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Juguem amb webs. Com s’hi juga? 
 
 
 
Objectius 
  

• Estructurar correctament les frases. 
• Elaborar un text estructurat, clar i entenedor. 
• Interactuar amb els companys fent les valoracions oportunes. 
• Presentar el seu escrit acompanyat d’imatges amb gust i estètica. 
• Ser responsable amb la feina plantejada. 
• Ser respectuós amb els companys i la seva feina. 

 
Descripció de la proposta 
  
Curs de moodle per treballar el text instructiu a partir d’escriure les instruccions de jocs 
que trobem a la web. 
 
La seqüència del procés està estructurada en cinc apartats: 
 
1. Una llista de jocs per navegar lliurement i triar el joc que després han d’explicar.  
2. Un exemple de text instructiu, l'AWALE. L’han de llegir amb atenció, per poder fer 

una partida amb els companys i/o amb la PDI. En el mateix apartat tenen un enllaç 
d’ajuda per saber com s’estructura una frase i el text instructiu.  

3. "Ens organitzem": han d’escriure a la wiki el nom de cada membre de la classe i el 
joc que vol explicar, d’aquesta manera es poden evitar que expliquin el mateix.  

4. Fòrum: hi han d’entrar i elaborar el text instructiu del joc triat.  
5. Crear un joc a la web amb Scratch. Una sèrie de tutorials els permetran aventurar-

se en la creació dels jocs. 
 
Recursos emprats 
 
El recurs base emprat és el curs de moodle que es troba a Alexandria: 
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=1139 
 
Dins del curs hi ha tots els recursos necessaris: des dels enllaços on trobar la 
informació en el moment de fer la recerca, fins als fulls de suport com a documents 
adjunts. 
 
Un altre programari necessari és l’Scratch, per a iniciar-se en la creació de jocs. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Temporització : cada bloc del moodle correspon a una sessió de treball. 
 
Agrupament de l’alumnat : el curs planteja activitats individuals i també col·lectives. El 
fòrum del moodle es planteja en tot moment com a forma d’interaccionar entre ells. 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte:  es necessita connectivitat a internet per accedir 
al moodle, fer recerca, provar els jocs, participar en els fòrums... 
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Avaluació:  el fòrum és l’eina d’avaluació del professorat però també d’autoavaluació 
ja que són els mateixos alumnes els qui s'autovaluen. 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Tot i que la competència lingüística i audiovisual és la que es treballa més a fons, no 
podem obviar que la competència digital és present en cadascuna de les activitats 
proposades, així com la d’aprendre a aprendre. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Cicle superior de primària. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
Aquest curs del moodle neix dins l’àrea de llengua catalana, però amb una clara 
aposta per la transversalitat. Es pot vincular amb l’àrea de socials pel que fa a la 
geolocalització dels indrets que surten al llibre. 
 
Documents adjunts 
 
Curs moodle: http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=1139 
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