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TÍTOL

El circ. Moodle senzill per temes accessible i adaptat

DADES DEL CENTRE

Nom del centre Escola El Margalló, Escola Frederic Mistral, CEE Esperança i CEE 
Concha Espina

Localitat Vilanova i la Geltrú, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida i Barcelona

ÀREES / MATÈRIES

Interdisciplinar

DESCRIPCIÓ DE L’EXPERIÈNCIA

Aquest moodle senzill per temes conté 12 materials TAC interdisciplinaris relacionats amb el 
món del circ. Pot treballar-se tant en aquest entorn com de manera independent. 

Està adreçat a l’alumnat del cicle inicial de primària de l’escola inclusiva.

S’ha presentat a l’alumnat a partir de vídeos, diccionaris temàtics i un llibre digital amb un 
recull de poesies del circ.

Les activitats que es realitzen set activitats amb diferents metodologies de treball:

• Individuals:

- Quadern virtual: Benvingut al circ! 

- Jclic: El circ 

- Jclic: Art al circ 

• Col·laboratives:

- Materials per a la PDI: un projecte dividit en 4 parts: el circ, animals del circ, música al 
circ i el món del circ

Amb la PDI es treballen activitats d’anglès (vocabulari d’animals, d’oficis...) i matemàtiques 
(numeració, operacions, laberints, classificacions, operacions, càlcul mental, relacions...). 
També hi ha activitats de plàstica i d’educació física.

Curs acadèmic 2011-2012

Enllaços - Presentació: http://www.slideshare.net/mlluelle/el-circ-11796160

- Moodle senzill per temes accessible i adaptat: 
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=989

- Quadern virtual: Benvingut al circ! 
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=251 

- Jclic: El circ http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3743

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3743
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=989
http://www.slideshare.net/mlluelle/el-circ-11796160
http://photopeach.com/album/hjglaj
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=973
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=973
http://www.immapalahi.cat/ARTALCIRC/index.htm
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3743
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=251
http://www.slideshare.net/mlluelle/el-circ-11796160


experiència eduCAT 2.0

- Jclic: Art al circ http://www.immapalahi.cat/ARTALCIRC/index.htm

- Materials per a la PDI 
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=973

AUTORIA DE L’EXPERIÈNCIA

Coordinació Àlex Font i Maria del Mar Lluelles

Autoria: Àlex Font, Désirée Gifré, Enric Josep López , Maria del 
Mar Lluelles, Noemí Munné, Imma Palahí i Montserrat Pons.

Professorat implicat Àlex Font, Désirée Gifré, Enric Josep López i Noemí Munné

http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=973
http://www.immapalahi.cat/ARTALCIRC/index.htm
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