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CONTINGUTS



CRITERIS
D’AVALUACIÓ



Participar en
l’activitat

d’elaboració
del reportatge

Expressar
verbalment o

per escrit
informacions

que incorporin
elements

matemàtics,
simbòlics o

gràfics,
valorant la

utilitat i
simplicitats

del llenguatge
matemàtic.

Identificar
figures

geomètriques
en contextos no

matemàtics, i
aplicar el

coneixement
geomètric

adquirit per
interpretar i
descriure el

món físic fent ús
de la

terminologia
adequada

Estimar i calcular
longituds, àrees i
volums d’espais i

objectes amb
una precisió
adequada i

comprendre els
processos de

mesura,
expressant el

resultat de
l’estimació o el

càlcul en la unitat
de mesura més

adient.

(altres)

CRITERIS
D’AVALUACIÓ



PLANIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT. MATERIAL ALUMNES
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Prof:Pili Royo
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Material del reportatge



Fitxa de seguiment diari

Què he fet/aprés Com m’he
sentit
(EMOTICONS)

Dia 1
Dia 2
Dia ...



Imatges d’algunes de les presentacions realitzades
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Valoració dels alumnes

El tercer trimestre del curs 2008-2009, alguns nois i
noies de 2n d’ESO vàrem triar el credit variable de
mates. Havíem de fer repàs de mates, i la Pili ens
va proposar fer un taller optatiu, un petit reportatge.
La primera part del reportatge va ser sortir per tot
l’institut a fer fotos de coses que tinguessin alguna
forma geomètrica, com per exemple el cartell de
l’entrada, que indica cap a on és Recepció. Va ser
molt divertit el fet de buscar petites coses que mai a
simple vista ens fixàvem. L’altra part era elaborar el
power point per fer una exposició oral. En
conclusió, vàrem aprendre i ens ho vam passar
molt bé.


