BLOC 5: RESULTATS
Preparació
• Anàlisi: Què he après?
• Síntesi continguts: Què és important explicar?
• Estructuració: Com ho explico?

Presentació
• Mitjans digitals o manipulatius
• Comunicació verbal: entonació, verbalització, vocalització, participació

Avaluació
• Criteris coavaluació: èxit de la comunicació, lèxic adaptat, sintaxi utilitzada.
• Rúbriques

BLOC 5: RESULTATS
PRESENTACIÓ I EXPOSICIÓ

Context:
Eines digitals o manipulatives (mural)
Exposició en grups davant companys
Desenvolupament:
0.- Explicació dels criteris d’avaluació
1.- Recursos informàtics i manipulatius: imatges i fotografies, audiovisuals
2.- Criteris i guia per a explicar uns continguts: missatges
3.- Estructura d’una presentació escrita per a presentar-la de forma verbal
4.- Elaboració d’una presentació: elements, colors.
5.- Coavaluació

Objectius matemàtics:
Analitzar i sintetitzar continguts
Utilitzar el llenguatge matemàtic de forma apropiada
Comunicar en forma verbal i escrita els continguts matemàtics

BLOC 5: RESULTATS

BLOC 5: RESULTATS
INDICADORS A AVALUAR

Valor numèric
sobre 10 punts

FORMA
Saluda abans de començar

0,25

Postura del cos i contacte visual amb els receptors correctes

0,25

Té una bona entonació i fa pauses

0,25

Respecta l’estructura del text expositiu (introducció, cos i conclusions)

1,5

Utilitza un registre adequat (vocabulari específic del tema i registre standard)
L’exposició és coherent (ordenada i completa)
El llenguatge és correcte, sense barbarismes ni repeticions.

1
1,25
2

Gestió acurada del temps (bona planificació)
CONTINGUT I METODOLOGIA
Conceptes ben explicats
Exposició ben preparada
Aporta material de suport i exemples

0,5

PUNTUACIÓ TOTAL

10

1
1
1

Alumne/a
1

BLOC 5: RESULTATS
VOTACIÓ SORTIDES
Si us plau, ompliu una fitxa per cada grup amb el resultat de la votació de les possibles sortides.
Sense votar la vostra proposta, doneu 6 punts a la que més us agradi, 5 a la següent, 4 ..., fins
a valorar amb 1 punt la que menys us motivi. Recordeu, la vostra no s'ha de votar!

CASTELL DE SANT MARÇAL
FONT DE LA BONAIGUA
PARC DE LA POLLANCREDA
PI D'EN XANDRI
SANT ISCLE DE LES FEIXES
SANT PERE DE REIXACH
TURÓ DE MONTCADA

BLOC 6: PRODUCTE FINAL
EXPERIMENTACIÓ: SORTIDA DE LA RUTA GUANYADORA
Context:
Sortida guiada per l’equip guanyador
Identificació al llarg de la ruta dels continguts treballats durant el projecte.
Desenvolupament:
0.- Explicació de la ruta i guiatge de l’equip guanyador
1.- Preparació de la recerca pràctica de continguts treballats
2.- Eines de guia: brúixola, mapes, guiatge geolocalitzat
3.- Descripció d’elements trobats
4.- Identificació de les dificultats en el seguiment de l’itinerari
5.- Identificació de les dificultats en classificació de flora
6.- Verificació del pronòstic meteorològic
7.- Relació amb companys (més enllà del treball en equip, les relacions socials)

Objectius matemàtics:
Identificar a la realitat els continguts treballats al projecte
Descriure verbalment els diferents conceptes
Utilitzar el llenguatge matemàtic de forma apropiada

AVALUACIÓ
DIARI DE SEGUIMENT DEL TREBALL
PROJECTE: NO PERDIS EL
NORD
NOM

BLOC 3: CONSTRUCCIÓ:
PERFIL I CORBES DE
NIVELL

3r
Trimestre

CÀRREC
COORDINADOR/A
SECRETARI/A
MODERADOR/A
CONTROLADOR DE RECURSOS

DATA

04/05/18

QUÈ HEM APRÈS?

COM ES POT
MILLORAR?

OBSERVACIONS

AVALUACIÓ
1

Soc com em veuen?
6

7

Valora el vostre Treball en
Equip

AVALUACIÓ
Resolutiu/va: busca
diverses estratègies i
solucions davant dels
conflictes que es generen.

Creatiu/va: realitza
propostes innovadores i
originals, tant en les fases
de disseny com en el
procés de creació.

Escolta: és una persona
receptiva a les opinions de
la resta. Les recull i utilitza
per construir.

Qualitat: realitza feines
amb bons acabats. les
revisa i corregeix abans
d’entregar-les.

Pacient compren que tota
tasca requereix d’un temps
per executar-se. Respecta
els temps de treball dels
altres.

Suport: és una persona
que finalitzada la seva
tasca ajuda en les tasques
dels altres.
Col·laborador/a: és una
persona activa a l’hora de
treballar, fa la seva tasca i
realitza propostes i
suggerències a la resta.

Empàtic/a: és capaç de
posar-se en el lloc dels
companys, sense
prejudicis, i entendre les
seves necessitats. Amb
l’objectiu d’ajudar a assolir
un bon clima de treball.

AVALUACIÓ
NOM

COLOR

Valoreu la vostra feina

2

3

4

Valoreu el vostre Treball en Equip

5

AVALUACIÓ

QÜESTIONS A MILLORAR

Temps

Grup classe

• Ritme del alumnes: millorar l’adequació de les
activitats al temps disponible i el ritme del grup
• Planificar temps per l’autoavaluació i
coavaluació al final de cada bloc
• Festius coincidint amb projecte: s’han deixat
de fer activitats
• Preveure temps per a reforçar conceptes

• Grups que no funcionen: s’han provat
diferents formes de fer grups
• Manca d’iniciativa i creativitat

QÜESTIONS A MILLORAR
Recursos

• Dificultats de l’alumnat de 1r d’ESO en l’ús

d’eines digitals
• Disponibilitat d’aules àmplies i amb ordinadors

Continguts

• Poc aprenentatge de continguts però molt ús
pràctic
• No s’han pogut treballar totes les activitats
preparades

Avaluació

• Incloure una part d’avaluació formativa
• Buscar l’equilibri entre avaluació individual i
grupal

