25 
AVALUACIÓ I 
DOSSIER 
 

      

 
- Per nivells  
- El dia 12 i la setmana del 18 al 22 

-tot el dia 
-amb la col.laboració dels especialistes (es respecten les sessions que fan als altres cicles) 
-durant aquests dies no ni haurà hora verda i SEP 

 
- Els dies 13,14,15 i 25 

-fins al pati 
-tutors i tutores 

 
- Fer la programació 
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Dimarts 12 
tot el dia 

TRIA DEL PROJECTE 
MATÍ 
-Trobada (explicació general, motivar als alumnes vers el treball per projecte i animar-los a fer 
preguntes per saber que els preocupa/interessa) 
-Fitxa 1 individual  
-Trobada i lectura en veu alta de la proposta i els motius de la proposta 
-Fitxa 2: 1a votació 
PATI 
-recompte...llistat a la pissarra amb els 4-6 més votats 
- escollim tema i per grups fer fitxa 3 
TARDA 
-defensa grups 
.Fitxa 4: 2a votació 
-ja tenim projecte 
 

Dimecres 13 
Fins al pati 

CIRCULAR /QUÈ SABEM I QUÈ VOLEM SABER? 
-Circular a les famílies –agenda 
-Trobada: què sabem? (definició, Fitxa 5) 
-Trobada: què volem saber? (elaborció index amb les preguntes dels alumnes) 
 

Dijous 14 
Fins al pati 

RACÓ DEL PROJECTE /LOGOTIP 
-Racó del projecte (amb els materials i recursos aportats pels alumnes-famílies) 
-Logotip: explicació, dibuix amb el llapis, votació a mà alçada (farem dues rondes) 
 

Divendres 15 
Fins al pati 

ENS ORGANITZEM 
-Trobada 
-distribució dels grups de treball i dels espais 
-Repartim punts a treballar 
-Un primer  llistat del que necessitarem 
 

Dilluns 18 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
Equips de treball, investiguem, tractem informació, expliquem,  elaborem,... 

Dimarts 19 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
Equips de treball, investiguem, tractem informació, expliquem,  elaborem,... 

Dimecres 20 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
Equips de treball, investiguem, tractem informació, expliquem,  elaborem,... 

Dijous 21 TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ 
Equips de treball, investiguem, tractem informació, expliquem,  elaborem,... 

Divendres 22 DIFUSIÓ 
-Exposicions grups de treball  i coavaluació (fitxa) 
-Difusió a les famílies 

Dilluns 25 
Fins al pati 

AVALUACIÓ I DOSSIER 
-Autoavaluació, com ens hem sentit? (fitxa) 
-Fem el dossier, ens posem a prova 
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DOSSIER 
Què hi haurà? 
-portada 
-fitxa individual de proposta de pregunta/tema 
-llistat de preguntes/temes 
- resultats 1a votació 
-defensem una pregunta/tema (fitxa 3) 
-resultats 2a votació 
-què sabem? 
-logotip (fitxa) 
- gràcies famílies (racó del projecte) 
-índex 
-tractament informació: esquemes, dibuixos, graelles, fotos,  
-què hem après? Els murals 
-exposicions (fotos) 
- avaluació (fitxes) 
... 

 

 

 

 

 

 


