
                                     ACTIVITATS DE RELACIONS I CANVI     CI  
 

ESCOLA I NIVELL:  
� Castell de Farners  
� 2nCI 

MESTRE RESPONSABLES DE LA IMPLEME NTACIÓ:   
� Sebastià Samblas i Erika López. 

 
TÍTOL DE L’ACTIVITAT :  

� Jocs d’ordenació i seriació -  Dominó. 
 
CONTINGUTS QUE ES TREBALLEN:   

� Descripció de canvis qualitatius i quantitatius entre dues situacions. 
� Ordenació i classificació d’objectes a partir de consignes donades. 
� Identificació d’objectes a partir de qualitats negatives. 

MATERIAL/RECURSOS NECESSARIS : 
 

� Diferents imatges d’objectes  i Etiquetes d’atributs. 
 
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  
 

� Realitzem l’activitat a la classe amb una durada aproximada de 45 minuts. 
� Fem l’activitat amb mig grup (12 nens/-es). Disposem el material en una taula central i els alumnes 

envolten aquesta taula. 
� Es preveu avaluar la capacitat dels alumnes a l’hora de distingir qualitats dels objectes partint de 

consignes tant positives, com negatives. 
 
 
ACTIVITAT 1: 
 

� Primer els mestres presenten el material als alumnes. 
� L’objectiu de l’activitat és que cada alumne de forma individual pugui identificar els objectes a partir 

d’una consigna.  
� Es repeteix l’activitat d’identificació d’objectes amb consignes negatives (màx.2). 
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ACTIVITAT 2:  
 

� Quan tots els alumnes ja han manipulat el material, els mestres disposen una imatge sobre la taula. 
� L’objectiu de l’activitat és que  a partir de la imatge donada els alumnes juguin al “domino” seguint  

consignes sobre els diferents atributs de les imatges. 
� Es repeteix la activitat canviant les consignes en positiu per altres en negatiu, amb un màxim de 2 

consignes negatives. 
 
    

                  
             
      A partir de la primera imatge                                     Els alumnes juguen la partida 
     decideixen qui pot posar la seva. 
 
 
Criteris d’avaluació: 
 

� Cercar semblances i diferències entre imatges i situacions.  
� Captar els canvis que es produeixen en la seqüència. 
� Discriminar i agrupar elements que tenen els mateixos atributs. 
� Comprendre consignes negatives-  

 
VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT:  
 

� Aquesta activitat va agradar als nens/-es, ja que la majoria van comprendre ràpidament el seu 
funcionament. Alguns d’ells van aprendre a discriminar les imatges amb dos consignes negatives, ja 
que a l’ inici de l’activitat els hi costava una mica.  

� L’activitat es va realitzar més ràpid del que esperàvem, degut a que els objectes tenien poques 
diferències  (només vam proposar dos tipus d’objectes diferents).  

� Hem après que per aquest nivell s’han proposar més diferències per què l’activitat resulti més 
dinàmica. 

 
 


