
Títol: QUÈ PASSARÀ? 

Descripció de l’activitat: En aquesta activitat es relacionaran dues matèries, educació artística 

(plàstica) i català. 

En primer lloc, a l’aula de plàstica es farà un dibuix a una cartolina tamany DIN-A3 per parelles.  

En aquest dibuix hi ha de sortir un paisatge, ja sigui el camp, una platja, una ciutat, un poble i 

algun edifici en concret. També hi pot sortir algun personatge. S’ha de dibuixar tota la cartolina 

i pintar amb ceres tot l’espai (no hi ha de quedar res blanc). Els dibuixos quedaran exposats a la 

classe. 

Un cop acabat el dibuix comença la part de lectoescriptura, més concretament d’escriptura. 

Els nens/es es posaran per parelles (elaborades pel mestre segons els seus interessos). 

 Cada parella haurà de crear una història sobre algun dibuix dels que s’han fet, no fa falta que 

cadascú faci el seu. La condició és que en algun moment de la història passi alguna cosa a 

aquell espai,pot ser durant tota la trama o en un moment determinat. 

El text ha de ser un conte de mínim una plana. 

Un cop acabat el text s'exposarà a la resta de companys. 

Objectius: 

−Relacionar el treball de plàstica amb una activitat de llengua 

−Aprendre a treballar en parelles (respectant idees, opinions,...) 

−Elaborar un text coherent i adequat a la tasca proposada 

−Escriure de manera correcte, sense faltes d'ortografia 

−Iniciar-se en les exposicions en públic 

Destinataris:   Alumnes de segon cicle de primària, es realitzà en  alumnes de 4t. 

Material/ Recursos: 

-Per a l’elaboració del dibuix:  

- Cartolina DIN-A3 

-Ceres de colors 

-Llapis, goma  

-Per a l’elaboració de l’escrit: 

-Fulls 

-Llapis, goma 



-Imaginació i bona lletra! 

Metodologia:  Per a crear el dibuix es farà de manera individual, l’escrit es farà per parelles. El 

mestre estarà d’ajudant i dinamitzador de l’activitat, és a dir, resoldrà dubtes ortogràfics, 

dubtes de coherència i cohesió, si veu que algun petit grup no avança li donarà possibles 

solucions, possibles situacions, però deixant l’alumne que sigui el que finalment decideixi cap a 

on anirà la seva història. 

Avaluació: En relació a la lectoescriptura s'avaluaran diversos ítems: 

−Coherència 

−Cohesió 

−Ortografia 

−Implicació en la feina 

−Adequació 

−Treball en petit grup  

 

 


