ACTIVITAT: 2CM_TOTELQUEHEAPRES

,

,
,
DINAMICA 2: TOT EL QUE HE APRES
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 mitjà i superior

TEMPS DE

Novembre - Desembre

DURADA ESTIMADA

50 minuts

LOGÍSTICA

Projecció amb les proves

DESENVOLUPAMENT

Ulleres lletra a lletra
5 Pissarres
5 Retoladors de pissarra (PPT)
1 Temporitzador
Targetes paraules
Targetes polzes (reﬂexió)

ESPAI

Aula

ESTRUCTURA DE

3’ Divisió dels alumnes per grups

LA DINÀMICA

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

30’ Realització de l’activitat
10’ Espai de reﬂexió

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ
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DINÀMICA

Es divideix la classe en grups de 4-5 alumnes (5 grups) i s'escull un
portaveu. Cada grup disposa d'una pissarra i un retolador.
Aquesta activitat consta de dues proves on participen tots els grups a
la vegada.
A continuació es detallen les dues proves:

15’

Preguntats: Es projecten qüestions (de diferents matèries

que s'han treballat a l'escola) i els i les alumnes han d'escollir

la resposta correcta (A-B-C-D) i escriure-la a la pissarreta. (30'
per pregunta).

10’

Lletra a lletra: Es demana un voluntari de cada grup. Aquest
s'ha de posar unes ulleres i col·locar-se d'esquena a la pantalla de projecció.
Es diu una paraula en veu alta, que també està projectada a
la pissarra de projecció (per tal que tots els i les alumnes la
puguin veure).
L'objectiu és que l'alumne/a lletregi el màxim de paraules
possibles en 60 segons. Es pot demanar l'opció de "passar".
Una vegada ﬁnalitzi el primer voluntari la prova, sortirà el
següent. Així consecutivament ﬁns que ho facin tots els
alumnes voluntaris.
Cada vegada que un dels alumnes ﬁnalitza la prova, es fa un
recompte de les paraules que s'han lletrejat bé.

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA
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ESCOLA BALDOMER SOLÀ
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REFLEXIÓ

Per ﬁnalitzar la dinàmica, es reparteixen dues targetes a cada alumne/a. En una targeta hi apareix una mà amb el dit polze aixecat cap
amunt i en l'altre hi apareix el dit polze cap a baix.
Es fan diferents preguntes. Si l'alumne/a està d'acord amb la pregunta, aixeca la targeta del dit polze cap amunt (SÍ), si no està d'acord,
aixeca la del dit polze cap a baix (NO). Cada alumne/a participa de
manera individual.
Després de cada paraula s'obre un torn de paraula, per tal de deixar
que els i les alumnes expressin i justiﬁquin la seva resposta.
Propostes de preguntes:
M'agrada venir a l'escola?
A l'escola aprenc coses noves?
A l'escola aprenc a llegir?
A l'escola aprenc a restar?
A l'escola m'he trobat amb mestres que conﬁen en mi?
A l'escola em trobo amb reptes cada dia?
A l'escola aprenc coses del món?
A l'escola aprenc coses necessàries per ser més autònom? Comptar sol, poder llegir sol els cartells del carrer, poder comptar per
anar al supermercat, etc.)
A l'escola aprenc a pensar per mi mateix?
A l'escola em trobo amb mestres que m'ensenyen allò que no
entenc?
A l'escola m'ho passo bé i m'hi sento a gust?

Organitza:

Amb el suport de:

ESCOLA JOSEP BOADA

3

ESCOLA BALDOMER SOLÀ

