
ACTIVITAT D’AVALUACIÓ SDTAC 
 GIRONÈS 

 1

ACTIVITAT D’AVALUACIÓ DE PRIMÀRIA 
(CICLE SUPERIOR, CARRERS AMB NOMS 

GEOGRÀFICS...) 
Imagina que esteu fent un treball sobre les comarques de Catalunya i algú de la classe pregunta: 
Com és que el carrer on visc és diu Barcelona? La resta de companys comença a enumerar altres 
carrers amb nom de ciutats... us engresqueu i decidiu fer una investigació sobre aquestes carrers i 
les ciutats amb que son anomenats. En voleu saber coses: on estan, com s’hi va, com és, que hi 
ha... 

Per grups haureu d’escollir una ciutat i preparar-ne una possible visita marcant la seva ubicació, 
l’itinerari de la visita en un plànol, buscar informació sobre què cal visitar i finalment escriureu una 
petita presentació com si fóssim una agència de viatges.  

 
PREPAREM LA SORTIDA 
Busca al plànol del poble els carrers amb nom de ciutat a Google Maps. 

Busca el plànol de la ciutat a Google Maps. Imprimeix-lo. 

Marca en el plànol un possible itinerari de visita. 

 
CERCA D’INFORMACIÓ  
Busca a la Viquipèdia i/o a la pàgina de l’ajuntament de la ciutat aquesta informació: 

o Origen del nom de la ciutat: 

o Dades geogràfiques: 

o A quina comarca pertany: 

o Què s’hi pot visitar: 

Envia un correu electrònic a l’ajuntament de la ciutat demanant la informació que us calgui. 

CREACIÓ DE LA PRESENTACIÓ: 
Crea un PowerPoint amb 5 diapositives amb transicions diferents. 

Busca una fotografia representativa d’aquesta ciutat per Internet (http://images.google.es/) i una 
cançó representativa de la ciutat (http://www.goear.com/).  

Insereix la fotografia a la primera diapositiva i fes que hi soni la cançó. 

Descriu la ciutat a la segona diapositiva amb la informació de la Viquipèdia. 

Insereix a la tercera diapositiva un plànol de la ciutat tot marcant l’itinerari de visita 
(http://maps.google.es/).  

Explica a la següent diapositiva almenys dos llocs que es poden visitar i que siguin interessants 
pel companys. 

I a l’última diapositiva fes un petit pressupost del que pot costar la sortida incloent-hi el transport i 
les entrades d’allò que hem proposat visitar; i un càlcul aproximat de la duració de la sortida 
(viatge + visites + àpats). 

Un cop hagueu acabat, feu la presentació als companys i doneu el full d’avaluació al grup que se us 
ha assignat perquè us avaluïn. 
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PAUTA PER A LA COAVALUACIÓ 
CARRER NOM CIUTAT, PRIMÀRIA, CS 

 

NOM DE L’ALUMNE 

 SÍ NO A MITGES 

Han trobat l’origen del nom de la 
ciutat? 

   

Han trobat l’extensió i la població 
de la ciutat? 

   

Han marcat un itinerari 
interessant? 

   

Han trobat una fotografia 
representativa de la ciutat? 

 
 

  

Han trobat una cançó 
representativa de la ciutat? 

 
 

  

Tots els del grup han presentat 
la mateixa estona? 

 
 

  

Han calculat bé el preu i els 
horaris de la sortida?  

   

S’entén la informació que han 
transmès? S’han expressat 
correctament? 

   

Creus que el PowerPoint que han 
fet és atractiu?  

   

Què li diries al grup per millorar    
el seu treball? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM DE L’AVALUADOR DATA  
 


