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UNITAT DIDÀCTICA:  NIVELL:  
ELEMENTS COMUNS DE LES 

COMPETÈNCIES INDICADORS DE LA RIQUESA COMPETENCIAL 

COMUNICAR (TIPOLOGIA 
TEXTOS) 

o Potencia l’ús del llenguatge? 
o Es dóna la possibilitat als alumnes d’explicar als altres el que ja saben -coneixements 

previs. 
o Els alumnes expliquen als altres el que han après amb les seves paraules. 
o Els alumnes elaboren textos que els serveixen per contar, descriure, organitzar  informació 

o idees, dir com fer, per convèncer, impliquin interaccions verbals, com a eines de 
referència. 

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ o Els alumnes cerquen la informació utilitzant diferents fonts: llibres, TAC... I  l’han 
d’organitzar fent mapes conceptuals, esquemes, resums...? 

PLANTEJAR PROBLEMES, 
PREGUNTES... 

o El mestre intervé formulant preguntes més que donant informacions i es dóna la possibilitat 
als alumnes de plantejar preguntes? 

o Es parteix de situacions de la vida quotidiana, de jocs, d’un tema proposat per als 
alumnes. 

TREBALL AMB ELS ALTRES o Es preveuen activitats en petit grup, per parelles on els alumnes hagin d’arribar  a acords 
per poder fer la feina? 

ÚS DE LES TAC o Els alumnes utilitzen les TAC per crear textos (sonors, visuals, escrits...), buscar 
informació, fer activitats cooperatives, comunicar (correu electrònic, explicar als altres)...? 
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DIFERENTS ÀREES o Ajuda a relacionar coneixements diversos dins la mateixa àrea i en altres àrees? (Es 
treballen continguts d’altres àrees) 

APLICAR A SITUACIONS 
DIVERSES 

o Es proposen activitats per aplicar el que s’ha après a altres situacions? 
o S’utilitzen diferents materials: manipulatiu, eines... 
o Dóna la possibilitat de resoldre l’activitat de diferents maneres, en diferents contexts? 

ACTITUD CRÍTICA 
o Es comparen les informacions, dades... i es justifiquen?  
o Implica raonar sobre el que s’ha fet i justificar els resultats, el treball...?  

AUTONOMIA 
AUTOREGULACIÓ 

o Es fan activitats que ajudin a l’alumne a dirigir la seva activitat d’aprenentatge? (bases 
d’orientació, webquest, caceres del tresor...? 

o S’informa a l’alumne, des de bon començament, del què haurà de fer i del què haurà 
d’aprendre mentre duri la UD per ajudar-lo a ser conscient del seu procés d’aprenentatge? 

o Se li dóna la possibilitat de pactar el què ha de fer, quan ho ha de fer, amb qui ho ha de 
fer...? 

o Es fan activitats d’autoavaluació, de coavaluació? 

DIVERSITAT CULTURES o Hi ha activitats on es relaciona el contingut amb altres cultures? 

 
 
 
 


