
eines

EINES A FER
SERVIR#mira_eines Curs Trimestre Ús TAC Ús MAV Fitxa explicativa Activitats Producció final a fer

per l'alumne
Agenda

Assamblea

Calculadora

Cartabó

Circulació: a peu, en vehicle, ...

Com funciona una biblioteca

Compàs

Cordar bata

Cordar sabates

Cosir

Diccionari

Email

Enciclopèdia

Enganxar objectes

Escànner

Escriure a la pissarra

Estoig

Explicar coses als demés

Exposar un tema

Fer búsquedes per internet

Fer felicitacions

Fer fila

Fer notes d'avís

Fer un esquema

Fer una redacció

Flauta

Folis Horitzontals

Folis Vertical

Goma d'esborrar

Gravar un so

Imprimir

Lupa

Llapis

Llapis colors
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Llegir en veu alta

Llegir sense veu

Llibretes

Màquina fer fotos

Mastegar sense obrir la boca

Mastegar sense parlar

Menjar amb forquilla i ganivet

Microscopi
Normes d'educació (gràcies, bon dia, deixar
seient a persones més grans,...)
Ordenar la cartera

Ordenar la classe

Ordenar la taula

Ordinador

Orientar-se

Perills elèctrics

Perills en general

Pinzells

Plastilina

Presentar un treball

Punxar

Punxó

Regla

Rellotge: llegir l'hora.

Rentar mans

Rentar-se les dents

Resumir

Retallar

Rotuladors

Seguir ordres

Semicercle

Subratllar el més important

Telèfon mòbil

Temperes

Text auca

Text audiovisual: cançons
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Text audiovisual: cinema

Text audiovisual: imatge

Text carta

Text còmic

Text conte

Text descriptiu

Text Email

Text expositiu

Text historieta

Text horari

Text invitació

Text menú

Text narratiu

Text normes joc

Text nota

Text novel·la

Text òpera

Text partitura

Text poesia

Text postal

Text teatre

Tissores

Video-gravadora

Webcam
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INFORMACIÓ

Sempre es donaran les indicacions, als alumnes, de que es pensa demanar

Quan s'expliqui l'eina es faran tot un seguit d'activitats que estaran graduades per curs.

Els encarregats de crear les activitats serà el professorat. Tots els alumnes les hauran de fer en el curs que estiguin assignades.

A la secretaria hi haurà un arxiu on estaran les activitats.

Aquestes activitats tindran la seva avaluació que complementarà la nota de l'alumne.

Aquestes eines es faran servir a totes les àrees.

Dins dels projectes s'especificaran les eines que es faran servir

Es concretarà en quins curs i en quin moment s'ensenyarà l'ús de cadascuna de les eines.

S'intentarà especificar el grau de domini de l'eina que a de tenir l'alumne a cada curs.
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