
Memòria 
 
Aquest treball participa a La mostra de participacions audiovisuals 
 
Dades del centre 
Nom adreça:  CEIP Nadal 
  C/ Comte Vilardaga 146 
Població i CP: Sant Feliu de Llobregat 08980 
Telèfon:   936661878 
 
Descripció del treball: 
Els alumnes de primer fan el reconeixement del lloc i les eines de treball de les diferents 
classes. 
Classe d’informàtica. 
Encara que ja han estat a l’aula a parvulari, a primer els hem fet fixar-se amb tots els 
maquinaris i elements que necessitem a l’aula d’informàtica. S’han anat fixant i 
recordant el nom i la seva utilitat. Cada alumne ha dit un i l’ha fotografiat, després ha 
escrit el nom sobre la fotografia, les hem tret per la impressora i les hem col·locat al 
mural de l’aula. 
D’un treball individual hem arribat al col·lectiu. 
 
Etapa: Primària 1r curs 
Modalitat : Fotografia 
 
Objectius del treball: 
Proposta didàctica:  
 
Llenguatge: 
 
Visual –  Observar tots els estris que hi ha a l’aula. 
  Diferenciar entre uns i els altres. 
   
Oral -  Conversar sobre què és necessita per treballar a l’aula. 
  Saber el nom i reconèixer la seva utilitat. 
  Distingir quins són iguals i quins diferents, si serveixen pel mateix o no. 
 
Escrit -  Escriure el nom de les diferents eines. 
 
Artístic - Intentar buscar l’angle millor per fer la fotografia. 
  Procurar l’enquadra millor del què ens interessa. 
 
Matemàtic: 
 

Reconèixer espacialment els diferents aparells, fent conjunts d’elements. 
Saber quants ordinadors hi ha, n’hi a prou per tots els alumnes de la 

classe? 
En sobren, en falten. Quants? 
Mides dels diferents objectes. 
Seqüenciar temporalment. 

 



Coneixement del Medi: 
 

Conèixer el lloc on transcorre l’acció. 
Conèixer els elements que hem d’utilitzar per quin motiu (escriure, 

escoltar, dibuixar). 
Observar quins sentits utilitzem en informàtica. Quins aparells fem servir 

per cada sentit. 
 
 
Visual i plàstica: 

Organitzar espacialment. 
Conèixer el pla i angle que utilitzem al fer la foto, perquè es vegi bé el 

què volem retratar. 
Estudiar el treball, observant els elements originals i les seves 

representacions. 
 
Noves Tecnologies: 
 

Conèixer i manipular els mitjans informàtics: 
- Full de Text 
- Introducció fotografies al ordinador. 
- Combinació de les diferents tècniques. 

Mitjans audiovisuals: 
Conèixer i manipular els mitjans audiovisuals: 

 
- Càmera fotogràfica. 
- Lectura i creació d’imatge. 

 
. 
 
 
Procés del treball: 
 
Observar tots els aparells de l’aula, anar dient els seus noms i el perquè serveixen, 
veure els que són iguals o diferents i serveix per la matèixa cosa. 


