
Idees per de S. Capella per treballar llengua en una aula diversa  

Treball amb les TAC com a eina?. En grup cooperatiu?. Multinivells?. Tutoria entre iguals?. 
De tot això, i més, podreu pràcticar si adopteu, i si cal adapteu, les idees d’aquesta web:  

http://acte.xtec.cat/~scapella/10clics/index.htm Diverses propostes pensades per a treballar 
en una sessió de treball a l'aula, o al racó d'informàtica, de forma multidisciplinar, en grup 
cooperatiu. Delicioses. 
 
http://www.tressisens.net/zoo/ Cada escola pot tenir el seu zoològic particular. Animals 
fantàstics, animals en perill d'extinció, els animals preferits dels alumnes, etc.  
 
http://www.tressisens.net/idees/agencia/ En l'actual cultura de l'oci, cada cop es destina més 
temps a la preparació de viatges de cap de setmana o bé de vacances. Per tant, seria bo que a 
l'escola s'incorporés a l'hora de treballar les àrees de llengües, matemàtiques, plàstica, 
educació física i, evidentment, a les de coneixement del medi. El que es pretén és que els 
alumnes preparin un viatge de fi de curs, d'una duració aproximada d'una setmana. S'haurà 
de realitzar un pòster o mural publicitari com a reclam del producte que es vol "vendre" a 
l'Agència de viatges. Aquest mural o pòster haurà de detallar el recorregut del viatge, fotos, 
explicacions, llocs més importants a visitar, com museus, esglésies, monuments…, etc.  
 
http://www.tressisens.net/idees/redactor/ En l'actual societat tenim multitud de diaris, on la 
mateixa notícia es tractada de diferents maneres. Es tracta de cercar la mateixa notícia a 
diferents diaris, capturar i enganxar-la a un full del procesador de textos, fer-ne una lectura i 
redactar la noticia. 
 
http://www.tressisens.net/idees/portada/ Es tractaria de construir un full que serà la portada 
del vostre diari. S'hauran de capturar fotografies i textos de diferents diaris i fer la vostra 
composició.  

http://www.tressisens.net/idees/basquet/ La NBA està organitzada en quatre grups 
anomenats divisions A cada divisió hi ha 7 equips. Amb els alumnes de la classe, fareu 
quatre grups. Cada grup s’encarregarà de buscar les dades d’una divisió. Hauràn de buscar 
els noms dels equips, trobar l’escut de cada equip i també la fotografia d’un dels seus millors 
jugadors. Agrupareu totes les fitxes i fareu un gran mural.  
 
http://www.tressisens.net/idees/futbol/ Es tracta de fer un full informatiu amb les adreces 
web dels clubs de futbol de la lliga espanyola a primera divisió. S'utilitzaran cercadors web 
per localitzar les adreces oficials dels clubs, visitar les webs i capturar-ne l'escut de l'entitat.  
 
http://www.tressisens.net/idees/compres/ Cada vegada més s'utilitza la gran xarxa per 
comprar còmodament des de casa. Es poden comprar llibres o reservar-ne a les biblioteques; 
comprar les entrades del cinema, teatre o concerts; també podem adquirir el menjar, els 
mobles o la televisió. "Anem de compres per la xarxa" vol ésser un treball per conèixer la 
possibilitat de comprar, d’omplir el carret de la compra, etc.  
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