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FITXA TECNICA
OBJECTIUS

Treballar els beneﬁcis de l’aprenentatge

BENEFICIS

A l’escola treballo la reﬂexió i la memòria.
A l’escola aprenc a comunicar-me amb els altres.
L’escola em motiva a conèixer un món desconegut.
L’escola m’anima a descobrir coses noves.
A l’escola aprenc paraules noves.
A l’escola aprenc a aprendre.

PÚBLIC

Cicle inicial

TEMPS DE

Novembre - Desembre

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Fitxes memory

DESENVOLUPAMENT

Sudoku il·lustrat
Targetes relació número – quantitat
Targetes de magnituds
Relació mesures
Targetes polzes

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

LA DINÀMICA

5’ Explicació de l’activitat
2’ Entrega del material

35’ Realització de l’activitat
5’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

1

ESCOLA BALDOMER SOLÀ
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Es divideix l'aula en grups de 5 alumnes.
Hi ha dos tipus de jocs. Es participa de manera grupal. A continuació
es detallen les dinàmiques:

17,5’

Lletramemory: Es reparteix a cada grup un memory il·lustrat amb algunes de les lletres de l'abecedari. Es col·loquen

les diferents cartes, bocaterrosa, sobre la taula i es barregen.
Cada jugador ha de posar dues cartes a l'atzar cap per
amunt. Si aquestes tenen la mateixa ﬁgura el o la jugadora
agafa aquestes cartes automàticament pot repetir el torn. Si
les dues cartes tenen ﬁgures diferents, el jugador/a ha de
tornar a col·locar-les cap a baix i així dona lloc a què el o la
pròxima jugadora aixequi novament dues cartes.

Matemàtic: Es realitzen diferents activitats matemàtiques.

17,5’

1- Relació número amb la quantitat

2- Relació de magnituds (Gran, mitjà i petit)
3- Relació mesures (Llarg i curt)
4- Sudoku il·lustrat infantil

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ
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REFLEXIÓ

Cada alumne/a podrà contestar les preguntes aixecant una de les
dues targetes. Si està d'acord, amb la pregunta aixecarà la del dit
polze cap amunt, si no està d'acord, aixecarà la del dit polze cap a
baix. Una vegada hagin contestat la pregunta amb la targeta, poden
justiﬁcar la resposta.
Cada alumne/a tindrà dues targetes: una amb un dit polze cap amunt
i una altra amb un dit polze cap a baix.
L'objectiu és que els infants s'adonin de la inﬁnitat de les coses que es
poden aprendre a l'escola.
Algunes preguntes podrien ser:
M'agrada venir a l'escola? (Per què? Què és el que més m'agrada?)
A l'escola aprenc coses noves?
A l'escola aprenc les lletres?
A l'escola aprenc els números?
A l'escola aprenc a llegir?
A l'escola aprenc a escriure el meu nom?
A l'escola aprenc a sumar?
A l'escola aprenc els animals?
A l'escola aprenc les parts del cos?
A l'escola aprenc coses d'altres llocs del món?
Quan l’alumne/a aixequi la targeta amb el polze cap a baix,
cal que se li pregunti per què.

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

3

ESCOLA BALDOMER SOLÀ

