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Elaboració d'una presentació en Power Point 
 
Objectius  
 
Sintetitzar els coneixements apresos per part de l'alumnat. 
Utilitzar les noves tecnologies de que disposem a l’escola com a un recurs que facilita la 
comunicació. 
 

 
Descripció de l’activitat  

  
Aquesta activitat consisteix en l'elaboració d'una presentació en Power Point entre tots els 
nens/es de la classe. 
 
Permet que els alumnes consolidin els continguts treballats al llarg de tot el Projecte tot 
afavorint la comunicació família-escola, donat que actua com a suport visual que ajuda 
l'infant a explicar les activitats realitzades. (veure metodologia del treball per projectes de 
l’element número 6 d’aquest itinerari). 
 
 

Recursos emprats  

 
Recursos materials: pissarra digital, ordinador i projector; fotografies realitzades al llarg de 
tot el Projecte de Treball. 
 
Recursos humans: una mestra de suport. 
 

 
Temporització 
 
Es tracta de 18 hores de treball realitzades d'una en una al llarg del desenvolupament del 
projecte. En cada sessió s'han realitzat un nombre de diapositives determinat en funció del 
tipus, nombre d'activitats recollides i grau d'intervenció de la mestra.  
 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Tot l’alumnat de P5. 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Prèviament a la realització d'aquesta activitat la mestra ha de preparar uns fons per a cada 
diapositiva i tenir seleccionades algunes fotografies que es faran servir, així com alguns dels 
textos explicatius. En funció de les diapositives que es pretengui preparar en una mateixa 
sessió hi haurà més o menys intervenció de l'adult, tot intentant mantenir un equilibri entre 
el que l'alumnat és capaç de fer i el grau d'ajut atorgat. 
 
Els nens/es trien i inserten les fotos, pensen i escriuen títols, arrosseguen quadres de text 
amb explicacions llargues prèviament escrites per la mestra. Trien el color del fons, el tipus i 
color de la lletra i altres característiques del format. 
 
Per tal d'afavorir la participació de tot l'alumnat i de minimitzar els moments d'espera, 
aquesta activitat convé realitzar-la amb mig grup. 



ARC-CERES 

 
Aquest element es fa servir per avaluar el tipus i grau d'adquisició dels continguts treballats al 
llarg del Projecte de Treball per part de l'alumnat.  
 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Capacitats: 
 
Aprendre a pensar i a comunicar 

• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 
 

 
Continguts: 
 
Comunicació i llenguatge 

• Iniciació en l'ús del Power Point. 
• Evocació de les activitats vivenciades al llarg del projecte. 
• Participació i escolta activa en converses. 

 
 

 
Documents adjunts  

 
• Power point realitzat pels alumnes explicant l'experiència. 
• El treball per projectes. 

 

Itinerari 
 
Títol de l'itinerari: M'encanta pintar. 
Element número: 5 

 
 


