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Joan Veny i Clar (Campos)

 Tres línies 4t (21 
alumnes) dues línies 3r 
(29 alumnes).



CEIP Colònia de Sant Jordi

 Una línia 3r i 4t.
 Possibles dificultats del centre 

són les noves incorporacions 
sobtades d’alumnes 
procedents de Comunitats 
Autònomes de la resta de 
l’Estat Espanyol, així com  
alumnes  estrangers 
recentment arribats a les Illes 
Balears.



Descripció d’un company

 Breu explicació dels punts principals d’una 
descripció.
 Qui?

Nom, edat, on viu, curs, escola, etc.
 Aspectes físics.

Característiques diferents dels altres.
 Aspectes psicològics

Exemples
 Què li agrada fer?



 Descripció d’un company de classe sense que 
ningú ho descobreixi. 
Cada alumne ha d’agafar un paper i escriure el seu nom. 
Es recolliran dins un recipient i  es mesclaran tots.
El nom que han collit no es pot desvetllar.  

 El professor juga a ser un investigador per a 
descobrir els aspectes que els nins no saben 
dels companys.
Motivant i jugant a l’intriga amb els infants. 

 Lectura de les descripcions i joc de qui és qui.
Avaluació per part dels companys i del professor.  



Aprèn a memoritzar.
1)Personalització del significat de la 

informació:
Trobar una utilitat a allò que estudiam; vincular-
lo amb la realitat: cercar exemples, 
explicacions....

 Associar la informació a coses que ens resultin 
familiars, originals o que ens agradin. 

 Elaborar la informació: ser capaç d’expressar-la 
amb les pròpies paraules. La memorització 
literal només s’ha de fer en casos molt concrets, 
com definicions, fórmules, lleis... 



Tècniques d’estudi:
 1) Associació: connexions entre els nous conceptes i els que ja sabem.

 Ex: Si sé molt d’una matèria em resultarà més fàcil adquirir nous 
coneixements d’aquesta, ja que disposo de molts referents per relacionar la 
nova informació.

Diferents maneres d’associar conceptes:
A) Comparar o contrastar:

 Recordam una informació ja que es sembla o es diferencia d’alguna cosa que ja 
coneixem  

 Ex: Record que el teu nom és Juan perquè el meu pare també és Juan.
.

B) Associar amb exemples. Donar  un exemple en una matèria que m’ajudi a recordar 
aquella informació. 

C) Analogies: Cerquem semblances. Ex: Àngles

D) Associacions il·lògiques: Memoritzem una llista d’objectes construint associacions 
sense sentit. Construir una història.

Ex: una llista de la compra (llet, galetes, tomàtigues, pa i cebes)
 “una galeta se’n va anar a banyar a un tassó de vi, però quan es volia tirar va 

veure que estava vermell com una tomàtiga, surant hi havia un tros de pa 
jugant amb la ceba.

E) Recurs mnemotècnic: construir paraules amb les inicials d’una llista a recordar.
Ex: adenina- timina guanina-citosil A-T G-C
   Agente de tráfico de la guardia civil



 Estudiar els angles
 

agut obtús recte



Recurs mnemotècnic

 Paraula fotosíntesis:
fotofotografia



Construeix un problema:
 Els nins juguen a que són grans matemàtics i 

han d’elaborar els problemes que sortiran al 
llibre de tercer de l’any pròxim.

 Instrucció:
 Ha de sortir un conte de....

-Material:
Tot el que hi ha disponible dins la sala

-Metodologia didàctica. 
Aprenentatge significatiu

Aprenentatge per descobriment guiat.
Partir de la teoria de l’ancoratge. Es basa en la idea que un 
nou material ha de partir dels coneixements previs de l’alumne.


