
Integració de llengua, ciències
i tecnologies

Lídia Llorca Garcés
CEIP Baixeras



CONTINGUTS
MEDI:
- L’aparell locomotor: moviment, ossos,
músculs i articulacions

LLENGUA:
- Vocabulari (parts del cos, específic)
- Relacions semàntiques
- Definicions
- Tipologia textual (text explicatiu)

TECNOLOGIES:
- Coneixement d’un programari de presentació
- Combinació de text i il· lustracions
(infografia)



PREMISSES

• Mitjançant la llengua aprendre altres
continguts.

• Continguts de medi per treballar
aspectes de llengua.

• Objectiu final: creació d’un llibre
electrònic per parelles que inclogui els
fets i explicacions treballades.



METODOLOGIA
• Partir de situacions d’experiència personal en
què els alumnes puguin reflexionar, discutir,
buscar, compartir informació…

• Procés de reflexió continu: tornar sobre el
que s’ha fet per incorporar, categoritzar,
revisar…i reformular.

• Donar molts models de text i d’il.lustració que
permetin enriquir i millorar la pròpia
organització de la informació.



SEQÜENCIACIÓ ACTIVITATS

• 1 EL PROPI COS

• 2 MOVIMENT DEL COS

• 3 APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT

• 4 EL LLENGUATGE

• 5 CONSTRUCCIÓ DEL LLIBRE ELECTRÒNIC



1 EL PROPI COS

Lectura de
textos

Recuperar
cançons i
jocs

Hei bugui-bugui

En Jan petit

Els cavallers

Maria la
piconera

Dansa africana



per tal de recollir el
vocabulari que
denomina les parts
del cos



i veure les
diferències entre el
text narratiu i
l’explicatiu.



2 MOVIMENT DEL COS
Jocs de mim i
dictat de
postures





De quatre
grapes

Fent iogaFent el pi



Anàlisi de
moviments i
situacions i de les
parts del cos que
intervenen



per tal de recollir vocabulari que
designa accions, posicions i
reaccions.



Recull de frases
fetes i maneres de
dir sobre el cos

3 APLICACIÓ DEL
CONEIXEMENT





Carnet
d’identitat física



Observació de
l’esquelet de l’escola,
radiografies,
fotografies,
dibuixos…



Dissecció d’una
cuixa de pollastre



    per tal d’anar construint
coneixement sobre la
identitat física.



4 EL LLENGUATGE
Recuperar llistes de
vocabulari per
reorganitzar-lo



Definicions de
noms (hiperonímia i
meronímia)

meronímia

hiperonímia



Definicions
de verbs





Relació entre
continguts i
organitzadors gràfics:
elaboració de taules,
gràfics i diagrames





per tal de classificar i
definir.



5 CONSTRUCCIÓ DEL LLIBRE
ELECTRÒNIC:

• presentació de models diversos
• preparació d’un primer esquema i
previsió d’imatges

• elaboració del text en paper
• anàlisi de models d’infografia
• selecció d’un format i elaboració del
producte final

• retorn continu al que s’havia previst







Mostra llibres electrònics



COMPETÈNCIES TREBALLADES

- La comunicativa lingüística i audiovisual
- El tractament de la informació i
competència digital
- Aprendre a aprendre
- La interacció i comunicació amb el món
físic



CONCLUSIONS
• Acumular documentació
• Classificar la documentació: murals, llistes, creació de
targetes…

• Organitzar el vocabulari: taules, diagrames…
• Definir a partir de la informació acumulada
• Elaborar el propi text: text escrit, imatges,
esquemes…

• Discutir amb la parella el contingut, format, imatges …
• Utilitzar del llenguatge propi dels textos expositius-
informatius

• Revisar continuament molts aspectes: coherència
(text, tipogràfica, visual...), correcció ortografia...

• Utilitzar el programari informàtic permet el treball
metacognitiu de retorn constant sobre el text que
s’està elaborant


