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1. INTRODUCCIÓ
El municipi de Mont-roig ofereix al seus visitants tres tipus d’activitats relacionades amb l’àmbit físic.
Aquestes són: rutes en BTT, escalada i rutes de senderisme. A partir d’aquí i dins l’àmbit de l’Educació
Física hem buscat activitats per poder realitzar en aquest entorn.
La pràctica d'Activitats Físiques al Medi Natural (AFMN) té un gran valor educatiu degut a la gran
varietat d'habilitats motrius que es desenvolupen, així com també les relacions que s'estableixen amb
el medi natural.
El caràcter motivador i la contribució al desenvolupament d'aptituds cognitives, motrius, socials i
afectives fa que ens plantegem la necessitat d’introduir-les dins de les nostres programacions.
No obstant, les característiques pròpies del medi on es realitzen, els seus requeriments organitzatius i
la formació tècnica que necessiten dificulten la seva pràctica.
Respondre al com introduir les AFMN és un repte per als docents, és una tasca complexa. Trobar
solucions a les pors i tenir present el que és possible del que és convenient pel desenvolupament
integral dels nostres alumnes i l’assoliment de les competències serà el repte més important del
mestre d’Educació Física.
Per altra banda, no ens podem oblidar de la competència digital. Per aquest motiu programem les
nostres activitats amb el Model TPACK.
El model TPACK (Technological PedAgogical Content Knowledge) és un model que identifica els
coneixements que un docent necessita dominar per a integrar la tecnologia digital a l’aula d’una
manera eficaç. Va ser desenvolupat entre el 2006 i el 2009 pels professors Punya Mishra i Mattew J.
Koehler, de la Universitat Estatal de Michigan.
Aquest resulta de la intersecció dels tres coneixements fonamentals per a la pràctica de la docència en
un entorn digitalitzat, tres coneixements que al seu torn s'intercalen entre sí:
1. Coneixement dels Continguts (technological knowledge: CK). Coneixement dels continguts
curriculars. El docent ha de conèixer i dominar el tema que pretén ensenyar des del punt de
vista dels continguts. Els docents han de tenir coneixements sobre allò que estan ensenyant.
2. Coneixement Pedagògic (pedagogical knowledge PK). Coneixements sobre com ensenyar de
manera eficaç. Es refereix al coneixement dels processos d'ensenyament i aprenentatge.
Inclou, entre altres, els objectius generals i específics, criteris d'avaluació, competències,
variables d'organització, etc. Aquesta forma genèrica de coneixement s'aplica a la comprensió
de com aprenen els alumnes, com gestionar l'aula, com planificar els aprenentatges i com
avaluar els alumnes.
3. Coneixement Tecnològic (technological knowledge TK). Al·ludeix al coneixement sobre l'ús
d'eines i recursos tecnològics incloent la comprensió general de com aplicar-los d'una manera
productiva a l’aula.
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Aquests coneixements, en interactuar, formen 4 espais d’intersecció que generen les seves
interrelacions:

Coneixement Tecnològic Pedagògic del contingut (TPACK). És el coneixement que els docents
necessiten per tal d'integrar la tecnologia digital en el pla d'estudis curriculars d'una manera efectiva.
Defineix doncs una forma significativa i eficient d'ensenyar amb tecnologia digital.
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2.

DESCOBRIM L’ENTORN EN BTT

2.1.

BENEFICIS DEL CICLISME

Anar amb bici és un dels esports més complerts que podem practicar. Ens ajuda a tonificar tot el tren
inferior. És un bon exercici per cremar greixos i contribueix al desenvolupament de massa muscular.
Diversos estudis han corroborat que practicar ciclisme té importants beneficis:
1. Enforteix el cor
La pràctica del ciclisme estimula i millora el nostre cor, els pulmons i la circulació de la sang disminuint
el risc de patir malalties cardiovasculars. A més a més, anar en bicicleta amb regularitat disminueix els
nivells de lípids a la sang.
2. Tonifica i enforteix el músculs
Quan practiquem el ciclisme, la majoria de músculs
del nostre cos s’activen. Principalment del tren
inferior, quàdriceps, glutis i bessons però també
músculs de la zona lumbar, abdominal i pectoral.
Aquests últims ajuden a l’equilibri sobre la bici.
3. Millora el rec sanguini
Quan realitzem un esforç físic els músculs que més treballen necessiten un major flux sanguini i és per
aquest motiu que el reg sanguini s’activa.
4. Elimina greixos i perdem pes
El ciclisme és una bona opció per mantenir o perdre pes ja que augmenta el ritme metabòlic,
desenvolupa els músculs i crema grassa corporal.
5. Redueix el colesterol
Anar en bicicleta baixa el nivell de colesterol LDL, conegut popularment com a colesterol dolent. En
canvi augmenta el colesterol HDL perquè els basos sanguinis estan més saludables i flexibles evitant la
seva calcificació.
6. Potencia el sistema immunològic
Quan practiques ciclisme segregues unes substàncies químiques que produeixen sensació de benestar,
milloren el teu estat d’ànim i augmenten els fagòcits. Aquests són els encarregats de combatre les
bactèries i les cèl·lules cancerígenes.
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7. Disminueix la probabilitat de patir càncer i diabetis.
Diverses investigacions afirmen que la pràctica del ciclisme amb regularitat redueix el risc de patir
càncer de colon, pròstata, pàncreas i de mama. A més, disminueix un 40% les probabilitats d’ésser
diabètic tipus 2.
8. Benestar mental
El ciclisme és un esport que fa que el nostre cos segregui hormones de la felicitat o endorfines que
generen una sensació d’optimisme i benestar amb un mateix. És per això que es recomana anar en
bicicleta a persones amb estrès, ansietat o depressió.
9. Millora la coordinació
La realització de moviments circulars de les cames i els peus damunt dels pedals junt amb el maneig
del manillar és un pràctica que afavoreix i millora l’equilibri corporal, els moviments del cos i la
coordinació.
10. Evita lesiones òssies i artritis
El ciclisme enforteix els ossos i això evitat lesions o fractures en l’hipotètic cas d’una caiguda. És
recomanable la pràctica del ciclisme a persones que pateixin malalties relacionades amb els ossos ja
que es un exercici de baix impacte i sense massa estrès per a les articulacions.

2.2.

MODALITATS DE CICLISME

El ciclisme es pot dividir en les següents modalitats:

Ciclisme en carretera
És aquella modalitat que es disputa per carrers, circuits o carreteres. Trobem diferents tipus de
competicions:

Proves d'un dia
Les clàssiques: proves d'un dia de llarg
recorregut disputades entre dues ciutats.
Els critèriums: curses de fins a 100
quilòmetres que es disputen en un circuit
tancat.
Contra-rellotge individual: els ciclistes
recorren una distància sols sortint a intervals de temps vencent el que recorre la distància en menys
temps (si es disputa en muntanya rep el nom de crono-escalada).
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Contra-rellotge per equips: com l'anterior però disputada per equips. No hi ha vencedor individual,
sinó que ho és l'equip que hagi fet menys temps.

Proves per etapes
Son proves de com a mínim dos dies que combinen etapes planes o etapes de muntanya; i etapes en
línia o contra-rellotges.

Ciclisme en pista
És aquella modalitat que es disputa en un velòdrom . Es composa de diferents tipus de proves:
Velocitat: competeixen per parelles sobre una distància
de 1000 metres on només els 200 metres darrers
compten pel temps.
Quilòmetre a sortida parada: prova individual contra el
rellotge sobre una distància de 1000 metres.
Persecució individual: competeixen de dos en dos
prenent la sortida des de costats oposats del velòdrom intentant donar-se caça mútuament, vencent
qui dóna caça o qui acaba primer de recórrer la distància.
Persecució per equips: igual que en el cas anterior, però competint equips de 4 corredors, on el tercer
corredor en arribar a la meta de cada equip marca el temps final.
Fons per punts: sobre una distància de 50 quilòmetres amb sortida massiva i esprints puntuables cada
quilòmetre i mig aproximadament, vencent qui més punts acumula.
Keirin: prova d'origen japonès on els corredors (uns vuit) disputen un esprint llençat.
Scratch: cursa individual sobre una
distància de 10 o 15 quilòmetres amb
24 participants on només puntua
l'esprint final de carrera.
Eliminació: és una prova semblant a
la de fons per punts, però on el darrer
corredor de cada esprint intermig ha
d'abandonar la prova, fins que queda
un únic campió.
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Ciclisme de muntanya
També anomenada Mountain Bike , és aquella modalitat de ciclisme que es disputa per camins de
muntanya (de terra, no asfaltats). Consta de les següents modalitats:
Camp a través ( Cross Country )

Descens ( Downhill )

Eslàlom ( Slalom )

Ciclo-cross
El ciclo-cross és una disciplina del ciclisme que consisteix en curses camp a través en un circuit tancat.
El terreny inclou clarianes, obstacles, camins a través del bosc, bassals enfangats i poden circular
muntats a la bicicleta o carregant-la a les espatlles si el terreny ho requereix.

BMX
El BMX (abreviació de Bicycle Motocross), també anomenat ciclisme acrobàtic, és una versió del
motocròs sobre bicicleta. Aquestes són de mida més petita que les normals, cosa que permet major
acceleració i control. Existeixen dues modalitats : carrera i estil lliure. Té el seu origen a Califòrnia (
Estats Units ) als anys 70 i els primers Campionats del Món es disputaren el 1993 .
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Trial
Aquesta modalitat és la versió del trial sobre moto però usant una bicicleta. Els participants tenen que
superar uns circuits tancats plens d'obstacles, sense posar els peus a terra.

Ciclisme indoor
Està composat per diverses modalitats esportives molt
poc habituals sobre bicicleta, que es disputen en
pavellons tancats. Destaquen:
El ciclisme artístic: que consisteix en actuacions
musicals a sobre la bicicleta.
El ciclo-bol: una mena de futbol sobre bicicleta.

Cicloturisme
Consisteix en la pràctica del ciclisme sense ànim competitiu, usant la bicicleta com a mitjà d'exercici
físic, diversió, transport o turístic.
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2.3.

LA BICICLETA: TIPUS I MECÀNICA

2.3.1 Tipus de bicicletes
En aquesta infografia podeu trobar diferents tipus de bicicletes en funció de la modalitat de ciclisme
que es practica.
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2.3.2 Mecànica bàsica
Parts d’una bicicleta

quadre

grup, canvi i transmissió

selló

forquilla i amortidor

frens

rodes

12

Eines

Cura

Tutorials de mecànica
En aquesta pàgina podeu trobar tutorials de mecànica bàsica en català per tenir cura de les nostres
bicicletes a casa.
https://www.biciclot.coop/recursos-2/videos/
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2.4.

PROPOSTA DIDÀCTICA

2.4.1 Materials que utilitzarem
Material per dur a terme una sortida amb BTT
-

Bicicleta de muntanya.
Casc.
Guants.
Qui tingui bidó pot portar aigua.
Qui tingui pedals amb cales ha de portar les sabates adequades.
Roba adequada (xandall de l’escola). Es pot portar culotte d’anar amb bici.

Dispositius tecnològics que utilitzarem
Dispositius utilitzats:
- Pissarra digital.
- Tauleta.
- Mòbil
- Ordinador.
- Dispositiu GPS.
Aplicacions utilitzades:
- Google maps.
- Generador i lector de codis QR.
- Garmin connect/strava.
o Hem de tenir en compte que en funció de la marca del dispositiu gps que utilitzem
haurem de fer servir una aplicació o una altra. En el nostre cas és Garmin Connect
perquè el gps és Garmin però qui utilitza Polar el nom de l’aplicació serà Polar Flow.
- Kahoot.
- Vivavídeo, YouCut o similar.

2.4.2 Entorn
Ermita Mare de Déu de la Roca
Descripció
El santuari està situat al cim d'una roca que s'alça a l'oest de la vila, que l'erosió ha configurat d'una
manera característica. Està orientada a ponent, amb unes mides de 20x7 metres, sense comptar les
capelles laterals, i té la façana arrebossada. Al davant hi ha una petita plaça porticada.
És una petita capella d'una sola nau quadrangular, feta amb carreus, en part excavada a la roca de
pedra sorrenca vermella. Té un petit campanar cec als peus. La capella té un cor alt als peus i un
cambril a la capçalera amb la imatge de la Verge.
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Seguint un passadís que passa pel "Fossar de les Monges" (on no s'han trobat restes humanes), es puja
per uns graons tallats a la mateixa roca, a una petita capella rectangular, sense decoració, dedicada a
Sant Ramon, situada al cim d'una roca molt erosionada.
Història
S'han trobat restes de ceràmica ibèrica al fer-se una placeta i una font sota l'ermita.
L'existència de l'ermita està documentada en un testament atorgat el 12 de maig de 1299. Hi ha una
llosa al pòrtic de la placeta.
Als peus de l'església, hi ha una llosa funerària amb la data de 1737. El juny de 1811, l'ermita va ser
saquejada i incendiada. L'edifici va quedar quasi enderrocat, i la imatge se salvà perquè prèviament
havia estat amagada en un avenc. Després de la guerra del francès, l'any 1814, es va reconstruir.
Durant la primera guerra carlina es va tancar l'ermita, i la imatge no hi va retornar fins al 1841. La
imatge de la Verge amb el nen, de fusta ennegrida, sembla del segle XVIII. Aquesta imatge, juntament
amb altres elements de l'ermita i l'arxiu va ser cremada el 1936.
Sembla que del 1439 al 1835 en tingueren cura els frares d'Escornalbou. Segons la tradició la imatge
original havia estat trobada per un pastor sota una palmera. Segons Joan Amades, el costum
d'encendre grans fogueres a la Roca la nit de sant Joan, costum que es conservà fins a finals del segle
XIX, era una reminiscència de cultes pagans.
Damunt l'ermita de la Roca hi ha la capella de Sant Ramon, emblanquinada per servir de guiatge als
mariners; la imatge del sant havia estat trobada a la mar i la primera capella fou construïda el 1818.
L'ermita, molt batuda pel vent, va ser abandonada durant la primera guerra carlina. Fou restaurada el
1902 per un grup de dones de Mont-roig i els reusencs Miquel Herrera i Prudenci Anguera. Des de la
capella es domina una extensa i bella panoràmica que abasta una trentena de pobles.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ermita_de_la_Mare_de_D%C3%A9u_de_la_Roca
http://www.mont-roigmiami.cat/pois/2/Espai_Natural_Mare_Deu_Roca

Camí dels Carlins
La denominació d’aquest camí evoca l’època de les Guerres Carlines (segle XIX). El carlisme a Montroig va ser força destacat, i pel terme no era estrany topar-se amb escamots armats.
Les Guerres Carlines (dites també popularment en català carlinades) foren tres guerres que tingueren
lloc a Espanya al segle XIX com a expressió militar del moviment polític carlí i que al llarg del segle XIX
sostingueren els carlistes (absolutistes), partidaris de Carles Maria Isidre de Borbó i els seus
descendents, i els liberals, partidaris d'Isabel II d'Espanya.
Endinsar-se al Camí dels Carlins que voreja les muntanyes de la Roca i de l’Areny, és com retrocedir
segles enrere, hi ha trams que semblen d’altres èpoques. Per tal de fer-lo complert es recomana
accedir-hi des del peu de la muntanya de la Roca, a partir del Camí Vell de l’Ermita, encara que també
s’hi pot accedir a partir de les escales que surten de l’aparcament de l’ermita de la Mare de Déu de la
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Roca, enllaçant, això sí, per les escales del Diable. El Camí dels Carlins es bifurca, tenint continuïtat fins
a Vilanova d’Escornalbou, si es segueix recte, o bé trencant a l’esquerra per continuar vorejant la
muntanya de l’Areny fet que permetrà tornar a l’ermita de la Mare de Déu de la Roca, visualitzant Ia
Roca del Migdia i passant per Ia Cova Foradada.
http://www.mont-roigmiami.cat/pois/6/Cami_Carlins
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerres_Carlines
https://youtu.be/ln3qpEX_L1o

2.4.3 Fem BTT
Jocs i circuits per veure el domini de la bicicleta
Abans de fer una ruta en bicicleta amb els nostres alumnes és molt important veure el domini que
tenen. És per això que us proposem uns jocs o uns circuits d’habilitats per veure’n la destresa.
- Exercicis de control de la bicicleta:
Xocar la mà
Farem circular els alumnes en filera d’un al voltant del quadrat delimitat pels cons, pel seu exterior, del
tal manera que estiguin repartits uniformement al seu voltant. Cal insistir que mantinguin sempre una
distància de seguretat i que no s’avancin els uns als altres. En aquestes primeres voltes, hem de
comprovar que tots els alumnes tenen les habilitats bàsiques a sobre la bicicleta per començar els
exercicis. Cada cop que els alumnes passin pel nostre costat ens han de picar la mà i han de dir el seu
nom. Es poden fer variacions amb l’alçada de la mà, quina mà utilitzem, o fins i tot variant la velocitat
d’execució.
Aturada i canvi de sentit
Els alumnes circulen en filera d’un al voltant del circuit, deixant una distància de seguretat entre ells. El
mestre xiula o diu: “STOP”. Els alumnes s’han d’aturar fent servir els dos frens, sense derrapar, ni xocar
amb un company/a. Com a motivació es pot anar eliminant el darrer en aturar del tot la bicicleta.
Després de fer uns exercicis, el mestre diu “canvi de sentit”, i els alumnes han de poder girar fent
servir el mínim espai i sense posar els peus a terra.
Els canvis de velocitats
Els alumnes circulen en filera d’un al voltant del circuit, deixant una distància de seguretat entre ells.
Cal que circulin en sentit horari per a que el mestre pugui veure quin pinyó tenen posat. El mestre ha
de comprovar que saben fer servir la maneta de canvi. Farem preguntes als alumnes sobre com varia la
cadència del pedaleig amb els diferents pinyons, i la utilitat de cada cas.

16

El que faci el rei
Els alumnes circulen en filera d’un al voltant del circuit, deixant una distància de seguretat entre ells. El
rei diu: “mà dreta, al cap”. Els alumnes copien el gest, sense abaixar el ritme ni tocar a terra. Variacions
amb qualsevol de les dues mans: al nas, al cul, mà dreta gir a l’esquerra, mà dreta gir a la dreta, mà
dreta, parem, etc. i tot allò que engresqui als alumnes i que no representi cap risc. Podem anar
canviant de rei.
Carrera lenta
Es marquen dues línies (inici i final) distanciades d’uns 20 metres. Els alumnes es reparteixen en tota
l’amplada disponible de la pista i mantenen una distància suficient amb els companys del costat i els
límits de la pista, entre 1,5 i 2 metres. Els alumnes se situen a la línia de sortida. Quan el mestre xiula,
els alumnes avancen sobre la bicicleta molt a poc a poc, donant petits cops de pedal, sense tocar a
terra en cap moment, cap a la línia d’arribada. Qui toca a terra queda eliminat. Qualsevol alumne que
interfereixi la direcció d’un altre alumne resta eliminat. Guanya qui triga més temps en arribar a la línia
d’arribada.
- Circuit d’habilitats:

* Es poden fer variacions.
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Sortida a l’entorn
Aquest és el recorregut que durem a terme amb els alumnes de 5è.

Aquest és el recorregut que vam dur a terme amb els alumnes de 6è.

Aquest és el recorregut que farem avui.
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2.4.4 Activitat final i Kahoot
Amb la utilització d’un dispositiu GPS (Garmin edge 520 o similar) vinculats via bluetooth a l’aplicació
Garmin Connect/Strava podem descarregar l’activitat amb totes les seves dades.
Per a poder-ho transferir a un document de text el que podem fer és una captura de pantalla (ctl+alt+impPant), enganxar-la a un editor
d’imatges, retallar la part que necessitem i enganxar-la en un document de text.

Un cop duta a terme la sortida farem una sèrie de tasques a l’aula com a recopilació final de tota
l’activitat.
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Activitats de l’Àmbit Matemàtic
A partir d’aquestes dades nosaltres proposem treballar l’àmbit matemàtic a través de la dimensió de
Resolució de problemes
1.- Completa les dades següents mirant el mapa resum de la sortida:
Distància recorreguda:

Altimetria:

Temps en moviment:

Temps total:

Velocitat mitja:

Velocitat màxima:

Calories:

Temperatura:

2.- Observant les dades anteriors calcula el temps que no hem estat en moviment.

3.- Escriu en metres la distància recorreguda: _______________________________
4.- Si amb _______ km hem cremat ______ calories. Amb 1 Kilòmetre quantes calories haurem
cremat?

I si l’esmorzar són 350 calories, hem cremat més del que hem menjat? _______
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Activitats de l’Àmbit Digital
 Aprofitant que l’escola disposa de tauletes, els alumnes editaran un vídeo de la sortida en BTT
per grups utilitzant l’aplicació Vivavideo o similar. Aquesta activitat la realitzen en l’horari TAC
que tenen assignat.
Consisteix en buscar, retallar, editar totes les fotografies i vídeos en els que apareixen i a partir
d’aquí editar un vídeo personalitzat de la sortida.
Aquí en teniu un exemple:
https://youtu.be/0G4V3OWTC-o



Per últim i utilitzant una aplicació que es diu Kahoot els alumnes duran a terme una
autoavaluació. Aquesta aplicació ens permet crear preguntes amb múltiples respostes.
L’alumne hi accedeix amb un codi facilitat pel mestre i realitza el qüestionari. Un cop acabat
sap automàticament preguntes encertades, errors comesos, etc. Ens serveix perquè l’alumne
se n’adoni dels seus errors i pugui aprendre per ell mateix.
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3. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA
CICLE SUPERIOR

curs

TÍTOL DE L’ACTIVITAT:

SORTIDA AMB BTT AL PEU DE L’ERMITA
UTILITZANT CODIS QR

Descripció de l’activitat

Des de l’àrea d’Educació Física hem elaborat un taller on combinem aspectes físics i aspectes
tecnològics. És un treball interdisciplinar i que engloba més àmbits i àrees com ara: medi
natural i medi social i matemàtiques.
El nostre taller consistirà en fer una sortida d’entorn a l’ermita. Aquesta es durà a terme en
bicicleta de muntanya per un recorregut marcat i assequible. A més a més, aniran trobant
codis QR amb diferent informació de la ruta a seguir, de l’ermita i de l’entorn.

Temporització
La unitat didàctica s’estructura en dues parts. En funció del nivell dels alumnes durem a
terme més o menys sessions dins d’aquestes.
La primera part és de treball al pati. Revisió de l’estat de les bicicletes i exercicis i jocs
d’habilitat amb la bicicleta.
La segona part és la sortida a l’entorn natural. La durada aproximada de la sortida és d’unes
dues hores parant a esmorzar i fent el treball de codis QR.
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Àmbits/Àrees






Àmbit
Àmbit
Àmbit
Àmbit

Matemàtic: Matemàtiques
de coneixement del medi: Medi natural i social
Educació física: Educació física
digital: TAC

Dimensió
activitat
física
Hàbits
saludables
Joc motor i
temps de
lleure
Tractament
de la
informació
Comunicació
interpersona
li
col·laboració

Resolució
de
problemes
Connexions

Àmbit Matemàtic

Àmbit Digital

Àmbit Educació Física

Dimensions/Competències




C1- Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica
d’activitats físiques.
C2- Prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en
la realització d’activitats físiques.
C4– Valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor
beneficiós per la salut.



C8- Practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma
d’ocupació del temps de lleure.



C5- Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.



C8- Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de
treball col·laboratiu.



C1- Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar
conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.



C7- Identificar les
quotidianes i escolars.

matemàtiques

implicades

en

situacions
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Món actual

C4- Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors
socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que
els afecten.



C6- Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb
coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.

Salut i
equilibri
personal

Àmbit de Coneixement
del Medi



Objectius d’aprenentatge








Realitzar una sortida lúdica amb bicicleta de muntanya.
Conèixer l’entorn pròxim de l’escola utilitzant la interpretació de mapes.
Aprendre diferents aspectes i informacions sobre l’ermita de la Mare de Déu de
la Roca.
Conèixer els codis QR.
Interpretar dades del gps per la realització de problemes matemàtics.
Conèixer difetens aplicacions (kahoot, strava, garmin connect).
Aprendre a editar vídeos a partir de gravacions fetes durant l’activitat.

Criteris d’avaluació








Identificar i contextualitzar les aplicacions digitals utilitzades.
Esforçar-se físicament dins de les possibilitats de cadascú per realitzar el circuit
preparat.
Respondre adequadament a les intervencions orals de l’aula.
Resoldre de forma correcta, individualment i en grup, els problemes matemàtics
plantejats.
Participar amb entusiasme a l’activitat d’autoavaluació utilitzant l’aplicació Kahoot.
Editar un vídeo de la sortida.

Eines digitals

Dispositius utilitzats:



Pissarra digital.
Tauleta.
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Mòbil
Ordinador.
Dispositiu GPS.

Aplicacions utilitzades:






Google maps.
Generador i lector de codis QR.
Garmin connect/strava.
Kahoot.
Vivavídeo o similar.
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