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1- INFORMACIÓ PRÈVIA - ALUMNES DE 1r D’ESO 

 

- INTRODUCCIÓ. 
 
El que tens a les mans són les instruccions per elaborar un treball en grup 
 
Has de tenir present que el més important d’aquest treball és la 
presentació, l’exposició oral que haureu de fer el dimarts i una mica els 
continguts. Dic només una mica perquè ja hem mirat que els continguts 
siguin molt fàcils de trobar o de calcular. I no cal dir: l’assistència, el 
comportament, el treball a classe, el treball en grup i el material a portar. 
 
Hauràs d’utilitzar llibres, apunts, records, .... i una mica d’imaginació per 
tal de fer un bon treball! 
 
A més, en cap moment no et trobaràs sol perquè sempre tindràs  un/una 
professor/ra  disposat a donar-te un cop de mà quan et trobis perdut. Ell/a 
et podrà indicar què vol dir aquella pregunta que no entens, o bé per on 
has de buscar aquella resposta que no trobes.  
 
Quant a la nota final, nosaltres pensem que tots heu de ser capaços de fer 
aquest treball i treure una bona nota. 
 
A continuació trobaràs una sèrie de fulls amb textos i activitats que has de 
resoldre individualment o en grup. Has de llegir primer tot el que heu de 
fer i decidir per on començareu, qui farà cada cosa i com ho fareu per tal 
que al final tots pugueu respondre a qualsevol pregunta sobre qualsevol 
dels apartats. Vigila perquè hi ha tasques que les heu de fer tots els del 
grup alhora o bé individualment. 
 
Abans de passar qualsevol feina a net l’haureu d’ensenyar a algun 
professor/ra perquè us digui si és correcte o no. 
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- DISTRIBUCIÓ HORÀRIA. 

Dijous 14: 

08:45 Arribada al centre i cadascú a la seva aula de tutoria... 

Què hem dit que s’ha de fer el primer dia? 
Comprova que has fet el llistat de les tasques que hauràs de 
realitzar durant la visita al pavelló d’esports.  
Com us repartireu la feina? 

09:15 Xerrada sobre Specials olympics a càrrec de Núria 
Vilarrubla. 

10:15 Sortida cap al Parc del Segre i esmorzar. 

12:15 Arribada al palau d’esports. 

Durant aquesta sortida has de mirar el dossier de 
matemàtiques i tecnologia per poder-lo completar. 

13:00 Tornem cap a l’Institut, agafem les coses i marxem cap 
a casa. 

Divendres 15: 

Treballarem al centre, al grup A i el grup D a l’aula A005 
i el grup B i el grup C a l’aula A006. 

Hauràs d’haver portat el material necessari: llibres de text, 
retoladors, llapis de colors, bolígrafs, paper, regles,... totes 
aquestes coses! 
Com que els professors anirem canviant d’aula tindràs ocasió 
de preguntar dubtes. Tu no pots sortir de l’aula fins que arribi 
l’hora de l’esbarjo. 
Pensa, a més a més, que tota la feina que no facis aquí te 
l’emportaràs a casa per deures! 
Durant les 3 primeres hores abans del pati has de passar a net 
matemàtiques i tecnologia i fer el treball de socials 
individualment. 

11:30 Esbarjo. 
12:00 Projecció de la pel·lícula “El club de los incomprendidos” 

a la sala d’actes. 
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Dilluns18 

08:45 Arribada al centre i cadascú a la seva aula de tutoria. 

Cada grup a la seva aula de tutoria. Explicació per grups del 
que han fet aquí i el que han fet a Cabrera de Mar. 

09:30 Projecció de la pel·lícula “Campeones” al cinema Guiu. 

11:30 Esbarjo 

12:00 Treball a l’aula 

Realització de les activitats de català i castellà: fitxa tècnica i 
elements sobre la pel·lícula.  I finalment confecció del tríptic.  

Realització de les activitats d’anglès i francès. 

Dimarts 19: 
08:45 -11:30 Últims retocs 

Comprovar que tot està en ordre i que teniu el treball acabat. 
Elaboració del power point. 
No oblideu assajar l’exposició oral. 

11:30 – 12:00 Esbarjo 
12:00 – 13:50 Exposició dels treballs davant els tribunals. 
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- OBJECTIUS DEL TREBALL DE SÍNTESI. 

És important que abans de començar el crèdit de síntesi tingues clar 
què pretenem que aprenguis a fer i com ho has de fer, perquè, d’això, en 
dependrà la nota final. 

1. Expressar-se correctament, oralment i per escrit, en català i
castellà.

2. Observar i escoltar amb atenció i saber expressar el resultat de
forma comprensible.

3. Mostrar capacitat d’integrar i transferir els continguts adquirits de
les diferents àrees (capacitat de síntesi, resum, descripció).

4. Saber buscar i utilitzar la informació obtinguda per via documental,
institucional o personal.

5. Saber analitzar, seleccionar, ordenar, classificar la informació, i
exposar-la a través dels llenguatges específics apropiats.

6. Manifestar autonomia i iniciativa personal, capacitat de raonament
lògic i de comprensió crítica.

7. Treballar en equip amb la finalitat de planificar, realitzar i concloure,
de forma acurada, una activitat.

8. Mostrar actituds de respecte a les persones i a les coses, de
responsabilitat i participació en el treball, i d’interès per conèixer
l’entorn propi.

9. Valorar l’ordre, la neteja i l’endreça en relació amb el treball.

10. Valorar el respecte en la comunicació de les idees i la tolerància
envers les diferències entre les persones.

11. Coneixement de l’espai físic de treball.

12. Acceptar la pròpia realitat personal i les pròpies possibilitats.
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- NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DEL TREBALL. 

1. El treball s’haurà de presentar per equips en una carpeta única,

és a dir, tots els integrants de cada equip lliuraran el treball 

alhora. 

Hi ha activitats que, seguint les instruccions que se us donen, 

s’hauran de treballar o elaborar en conjunt i d’altres que 

s’hauran de treballar individualment.  

2. En la carpeta de cada grup hi constarà:

2.1. PORTADA: On ha de constar, el nom i cognoms de cada 

membre del  grup i el curs a què pertanyen. 

2.2. ÍNDEX: Heu de fer un índex general. 

2.3. INTRODUCCIÓ: Heu d’explicar com us heu repartir ala 

feina, què és el que ha fet cadascú i per què i quines 

dificultats heu trobat per realitzar-lo.  

2.4. COS DEL TREBALL: Heu de presentar cada apartat per 

separat. És a dir, si canvies d’apartat has de començar en 

un altre full. 

2.5. CONCLUSIONS: Cal que feu una crítica i autocrítica 

raonada del treball realitzat. 

2.6. FONTS D’INFORMACIÓ: Bibliografia i webgrafia. Cal que 

feu un llistat amb les dades dels llibres, de les publicacions 

i de les pàgines web que s’han consultat.  Fins i tot s’han 

d’incloure els llibres de text.  Heu d’ordenar-los per ordre 

alfabètic dels autors. Cal que hi consti el nom de l’autor en 

majúscula, el títol de l’obra entre parèntesis o cometes i 

subratllat, l’editorial, la col·lecció, el lloc i la data de la 

publicació. 

3. La formalització de la presentació serà la següent:
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3.1. El treball s’ha de presentar escrit a mà, amb molt bona 

lletra. 

3.2. Paper blanc DIN A4 i escrit en una sola cara. No es pot 

utilitzar cap dels fulls del dossier. 

3.3. Cal que es respectin els marges laterals del text i els 

superiors i inferiors. (aproximadament, 30 mm a l’esquerra, 

20 mm a la dreta, i 20 mm a dalt i a baix). 

3.4. Les pàgines han d’anar numerades i hi ha d’aparèixer a la 

part superior el nom dels membres del grup. 

3.5. L’aspecte dels fulls ha de ser impecable: net, sense 

gargots, sense arrugues ni doblecs. 

3.6. L’ortografia i la puntuació han de ser correctes, per tant, 

abans de lliurar el treball, cal rellegir-lo i corregir-lo les 

vegades que calgui. 
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- NORMES PER A L’EXPOSICIÓ ORAL. 

1. Preparació de la classe: Col·locació de les taules al final de la

classe i les cadires davant col·locades en fileres.

2. Les presentacions es fan a l’aula de tutoria. És el moment de

lliurar la carpeta amb el treball.

2. Heu d’explicar:

a. Què són? Petita història dels specials olímpics.

b. Qui hi participa? De quins països venen? Qui ho

organitza? 

c. Quan es celebren?

d. On es fan? Quins esports es fan a la Seu?

e. Hi ha premis? Quins són els premis?

f. Què esperes d’aquestes olimpíades?

Cal que us repartiu el que ha de dir cadascú dels membres del 

grup pensant que heu d’intervenir tots. 

3. Els membres del tribunal us podran fer preguntes sobre la

feina desenvolupada que serviran per comprovar si tots els

membres del grup coneixeu el contingut dels diferents apartats

i les seves conclusions.

A més, demostrareu si heu treballat amb cohesió, o si ben al

contrari, heu repartit tasques sense posterior posada en comú.

4. Per a la vostra exposició heu de preparar un Power Point que

serveixi de guió i fer una explicació que resulti convincent per

a defensar el vostre treball davant del tribunal.

No podeu llegir les diapositives. Penseu que amb trenta

paraules per diapositiva ja és suficient.

5. Els membres del tribunal tindran en compte aspectes com:
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• expressió natural amb una gesticulació apropiada i no

estàtica

• expressió oral adequada: articulant clarament les

paraules, sense córrer massa ni anar massa lent,

entonant, donant significat a les paraules (interrogacions,

suspensions ...) i sense entrebancar-se.

• quan parleu mireu els membres del tribunal i no al Power

Point.

• feu servir exemples adequats i aclaridors.

• que l’extensió de l’exposició sigui l’adequada al contingut

de cada apartat.

• utilitzeu el llenguatge amb precisió (evitant “expressions

comodí” amb poc significat, com “una cosa”), i fent ús de

termes relacionats amb el tema correctament

(tecnicismes)

• selecció i ordenació dels temes i conceptes importants.

• conclusió de les idees principals.

• resposta correcta a les preguntes que facin els membres

del tribunal.

• coneixement del tema del qual parleu.

Quan assageu la vostra exposició us haureu de fixar en 

aquests tipus de detalls. 

6. Heu de controlar bé el temps de l’exposició. Disposareu de

10 minuts per explicar el vostre treball i després haureu de

respondre  a les preguntes del tribunal durant uns cinc minuts

més.
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2- ACTIVITATS 

- QUÈ SÓN? QUI PARTICIPA? 

La primera cosa que aprendrem serà què són aquests jocs olímpics i qui hi va 
participar en els darrers jocs al 2014. 

Tot seguit teniu les anotacions del que has de fer. 

1. Visita la pàgina oficial dels Special Olympics de Catalunya,

http://www.specialolympics.cat/ i realitza les següents activitats:

1.1. Escriu una redacció explicant la història d’aquests jocs. 

1.2. Cerca i fes una llista de les delegacions (Comunitats Autònomes 

i Estats) que van participar en els joc del 2014. 

1.3. Finalment realitza una fitxa de cada una de les delegacions amb la 

següent informació: 

Nom de la delegació (Estat o Comunitat Autònoma): 

Situació geogràfica: 

Bandera: 

Govern: 

Capital: 

Demografia (número d’habitants): 

Clima: 

Plats típics: 

Tradicions, festes, costums, etc:
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- ON ES FARAN? 
Ara que ja coneixem una mica què són i qui hi participarà, anem a conèixer un 

dels espais on es realitzaran aquests esports. 

1.- Comprova  quina és la capacitat de públic assegut del Palau d’Esports. 

2.- Cada grup teniu dos fulls amb el plànol dels seients del palau, un guardeu-

lo al centre que serà el net, és a dir el que entregareu i l’altre emporteu-vos-el 

al palau per anotar-hi les dades que necessiteu. 

En el full adjunt, que representa el plànol dels seients del palau. 

Pinta de color negre l’espai que representa la pista de joc. 

Pinta de color vermell els espais guardats per allotjar les persones que van 

amb cadires de rodes.  

Pinta de color groc les escales. 

Pinta de color verd els túnels d’entrada al vestidor i marca amb una creu el 

que té la lona blava per cobrir els jugadors. 

Pinta de color blau les cadires que trobis a la grada de color blanc. 

3.- Numera les files, la 1 és la més propera al camp i augmenten a mesura 

que s’allunyen de la pista. Numera els seients de cada fila, primer busca el 

mig del camp i mirant la pista posa a la dreta senars i a la esquerra parells. 

4.- Marca amb el número 1 el seient de la fila 4 cadira 18 i amb el numero 2 el 

seient de la fila 1 cadira 13. Pots trobar el seient 35 de la fila 2? 

5.- Al palau un dels esports que s’hi practiquen és el bàsquet, un partit de 

bàsquet té 4 parts de 10 minuts cadascuna. Quants minuts dura un partit de 

bàsquet ? I quants segons? 
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Plànol dels seients del palau d’esports (Se us donarà en un full Dina 3). 
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INVESTIGUEM SOBRE ELS SEIENTS DEL POLIESPORTIU 
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Les característiques tècniques d’aquest seient són: 
• Material: PP
• Pes: 2,1 Kg
• Quatre punts d’ancoratge amb cargols de 10 x 80 mm  amb volandera.
• Amplada: 431 mm
• Profunditat: 447 mm
• Alçada: 350 mm

Averigua: 

1. El nom tècnic del material

2. De quin tipus de material es tracta

3. Enumera les propietats o característiques d’aquest material

4. Quines de les propietats del material creus que el fan idoni per aquest
tipus de seients

5. Proposa altres material idonis per aquesta funció. Raona la resposta

6. Hem comprat un sac d’aquest tipus de material de 50 quilograms.
Quants seients podrem construir amb aquesta quantitat de material?
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7. Quin és el pes total de tots els seients del poliesportiu.

8. Quants sacs de material  necessitarem per construir tots els seients del
poliesportiu?

9. Si tenim 20 bosses de 100 cargols més volandera cadascuna, en
tindrem suficients per collar tots els seients del poliesportiu

10. Si cada bossa ens costa 35 €, quin serà el cost total de collar tots els
seient del poliesportiu

11. La bossa on teníem desats  els grànuls de PP per fer un seient s’ha
trencat. Disposo de tres capses: una de 8 cm d’ample, 8 cm de fondària
i 8 cm d’alçada;  una altra de 13 cm d’ample, 13 cm de fondària i 13 cm
d’alçada i la darrera de 25cm d’ample, 25 cm de fondària i 25 cm
d’alçada.

a. Quina de les tres capses és la més adequada. Per què?

b. Dibuixa i acota degudament la capsa que consideris més
adequada
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12. Dibuixa en el cub de la imatge el que ocuparia el material per construir
un sol seient, sabent que cada quadrat equival a un centímetre. 

13. Amb un metre cúbic de PP quants seients podrem construir

14. Treball a escala:

• Dibuixa el seient a una escala adequada perquè en càpiga en un full

DIN A4

• Indica a quina escala el realitzes

• Acota  el dibuix adequadament
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- QUINS SÓN ELS PARTICIPANTS? 

Ara visionarem la pel·lícula “Campeones” i farem un petit treball sobre la 
pel·lícula. 

Una pel·lícula és una narració com també ho és una novel·la. Per  tant, ara que ja 

heu vist la pel·lícula Campeones podeu realitzar les tasques següents 

relacionades amb la narració:  

- Fitxa tècnica: 

nom del director, nom dels actors, data d’estrena, país, duració, gènere, 

sinopsi (resum) i opinió personal. 

- Elements de la narració: 

identificar els personatges (principals, secundaris i decoratius), el temps 

(intern i extern) i l’espai. 
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- MITJANS DE DIFUSIÓ 

Tot seguit farem un tríptic bilingüe en les dos llengües (castellà i català)  

Serà un tríptic informatiu. 

Lee atentamente las siguientes orientaciones 

Será un texto instructivo, con lo que deberás seguir la planificación, redacción y 

revisión que has aprendido a lo largo del curso. 

Deberéis elaborar en grupo un tríptico bilingüe en catalán por una cara y en 

castellano por la otra. 

Deben aparecer los siguientes apartados: 

a) PORTADA con el título adecuado a la finalidad del texto y decorándolo de

forma atractiva.

b) INFORMACIÓN BREVE DE LOS DEPORTES QUE SE CELEBRAN EN

LA SEU D’URGELL: Básquet, ciclismo, hockey, petanca, ping pong, tenis

y bádminton.

c) INDICACIONES DE LOS ESPACIOS Y INSTALACIONES DONDE SE

REALIZARAN LOS DIFERENTES DEPORTES.

d) MODELO DE PRESENTACIÓN
PORTADA          Información deportes          Indicaciones espacios 

            PORTADA 
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- PRACTIQUEM EL VOCABULARI DELS DIFERENTS 
ESPORTS. 

Donat que tenim participants de diferents comunitats i països, per acabar 
farem unes activitats sobre els esports dels special olímpics en les llengües de 
francès i anglès. 
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Decide whether to use PLAY, GO or DO and complete the table. 



Complete the puzzle and find the solution word. 
1. A sport in which two athletes fight with foils, sabres and épées.
2. Different water sports like swimming, diving and water polo.
3. A team sport in which a ball must be thrown through a net.
4. A contest in which athletes compete in five different sports.
5. A sport connected with riding horses.
6. You need a bow and arrows to do it.
7. Different sports like running, jumping and throwing.
8. You need large gloves to do it and you must wear a mouthguard for protection.
9. You have to be very strong to do it.
10. You need a pistol or a riffle to do it.
11. A martial art that was invented on Korea.
12. A sport in which two athletes throw each other to the ground.
13. You need a boat to do it. You cannot do it when there is no wind.
14. The most popular sport in the world.
15. A contest in which athletes compete in three different sports.
16. A martial art that was invented in Japan.
17. You need a small open boat and a paddle to do it.
18. You have to be strong, agile and very flexible to do it.
19. A sport in which a ball is hit across a net with a racket.
20. A sport in which you use oars to move a boat.

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 



  

You see four words in each line. One word doesn’t go 
with the rest for some reason. You have to spot the odd 
one and highlight. There can be different reasons. 

E.g. 

Tooth – finger- foot –face (Here tooth is odd; the three 
other words begin with an F!

1 soccer tennis badminton boxing 

2 handball volleyball football dance 

3 swimming boating running skating 

4 judge referee umpire ref 

5 downhill nordic bob-sleigh ski-jump 

6 long jump shot put javelin discos 

7 billiard table tennis wrestling pool 

8 charlston foxtrot walz disco 

9 ball popcorn basket whistle 

10 court green pitch field 

11 pop popcorn candy floss tea 

12 jersey kit shorts shoes 



1 

2 

3 

4 

7 8 9 

Let’s talk about SPORT 
    Conversation cards 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

What’s your favourite 
sport? 
How often do you play it? 

Which sports have you 
played? Which one did you 
enjoy most? 

How many hours of sports 
do (did) you have in school? 
Is (was) this enough? 

Which sport would you like 
to try? 
Explain why. 

Is there a sports centre 
near your home? 
How often do you go there? 

Which sports do you think 
are dangerous? 
What can happen? 

Playing sports or computer 
games? Which do you 
prefer? Why? 

Do you prefer playing or 
watching sports? 
Explain. 

Which sports are popular in 
your country? 
Talk about them. 

Have you ever been to a 
sports match? 
Talk about it. 

Name 3 sports played with a 
ball. 
Explain the rules for one. 

Have you ever won an award 
or medal in a sports 
competition? Talk about it. 

Do you prefer individual or 
team sports? 
Explain why. 

Name 3 winter sports. 
Have you tried any? 

Who’s your favourite sports 
personality? 
Why? 

Do you think famous sports 
players are overpaid? 
Explain. 

Name 3 team sports and 3 
individual sports. 
Explain the rules for one. 

Which sports is your 
country good at? Name the 
most famous players. 

Do, play or go? 
aerobics 
basketball 
football 
judo 
running 
skiing 
swimming 
tennis 

Work in groups. 
Can you guess the rules? 

Match 
badminton 
canoeing 
cricket 
cycling 
fencing 
golf 
ice hockey 
taekwondo 
Thai boxing 
water polo 

5 

6 

10 



A 5-Minute-Activity
Who finishes first? 

 Work in pairs and write your answers in the boxes! List 3 sports that 

1. need a net

2. need a ball

3. are in water

4. are played in a team

5. are played on your own

6. are played on winter

7. are played in summer

8. begin with a B

9. use hands to play

10. begin with an S



10 11 12 
9 

8 5 6 7 

3 4 2 1 

1. Surf 2. Golf 3. Basketball 4. American Football

5. Boxe 6. Hokey 7. Baseball 8. Iceskate

9. Karate 10. Fencing 11. Skate 12. Badmington



10 11 12 
9 

8 5 6 7 

3 4 2 1 
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