QUÈ FAREM EN
AQUEST PROJECTE?
A QUÈ JUGUEM
AL PATI?
QUINS TIPUS DE
JOCS CONEIXEM?
Reflexionem sobre el que juguem a l’estona del pati i ens adonem que sempre
acabem jugant al mateix.
Ens plantegem el repte: Com podríem
millorar l’estona del pati?
Podríem crear els nostres propis jocs i
joguines!

Celebrarem una jornada de jocs i joguines, exposarem els jocs elaborats i
hi jugarem.

Per construir el nostre joc o joguina, ens
inspirarem en una gran varietat de jocs
que no coneixem. Els explorarem, hi jugarem i els classificarem.

Compararem les joguines amb objectes
de la vida quotidiana que fan servir la
mateixa energia.
Jugarem a jocs de taula i cooperatius
que no coneixíem. En descriurem les
característiques, els classificarem i els
compararem amb d’altres.

Formarem els equips de treball a partir
de l’autoconeixement dels tipus de joc
als quals ens agrada més jugar.

Planificarem els passos del procés que
portarem a terme per resoldre el repte
per mitjà d’un organitzador, el Kanban.

QUÈ HEM APRÈS?

Recollirem el més important en el nostre lapbook.

CONEIXEM NOUS JOCS
I JOGUINES

De quin material són fetes les joguines
que coneixem? Com funcionen les joguines, quina energia les fa moure?

Activarem els coneixements previs i
classificarem els jocs que coneixem segons si són d’equip, individuals, de taula, etc.

CONSTRUÏM EL NOSTRE
JOC O JOGUINA

Valorarem què hem après, com ho hem
après, què ens ha resultat més fàcil, difícil o innovador i per a què ens ha servit.

DE QUÈ SÓN FETES I COM
FUNCIONEN LES JOGUINES?

Farem l’esbós, ordenarem els passos
que hem de seguir, ens repartirem les
tasques i construirem el nostre joc o joguina nova.
Un cop acabat el prototip de la nostra
joguina, la resta de grups la testaran i
faran propostes de millores. Farem els
retocs i ja la tindrem acabada!
Farem els preparatius necessaris per
compartir les joguines amb altres persones en una jornada de joc.

QUIN JOC
PODEM CREAR?
DISSENYEM EL NOSTRE
JOC O JOGUINA

Abans de començar a construir el nostre
joc o joguina, decidirem el mecanisme
de funcionament i els materials que necessitarem.
Perquè tothom hi pugui jugar, redactarem les instruccions del nostre joc o
joguina. Abans, haurem de revisar les
característiques del text instructiu.

Decidirem quin joc o joguina volem crear per a l’estona del pati.
Explorarem el pati per valorar la proposta de joc de cada grup: els espais de
què disposem, els materials que tenim
(sorra, pedres, ciment...).

Volem que els nens i les nenes comprenguin que…

Poden
fer canvis en el seu entorn, a partir de l’anàlisi, la planificació, la recerca, la producció i la difusió de les
seves accions de millora.
 jocs i les joguines i altres objectes quotidians del nostre voltant es construeixen amb materials diversos i funEls
cionen també amb diferents mecanismes o fonts d’alimentació.
S’han de respectar les preferències de joc de cadascú, ja que responen a interessos i aptituds personals.
Per saber com es juga a un joc cal conèixer-ne les instruccions, que responen a la tipologia del text instructiu.
 un procés de creació hem de donar espai per testar i rebre les valoracions dels altres i, d’aquesta manera,
En
millorar les nostres produccions.

Treballarem aquestes competències bàsiques

I aquests continguts

Àmbit de Coneixement del medi

Coneixement del medi

Món actual
• Plantejar-se preguntes i cercar dades per respondre-les.
• Interpretar i analitzar dades per comprendre la societat.
• Utilitzar materials de manera eficient.

Ciutadania
•P
 articipar en la vida col·lectiva per millorar la convivència.

Àmbit lingüístic
Comunicació oral

 articipació i corresponsabilitat en les tasques de la vida
P
escolar i social. • Observació, descripció i classificació
de materials (jocs i joguines) • Identificació de propietats
dels objectes (jocs) • Ús de taules simples per recollir
dades. • Reciclatge de residus. • Muntatge de joguines.

Llengua catalana
oneixement de les normes bàsiques en la interacC
ció oral. • Ús d’estratègies de comprensió lectora.
• Reconeixement i ús de les instruccions. • Producció de
frases i textos breus i instruccions.

• Produir textos orals de tipologia diversa.
• Comprendre textos orals de la vida quotidiana.

Expressió escrita
• Produir textos de tipologies diverses.

Àmbit digital
• Utilitzar dispositius digitals i les seves funcionalitats.

Àmbit artístic-plàstica
•C
 omprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.
• Realitzar produccions artístiques multidisciplinàries.

Llengua castellana
Comprensió i producció d’instruccions d’un joc.
• Adquisició de lèxic vinculat als jocs.

Anglès
• Comprensió oral de les instruccions d’un joc.

Plàstica
•R
 eutilització de materials per a la construcció d’un joc
o una joguina.

