
 

2.1.- Introducció: Context del material 

El material que he estat elaborant durant tot el el període de llicència correspon a una 

part de l’area de Coneixement del Medi del primer curs d’Educació Primària. Aquest 

material està distribuït en tres blocs: “My Body”, “Healthy Food” i “The Five Senses”. 

Bàsicament m’he centrat en aspectes del cos humà que són de gran importància al 

començament de l’etapa de Primària i que s’aniran desenvolupant al llarg de tota 

l’escolaritat. 

A continuació trobareu 35 hores lectives, amb les programacions, el material del 

professor i el material de l’alumne. La primera unitat consta d’onze hores lectives i les 

altres dues de dotze. Totes s’inicien amb una petita introducció al tema que es 

tractarà, que alhora servirà d’avaluació inicial, i es tanquen amb una avaluació final de 

la unitat. 

A l’apartat del material del professor hi ha el Mind Map que pretén recollir breument tot 

el que seria el projecte, els continguts, els processos cognitius que hi intervenen, el 

llenguatge en ús i els temes transversals que també es treballen. 

Tot el material és visual i interactiu i està dissenyat per treballar amb suport digital 

(principalment powerpoints), de forma que l’alumne pugui tenir totes les imatges i els 

continguts projectats a una pantalla amb la que poder interactuar i aprendre. A part de 

tot aquest suport digital, es farà ús de pàgines web interactives, vídeos, jocs i fulls 

d’activitats. Al  material de l’alumne podreu trobar tots els fulls d’activitats, els jocs, les 

cançons i les proves d’avaluació. A més a més, a cada unitat hi ha un Mind Map com a 

activitat de repàs, al material de l’alumne es poden trobar els mapes per completar i al 

material del professor els mapes amb les solucions. 

Pel que fa a les imatges, s’ha intentat utilitzar imatges reals pels alumnes. S’han extret 

majoritàriament d’internet i estan totes referenciades a l’apartat “Font d’imatges” que 

podreu trobar a la presentació del treball.  

 


