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EDUCACIÓ PRIMÀRIA.  
CICLE MITJÀ.  
INTERDISCIPLINARI.

Us donem la benvinguda a l’àmbit interdisciplinari.

En aquest document podeu trobar algunes idees per-
què pugueu començar a crear la vostra proposta dins 
l’àmbit. Recordeu que totes les creacions han de poder 
quedar enregistrades en un vídeo d’una durada màxi-
ma de quinze minuts. 

Introducció

Una mirada ben oberta perquè les paraules agafin la 
forma desitjada i explorin canals de comunicació. Amb 
el desig que us feu vostres les propostes i les gaudiu. 

Possibilitats

Tot seguit, us oferim una descripció de les activitats 
proposades. Recordeu que són idees que vosaltres com 
a mestres o en conjunt amb el claustre podeu modi-
ficar i reprendre de la manera que trobeu més adient, 
segons el vostre grup classe. 

Les activitats es poden treballar de manera transversal 
i vincular a diferents àmbits i competències amb la 
intenció que l’activitat es pugui viure des de diferents 
nexes.

OBJECTIUS

- Descobrir activitats 
vinculades amb la co-
municació per fomentar 
l’interès per la lectura.

- Promoure l’aprenentatge 
col·laboratiu i les habili-
tats socials.

QUINS APRENENTAT-
GES T’AGRADARIA DES-
COBRIR?
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A TALL D’EXEMPLE
VOLS ESCOLTAR UN CONTE?

A les xarxes podem trobar alguns vídeos on se’ns expliquen contes o bé es llegei-
xen. A qui li pot anar bé? Potser a la persona que està aprenent a llegir, a la persona 
que té una discapacitat visual…?
Us animem que reflexioneu, penseu qui podem ajudar i a gravar algun llibre. Si 
s’opta per gravar un audiollibre ja editat és important poder preservar tots els drets 
d’autoria i, per tant, contactar amb l’autoria o l’editorial i que hi donin el vistiplau.
Abans de fer la gravació, es treballarà l’entonació, per descobrir la pròpia veu i con-
nectar-la amb el cos. La lectura en veu alta s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 

• Àmbit lingüístic
 Comunicació oral
 Dimensió comprensió lectora
 Dimensió literària
• Àmbit d’educació física
 Dimensió expressió i comunicació corporal
• Àmbit d’educació en valors
 Àrea d’educació en valors socials i cívics 
 Dimensió interpersonal 
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CÒMIC VISUAL

Amb aquesta proposta ens apropem als còmics. 
En petits grups, es creen breus històries fent servir algun programa per crear cò-
mics o bé de forma no digital.
A continuació, es poden imprimir i barrejar les vinyetes, i un altre grup les ha de 
col·locar en ordre perquè la història tingui sentit. Ho ensenyaran al grup creador.
Un cop acabat, s’exposen les diferents històries en un vídeo enregistrat.
Una altra opció és la creació d’avatars, del superheroi o la superheroïna que por-
ten dins o bé d’algun que pogués formar part de l’escola. Com te l’imagines, quines 
accions faria per ajudar altres persones i el seu medi, aquest serà el punt de partida 
per crear la història.
A partir de les històries creades es crea una stop-motion o bé un relat digital amb 
les vinyetes dibuixades i amb la veu en off gravada dels diferents personatges. La 
creació s’enregistrarà en vídeo. 

Aquesta activitat es pot vincular amb els àmbits i dimensions plantejades al currí-
culum de primària: 

• Àmbit lingüístic
 Dimensió comprensió lectora
 Dimensió expressió escrita
 Dimensió literària
• Àmbit artístic
 Dimensió interpretació i producció
 Dimensió imaginació i creativitat
• Àmbit de coneixement del medi
 Dimensió mon actual
• Àmbit d’educació en valors
 Dimensió social
• Àmbit digital 
 Dimensió instruments i aplicacions 
 Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns digitals de tre-

ball 
• Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració 


