CICLE MITJÀ
MATERIAL
PER A PROFESSORAT

Objectius i continguts de les activitats

1 · passaparaula
Títol
OBJECTIUS

• Conèixer aspectes biogràﬁcs bàsics de
la vida de Joaquima.
• Utilitzar el joc de preguntes directes
per a motivar els alumnes i reforçar
dades clau de la vida de Joaquima.

CONTINGUTS

• Biograﬁa de Joaquima per mitjà de
preguntes directes.

DESENVOLUPAMENT

L’activitat s’ha de fer després de
treballar a l’aula la biograﬁa de
Joaquima.
Les preguntes i les respostes es poden
dir en gran grup, perquè els alumnes
que tinguin dubtes en alguna de les
respostes continuïn motivats.

TEMPORALITZACIÓ

20 minuts.

MATERIALS

Pissarra digital per fer-la en gran grup.
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2·
Títol

sopa de lletres i codi secret

OBJECTIUS

• Conèixer, tot jugant, el nom dels ﬁlls de
Joaquima i una de les seves frases més
conegudes.
• Els noms dels ﬁlls de Joaquima.
• Frase cèlebre de Joaquima.

CONTINGUTS

L’activitat s’ha de fer després de la
motivació del mestre. Aquesta és
complementària per als alumnes que els
motivi aquest tipus d’activitat.

DESENVOLUPAMENT

TEMPORALITZACIÓ

20 minuts.

MATERIALS

Material imprimible.
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3·
Títol

vida de Joaquima de en 10 puzles (35 a 40 peces)

OBJECTIUS

• Gaudir i desenvolupar habilitats
d’atenció i de cooperació.
• Fomentar el diàleg entre alumnes de
fets importants de la vida de Joaquima.

CONTINGUTS

• Dades biogràﬁques de la vida de
Joaquima descobrint-les a partir de
puzles.

DESENVOLUPAMENT

Generar diàleg sobre els fets importants
de la vida de Joaquima. Descobrir tot
resolent els puzles quines situacions o
llocs concrets s’hi amaguen.
Realitzar-la de forma individual si tots
disposen de dispositius.

TEMPORALITZACIÓ

30 minuts.

MATERIALS

Dispositius per als alumnes.
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4·
Títol

quizziz: Joaquima de Vedruna

OBJECTIUS

• Valorar de forma individual, en petit
grup o en gran grup els continguts
treballats a l’aula de forma lúdica i
interactiva.

CONTINGUTS

• Biograﬁa de Joaquima de Vedruna.

DESENVOLUPAMENT

Seria bo que l’educador fes abans
l’activitat per valorar si es disposa dels
mitjans necessaris i valorar si és millor
fer-la de forma individual, en petit grup
o tots junts projectant-la a l’aula.

TEMPORALITZACIÓ

20 minuts.

MATERIALS

Material imprimible.

4

5·
Títol

3, 2, 1,... ja!

OBJECTIUS

• Desenvolupar la imaginació, la
creativitat i l’espontaneïtat de l’alumne.
• Conèixer i experimentar les
possibilitats expressives corporals.
• Treballar en un temps marcat i decidir
en grup què fer; posar-se d'acord amb
els companys.
• Detectar escenes de la vida de
Joaquima, fer-ne diàleg de forma lúdica
i creativa.

CONTINGUTS

• Moments importants de la vida de
Joaquima de Vedruna.

DESENVOLUPAMENT

El professor llegirà en veu alta l’activitat
i els alumnes hauran de realitzar les
activitats proposades en el temps més
curt possible. L'objectiu és que parlin i
representin en grup la vida de Joaquima
de forma lúdica i amb expressió
corporal.
Aquesta activitat es podrà realitzar a
l’aire lliure si sembla adient.

TEMPORALITZACIÓ

30 minuts.

MATERIALS

Lectura de l’activitat en veu alta per part
del mestre.
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6·
Títol

mural

OBJECTIUS

• Sintetitzar la informació rebuda
aportant la seva opinió de forma
creativa.

CONTINGUTS

• Elecció dels aspectes més rellevants
de la vida de Joaquima.
• Característiques actuals del carisma.
• Comunicació creativa i visual.

DESENVOLUPAMENT

Els alumnes hauran d’escollir quins són
els moments més importants de la vida
de santa Joaquima, quines
característiques en segueixen vives avui
i decidir com expressar la idea de forma
visual.
Podran triar el mètode d'expressió que
més fàcil els resulti.

TEMPORALITZACIÓ

Una sessió per a elaborar-los i uns
20-30 minuts per a exposar-los.

MATERIALS

Els alumnes tindran llibertat per a
escollir la tècnica i els seus materials.
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7 · Genially:
Títol

Què en saps de Joaquima?

OBJECTIUS

• Valorar de forma individual, en petit
grup o en gran grup els continguts
treballats a l’aula de forma lúdica i
interactiva.

CONTINGUTS

• Biograﬁa de Joaquima de Vedruna.

DESENVOLUPAMENT

Seria bo que l’educador fes abans
l’activitat per valorar si es disposa dels
mitjans necessaris i valorar si és millor
fer-la de forma individual, en petit grup
o tots junts projectant-la a l’aula.
Fer l’activitat al ﬁnal de la lectura de la
biograﬁa i del diàleg a classe.
20 min (16 preguntes interactives i el
diàleg posterior).

TEMPORALITZACIÓ

Els alumnes tindran llibertat per a
escollir la tècnica i els seus materials.

MATERIALS

Mitjans interactius.
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8·
Títol

carpeta amb els dibuixos de Joaquima de Vedruna

OBJECTIUS

• Fer memòria d’allò viscut a classe i
expressar de manera artística i
desenfadada l’aprenentatge.
• Treballar la motricitat ﬁna en un clima
relaxat i distès.

CONTINGUTS

• Dibuixos de la vida de Joaquima de
Vedruna.

DESENVOLUPAMENT

El professorat comptarà amb un gran
ventall d'imatges. Cada escola les
distribuirà perquè no siguin repetides de
forma innecessària. Se’n podran
imprimir diverses per classe i facilitar
que els alumnes escullin la que més els
agradi.
Els educadors han d’establir un diàleg
amb els alumnes perquè s’adonin del
sentit de la seva elecció: quin dibuix
estan triant, quina escena representa de
la vida de la Santa...

TEMPORALITZACIÓ

Una sessió.

MATERIALS

Material fotocopiable.
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