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Ordinadors CI 
 

1ª Sessió 
 
• Boohbah 
 

• Deixar només el color lila (Apuntar i clicar). Primera 
lluna esquerra. 

• Associar per colors (Clicar-moure-clicar). Lluna cen-
tral. 

• Col·locar les tasses al seu lloc (Empentar). Lluna dre-
ta. 

• Recollir pomes. Moure el senyor i clicar per deixar la 
poma al carretó. (Moure i clicar). Carretó. 

 
• Poisson Rouge 
 
 

• Fer coincidir la silueta de la fruita. (Arrossegar i cli-
car). Maduixa. 

• Endreçar les joguines a la capsa (Clicar i arrossegar 
mantenint clicat). Capsa. 

• Experimentació lliure. Els jocs que vulguin. 

http://www.poissonrouge.com http://www.boohbah.tv 



Ordinadors CI 
 

2ª Sessió 
 
• Boohbah 
 

• Fer botar el senyor al sofà (Moure el ratolí). Capsa, 
sofà. 

• Fer botar els nois al saltador (Clicar amb ritme). Cap-
sa, saltador. 

• Fer que el gos toqui la pilota (Clicar ràpid). Capsa, pi-
lota. 

 
• Poisson Rouge 
 
 

• Dibuixar una constel·lació (Apuntar i clicar). Estel ne-
gre. 

• Investigar totes les joguines (Clicar i arrossegar). Ma-
rieta. 

• Trencaclosques (Clicar i arrossegar). Mòbil. 
• Experimentació lliure. Els jocs que vulguin. 

 

http://www.poissonrouge.com http://www.boohbah.tv 



Ordinadors CI 
 

3ª Sessió 
 

• Navegació pel Windows 
1. Escriptori 
2. MiPC 
3. Jugar amb la carpeta: eixamplar, reduir, minimitzar, 

tancar i obrir, canviar mides. 
4. Crear una carpeta MiPC/T/alumnes/1r/nom de 

l’alumne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



• Activitats de numeració per al Cicle Inicial 50-99 
(JCLIC) 

Ordinadors CI 
 

4ª Sessió 

• Problemes per al Cicle Inicial (JCLIC) 



• Quadern virtual: Conèixer les parts d’un ordinador 

Ordinadors CI 
 

5ª Sessió 

• JCLIC: les parts de l’ordinador 



Ordinadors CI 
 

6ª Sessió 
 
 
 

 
 
 

• Aprèn jugant! 
 

• Fer coincidir el dibuix amb la seva ombra.  
(clicar i arrossegar mantenint clicant) 

 
• Jocs de memòria (clicar) 
 
• Puzzles: el nivell és elevat (clicar i arrossegar mante-
nint clicat el ratolí) 

 
 
• Jocs: 
 

-Dels tomàquets, hem d’evitar que caiguin al terra 
(moure amb precisió el ratolí) 

 
-Snowboard (moure el ratolí ràpid i precisió) 
 
-Recollir els regals (moure ratolí) 
 
 
 

 



Ordinadors CI 
 

7ª Sessió 
 
PAINT 
 
1. Fer les diferents figures: rodones, quadrats, rectangles,... 

(lliure) 
 

2. Pintar les figures fetes. 
*Per borrar: -Tirem endarrere  (Edita—desfés) 

-Fer un full nou amb blanc 
-Utilitzar la goma 

 
4. Fer dibuixos guiats utilitzant les figures d’abans. Exemple: 
una televisió i una diana.  
 
Cada alumne posarà el seu nom el treball.  
 
5. La mestra guardarà el treball a:  infosara (alumnes1r) 
 
 
6. Dibuix lliure però utilitzant les figures anteriors. 



Ordinadors CI 
 

8ª i 9ª Sessió 
 
PAINT 
 
• Recordar: -Crear un full blanc 

-Desfer la última cosa que hem fet 
 

• Repassar les figures amb les àrees pintades 
 

• Fer figures (polígons) irregulars i pintar-les. 
 
• Fer un dibuix més complicat amb les figures que sa-
bem utilitzar. Dos models: 

 
 
 
 
 
 
 
• Fer un dibuix inventat utilitzant només les figures 
anteriors. 

 
 
 
 
 

(Exploració lliure per la web: Aprèn jugant!) 
 
 
 



Ordinadors CI 
 

10ª Sessió 
 
Activitats a la web: www.vedoque.com per fer anar el ratolí. 
 
• ¡Mueve la mano!:  (activitats per assenyalar, arrastrar i cli-

car) 
 
 
 
• Són iguals?: -Comparar dues imatges i dir si són iguals o    

no. (clicar) 
 
 

 
• Colores vedoque:  

 
- Mezcla de colores (clicar i escoltar) 
- Alimento vedoque (clicar i arrastrar) 
- Dibujar: pintar un dibuix ( mantenir clicat el ratolí i 
moure’l) 
-Burbujas: fer explotar les bombolles (clicar) 

 
 
• Navidad 2007:   
 

-Síl·laba, piano i alfombra: completar les paraules 
(clicar arrastrar) 
-Carrera: utilitzar les fletxes del teclat 
 
 

• Invasión de los gusanos: 
 

-Explota i arrastra: Clicar i arrstrar 
-Números, plantas i cógelos: utilitzar les fletxes 



Ordinadors CI 
 

11ª Sessió 
 
PAINT 
 
*Recordar: - Desfer la última cosa que hem fet 
 
*Experimentar lliurement amb les línies rectes i línies corbes. (exemple: dibuixar 
una casa, fer ones del mar...) 
 
*Fer el dibuix de diferents figures o personatges típics de nadal. Ex: ninot de neu, 
arbre de nadal, un rei, una estrella, un regal...   
 
Aquests dibuixos serviran per confeccionar una postal de nadal. 
 
*Aprendre a guardar el document a la seva carpeta. 
 
 
12ª sessió 
 
PAINT 
 
*Obrir el seu document des del paint i continuar treballant els dibuixos. 
 
*Fer el paisatge o el fons de la postal amb relació amb alguns dels dibuixos que van 
fer l’altre sessió.  
 
*Guardar el document del paisatge de la postal 
 
(13ª poden fer els jocs del vedoque) 
 
 
 
14ª Sessió 
 
PAINT 
 
*Experimentar amb dibuixos fets per ells, el fet de copiar i pegar el dibuix que tenen 
fet ( el de les dianes, robots,tele...) 
 

-Veure que poden canviar la mida (fer-los més grans, petits...) 
 

* Afegir un dibuix a la seva postal i acabar-la d’arreglar. 
 
 
 



Creació d’una postal de Nadal amb el PAINT. 

Ordinadors CI 
 

12ª Sessió 

Imprimir-la i portar-la a casa. 



Arriba Carnestoltes 

Ordinadors CI 
 

13ª Sessió 

Video: el món per un forat. El carnestoltes 

Activitat JCLIC. El Carnestoltes 

JOCS. El Carnestoltes 



El poblat prehistòric 

Ordinadors CI 
 

14ª Sessió 

http://www.edu365.cat/nobadis/

EL GRANER 

LA RECOL·LECCIÓ 

LA PESCA 

QUE VAGIN PROVANT ALTRES JOCS 



• Descarregar un dibuix per pintar d’internet. 
Connectar-se a l’adreça www.coloring-book.info/coloring 

Ordinadors CI 
 

15ª Sessió 

Triar una categoria, un dibuix i guardar-lo a la seva carpeta 
de la unitat T 

Obrir el dibuix triat amb el paint i pintar-lo. Primer amb el 
pot de pintura (queda força barroer) i el proper dia el perfi-
larem més bé. 



Coneixement del teclat. Ordinografia. Connectar-se a la 
web http://www.vedoque.com/ 

Ordinadors CI 
 

16ª Sessió 

El muro: moure la nau segons les tecles indicades. 

El hexamano: treure-li les mans al ninot segons les lletres 
indicades. 

La prehistòria: evitar que les pedres destrueixin un monu-
ment prehistòric 



Passar a net el text del concurs literari Sant Jordi 

Ordinadors CI 
 

17ª Sessió 

Descarregar la plantilla 

Guardar amb el nom d’arxiu del nen a la carpeta Concurs 
literari Sant Jordi de la T. Posteriorment com a seguretat 
guardar la carpeta sencera a la P. 



Juguem amb la pàgina Web Sèsamo 

Ordinadors CI 
 

18ª Sessió 

Fer un  trencaclosques de 5x5 Fer un  memory de 6x4 

Experimentar lliurement 



Juguem amb la pàgina Web Sèsamo 

Ordinadors CI 
 

19ª Sessió 

Dibuixos amagats 

Jugar lliurement a jocs 

Jugar a Color Ball 2 



El sistema operatiu: windows 

Ordinadors CI 
 

20ª Sessió 

L’escriptori: Explicació dels elements de l’escriptori: MiPC, 
Paperera de reciclatge. 
Les carpetes: Obrir, tancar, minimitzar, redimensionar. Bar-
res lateral i inferior. 

Contingut de MiPC 

La xarxa i les seves unitats: P, T i S 

JCLIC: Animalmania 


