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El centre va acordar dissenyar i implementar 
activitats interdisciplinàries on s’apliquessin 
les propostes de llegir per aprendre.

El tema que es va decidir treballar va ser la 
Prehistòria. 



Llengua anglesa

• Comprendre 
l’estructura d’un text 
acadèmic.

• Conèixer els 
connectors més bàsics 
d’un text.

• Sintetitzar i organitzar
informació d’un text 
acadèmic.

• Veure formes verbals 
del temps passat en 
context.

• Adquirir el vocabulari
bàsic del tema de la 
Prehistòria.

Ciències Socials

• Conèixer les formes de 
vida dels pobles 
prehistòrics:  paleolític
i neolític (organització
social, alimentació i 
tecnologia).

• Analitzar els canvis i 
continuïtats dels fets o 
fenòmens històrics.

• Adquirir la 
terminologia bàsica 
del tema.

Tecnologia

• Descobrir què és la
tecnologia i veure que 
ens acompanya des de 
la prehistòria. Entendre 
quina importància té 
en les nostres vides.

• Observar que les eines
s’utilitzen des de la 
prehistòria i que han 
evolucionat molt.

Àmbit digital

• Saber fer un mapa
conceptual amb l’eina 
digital Popplet.

• Fer ús del Moodle com 
a Entorn virtual 
d’aprenentatge.

• Crear un glossari
digital a un wiki.



ACTIVITAT 1

Situar temporalment la 
prehistòria a partir del 
text “La durada de la 

Prehistòria”

ACTIVITAT 2

Elaborar un mapa 
conceptual digital sobre 

la prehistòria a partir 
del text “Prehistoric

Hunter-Gatherer
Societies”

ACTIVITAT 3

Conèixer la divisió sexual 
del treball en la 

prehistòria a partir del 
text  “Hunterers and

gatherers: sexual division
of labour”

ACTIVITAT 4

Reflexionar sobre el 
paper social de la dona a 

la prehistòria i en 
l’actualitat a partir del 

text “La dona en els 
grups nòmades 

prehistòrics”

ACTIVITAT 5

Reflexionar sobre la 
importància de la 

tecnologia comparant el 
desenvolupament 

tecnològic en la prehistòria 
i en l’actualitat a partir del 

text “Tecno... Què?”

ACTIVITAT 6

Construir eines 
prehistòriques en el 
marc de la visita al 

poblat neolític de la 
Draga

ACTIVITAT 7

Sintetitzar la informació 
recollida en les 

activitats anteriors



La durada de la 
Prehistòria 

(Ciències Socials)

Prehistoric Hunter-
Gathered Societies

(Anglès)

Hunterers and gatherers: 
sexual division of labour

(Anglès)

La dona en els grups 
nòmades prehistòrics

(Ciències Socials)

Tecno... Què?

(Tecnologia)



Text: adaptat

Funció: activadora

ABANS de la lectura DURANT la lectura DESPRÉS de la lectura

Es fan connexions

amb els 

coneixements 

previs.

Es treballa el 

vocabulari

acadèmic a mesura 

que va apareixent.

Els alumnes 

reorganitzen la 

informació en un 

calendari còsmic.



Text: divulgatiu i adaptat

Funció: activadora

ABANS de la lectura DURANT la lectura DESPRÉS de la lectura

Es comenta 

l’estructura del text.

Es treballa el 

vocabulari

acadèmic a mesura 

que va apareixent i els 

alumnes van 

elaborant un glossari.

Els alumnes 

reorganitzen la 

informació en un 

mapa conceptual 

amb l’ajuda del 

docent.



Text: divulgatiu i adaptat

Funció: constructiva

ABANS i DURANT la lectura DESPRÉS de la lectura

Es fa un treball exhaustiu 

d’anàlisi de l’estructura 

textual i identificació dels 

connectors i de les paraules 

clau.

Es fa una reflexió crítica sobre 

la divisió sexual del treball, 

comparant la prehistòria amb 

l’actualitat.



DURANT la lectura

• Es fan connexions amb el text de l’activitat.

• Els alumnes resumeixen el text, a partir del modelatge de la 

professora, 

• Es fa una reflexió crítica sobre el paper social de les dones.

Text: divulgatiu i adaptat

Funció: constructiva



Text: adaptat

Funció: constructiva

ABANS de la lectura DURANT la lectura DESPRÉS de la lectura

S’activen els

coneixements 

previs.

Es fan inferències 

sobre la importància 

de la tecnologia.

Es revisa el lèxic nou i es 

relaciona amb els continguts 

curriculars de Tecnologia.  A 

continuació es fa una valoració 

sobre la importància de la 

tecnologia en la vida quotidiana 

amb l’ajut d’un qüestionari.



Diccionaris en línia (Activitats 2 i 3)

Bastida:  “Estructura d’un text” (Activitats 2 i 3)

Quadre del calendari còsmic (Activitat 1)

Imatges impreses (Activitat 7)



Aspectes  positius

L’activitat ha estat molt ben acollida per 
la seva dimensió competencial.

S’ha vist una lleugera millora en el 
grup intermedi i també es redueix el 
nombre d’alumnes que suspenen. 

Els alumnes amb més capacitat han 
pogut demostrar un nivell superior en 
l’àmbit competencial.

Aspectes que cal millorar

Els textos en anglès estan una mica 
per sobre del nivell d’una gran part 
dels alumnes, tot i que amb la base 
d’orientació de la professora i la 
seva proposta de treballar en 
parelles s’ha pogut corregir força 
aquesta qüestió.

En alguna de les activitats es 
necessita més temps del que 
s’havia programat en un inici. 



Donar continuïtat a l’activitat de cara al curs
vinent.

Treballar les estratègies de comprensió lectora 
en cada nivell.
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