
Conèixer 
conceptes bàsics
de programació i 

robòtica

Competència 
d’autonomia, 
iniciativa 
personal i 
emprenedoria

És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de va-
lors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, 
la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativi-
tat, l’autocrítica, el control emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar 
projectes i de convertir les idees en les accions, d’aprendre de les erra-
des, d’assumir riscos i de treballar en equip.

És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenen-
tatge individualment o en grup, en funció dels objectius i necessitats, 
així com dominar els diferents mètodes i estratègies d’aprenentatges. 

Competència 
d’aprendre a 
aprendre

És la capacitat de comprendre la realitat social en què es viu, 
afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic que 
es basa en els valors i pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, 
actuant amb criteri propi i sentit crític, contribuint a la construcció de 
la pau i la democràcia i mantenint una actitud constructiva, solidària i 
responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

Competència 
social i
ciutadana

Competència 
artística i 
cultural

És el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de dife-
rents manifestacions culturals i artístiques, tradicionals o no, 
que s’utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi. També inclou la 
capacitat de crear produccions artístiques pròpies o expressar experi-
ències i emocions a través de diferents mitjans artístics.

Identificar les emo-
cions pròpies i dels 
altres a través de 

l’observació

Prendre conscièn-
cia de com es 

comunica en les 
diferents situa-
cions a partir de 
l’autoavalaució

Crear un espot 
publicitari fent ús 
del cos, la veu i els 
materials amb una 
actitud participa-

tiva

Presentació comunica’t Se’ls presentarà un repte per resoldre mitjançant la creació d’un espot. Es farà una 
dinàmica per a recollir idees i a partir d’aquestes es crearan els grups de treball. 
Prèviament prendrem consciència del com estic i del que sé.

Muntatge i interpretació Amb aquesta activitat farem exercicis per millorar la nostra comunicació verbal i 
gestual, així com petits exercicis d’interpretació per perdre la vergonya.

Comunicació 
sobre el tema escollit

A través de la teatralització, farem la presentació sobre el tema escollit i la valoració 
del què hem après. 

Musical training Treballarem les tècniques vocals i les nocions de ritme i musicalitat, així com les co-
reografies que formaran part del muntatge. 

Disco Activitat on dirigits i acompanyats pels nostres monitors/es viureu una nit fantàstica 
plena de les vostres interpretacions.

Objectius de l’activitat Planificació de l’activitat Competències que treballem en aquesta activitat

Comunica’t, un programa principalment artístic on potenciarem la creativitat dels par-
ticipants. Amb grups de treball hauran de crear un espot publicitari i mostrar-lo a la 
resta de companys. L’objectiu és treballar la seva capacitat de comunicació i desenvo-
lupar els sentits i capacitats artístiques.

Són 3 els objectius que defineixen l’activitat 
de “Comunica’t” 

Aquests 3 objectius ens mostren on volem 
arribar de forma individual i col·lectiva amb 
aquesta activitat.

Les rúbriques, l’observació i el diàleg són 
les eines que ens permetran avaluar l’asso-
liment d’objectius.

DIA 1 DIA 2 DIA 3

MATÍ Presentació del repte Muntatge i interpretació Presentem l’espot  publicitari i 
ens autoavaluem

DINAR
TARDA L’hora de ser creatius: 

fem el guió
... i musical training -

SOPAR
NIT Ens comuniquem? Disco -

A continuació presentem la selecció de competències segons el decret 119/2015, 
de 23 de juny, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, que s’em-
marquen en aquesta programació
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