
Memòria: 
Aquest treball participa a la mostra de participacions audiovisuals. 
 
Material d’Educació Física 
Dades del centre 
Nom i adreça: CEIP Nadal 
   C/ Comte Vilardaga, 146 
Població:   Sant Feliu de Llobregat 08980 
Telèfon:  936661878 
 
Descripció del treball: 
 
Els alumnes de tercer fan el reconeixement del lloc i el material de treball de les 
diferents classes. 
Classe d’educació física. 
Encara que ja han estat al gimnàs i han utilitzat mols cops el material hem fet que es 
fixessin amb el material específic que es necessita per fes els diferents espots i exercicis 
d’educació física. 
 
Etapa :  Primària 3r curs 
Modalitat:  Fotografia 
 
Objectius del treball: 
Proposta didàctica: 
 
Llenguatge: 
 
Visual –  Observar tots els materials que hi ha. 
  Diferenciar uns dels altres. 
   
Oral -  Conversar sobre quins son els necessaris per cada esport o exercici. 
  Reconèixer el nom i els diferents materials per cada cosa en concret. 
  Distingir quins són iguals i quins diferents, si serveixen pel mateix o no. 
  Organitzar el joc i conèixer el reglament, de cada esport. 
 
Escrit -  Escriure el nom dels diferents materials, esports o jocs. 
 
Artístic - Intentar buscar l’angle millor per fer la fotografia. 
  Procurar enquadrà el què ens interessa fotografiar. 
 
Matemàtic: 
 
Organitzar espacial els diferents aparells i materials. 
Saber quants hi ha, quants es necessiten i s’hi n’hi ha prou per tots els alumnes de la 
classe. 
Mides dels diferents objectes. 
Organitzar-se en l’espai. 
 
Coneixement del Medi: 
 



Conèixer el lloc o camp on es juga. 
Conèixer els elements que hem d’utilitzar. 
Saber a quin lloc es pot utilitzar cada material. 
Conèixer les normes de cada joc. 
 
Visual i plàstica: 
 
Organitzar espacialment els objectes a l’hora de jugar. 
Organitzar el material a l’hora de fotografiar-lo. 
Utilitzar el pla adequat al fer la foto, per què es vegi bé el què volem retratar. 
 
Noves Tecnologies: 
 
Coneixement dels mitjans informàtics: 

- Full de Text 
- Introducció fotografies al ordinador. 
- Combinació de les diferents tècniques. 

Mitjans audiovisuals: 
- Càmera fotogràfica. 
- Lectura i creació d’imatge. 

Procés del treball: 
 
Observar i classificar el material utilitzat a les classes d’Educació Física per conèixe’l, 
diferenciar-lo. 
Col·locar-lo al lloc adient i fer la fotografia. 


