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EXERCICI, CONCEPTE 

Acció o conjunt d’accions orientades a la 

comprovació del domini adquirit en l’ús 

d’un determinat coneixement.  



EXERCICI, CARACTERÍSTIQUES 

• Suposen una conducta prefixada que es dona 

repetidament en tot l’alumnat que ho realitza 

correctament. 

• La proposta d’exercicis permet la pràctica suficient 

de tots els coneixements requerits per a realitzar 

l’activitat relacionada amb correcció. 

• Hi ha exercicis que reforcen continguts previs, 

bàsics o d’ampliació. 

• Els exercicis tenen la possibilitat de ser adaptats a 

altres nivells de competència 

 



EXERCICI, EXEMPLES 

1. Identifica els mots que tinguen diftongs, creixent o 

decreixent, o que no en tinguen:  

història, iode, joia, llei, cafeïna, agraíem, suor, claraboia, buida, 

vídua, esportiu, riure, veïna, cua, ianqui, teatre 

2.  Escriu els tres múltiples més menuts de cadascun 

dels següents nombres: 

 8, 18, 20, 13, 28 

3. Calcula l’àrea d’un triangle equilàter inscrit en una 

circumferència de radi 6 cm. 



ACTIVITAT, CONCEPTE 

Acció o conjunt d’accions orientades a 

l'adquisició d’un coneixement nou o a 

la utilització d’algun ja adquirit de forma 

diferent i contextualitzada. 

 

Es tracta de comportaments que 

produeixen una resposta diferenciada i 

d’una gran varietat. 
 



ACTIVITAT, CARACTERÍSTIQUES 

• COMPLETES: La seqüència d’activitats 

programada condueix a l'elaboració del producte 

final i a la participació en la pràctica social.  

• Motivació 

• Planificació 

• Desenvolupament 

• Síntesi 

• Avaluació 

• DIVERSES: No són repetitives i treballen diversos 

processos cognitius i tipus de continguts. 

• INCLUSIVES: Faciliten la pràctica en grups 

heterogenis d’alumnat i estan vinculades a exercicis 

diversos de diferents nivells 



ACTIVITAT, EXEMPLES 

1. Escriu tres situacions de comunicació verbal i tres 

de comunicació no verbal. 

2. Redacta una redacció el títol de la qual siga  

      “Sóc masclista” 

1. Realitza una composició artística en suport paper 

DIN A3 utilitzant la tècnica del collage amb el títol 

“Refugiats del segle XXI” 

 



TASCA, CONCEPTE 

Conjunt d’accions orientades a la 

resolució d’una situació-problema, 

dins d’un context definit, mitjançant la 

combinació de tots els sabers 

disponibles que permeten l’elaboració 

d’un producte rellevant. 



TASCA, CARACTERÍSTIQUES 

• Resol una situació problema 

• La formulació de la tasca indica explícitament el 

producte final. 

• El producte final té un valor que s’ha determinat: 

Humà, cultural, Social i/o Econòmic. 

• Permet que l’alumnat participe en una pràctica 

social en un context o contextos prèviament 

determinats, on el producte resulte d’utilitat. 

(Personal Familiar, Educatiu, Professional, o Públic) 



TIPUS DE CONTEXTOS 

Bronfenbrenner, U. 

“La ecologia del 

desarrollo humano”. 

Cognición y 

desarrollo humano, 

Barcelona, Paidós, 

1987 



Tipus de contextos 

Individual  Tasques que impliquen el desenvolupament personal de l’alumne:  

autoestima, autoconcepte, empatia, seguretat,… 

Familiar Tasques que relacionen família- escola: 

dia del pare/mare, arbre genealògic, oficis familiars… 

PRIMARI 

SECUNDARI 

Escolar Tasques que ajuden al desenvolupament del centre: 

L’ordre als corredors i patis, ús i cura dels recursos del centre 

com l’aigua o la biblioteca… 

Comunitari Pràctiques compartides per persones que tenen un mateix 

concepte de vida:  

vegetarians, club de futbol, religions… 

TERCIARI 

Social Aquelles que compartim en tant en quan som ciutadans : 

Enviar correus és una pràctica pròpia de una societat 



Exemples definició de 

tasques 

• Crear un cartell que anuncie el passa carrer de 

Carnestoltes 

• Escriure una carta a Gemma Pasqual per a invitar-li 

a la celebració de la Setmana del Llibre del nostre 

centre 
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