Programació d'activitats per 2n. Cicle de Primària

PROGRAMA: PAINT
OBJECTIUS
•

Conèixer els elements de la pantalla de PAINT.

•

Identificar i reconèixer els símbols de la barra d'eines: llapis, pinzell, aerògraf, línies, rectangle,
elipsi, text, lupa, borrador, opac i transparent.

•

Utilitzar la funció desfer.

•

Utilitzar aquestes eines per a les seves produccions.

•

Aprendre a dibuixar quadrats i cercles

•

Canviar de gruix i de color les línies.

•

Aprendre a seleccionar, traslladar, copiar i aferrar.

•

Modificar el format i el tamany de la lletra.

•

Respectar les produccions pròpies i alienes

•

Tenir cura del material

CONTINGUTS
•

Repassar continguts del 1r cicle

•

Línies: canviar de gruix i color

•

Figures : quadrat i cercle

•

Figures: opac i transparent

•

Seleccionar, retallar, copiar i aferrar

•

Seleccionar: opcions opac/transparent

•

Esborrar amb lupa i goma

•

Modificar format de lletra

•

Retocar imatges prèviament escannejades

•

Respecte per les produccions pròpies i dels altres.

•

Cura del material
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•

SUGGERIMENTS METODOLÒGICS
•

Agrupament: Grup-classe amb dues persones a l'aula. Un o dos alumnes a cada ordinador.

•

A càrrec del mestre: Decidir els atributs d’imatge, desar, recuperar i sortir.

•

El treball realitzat a les sessions per practicar no es guardaran.

•

Les produccions pròpies es desaran a la carpeta d'aula amb el nom de cada alumne i numerant
les activitats.

ACTIVITATS
1. SESSIÓ: Explicar els elements de la pantalla, caixa d'eines, caixa de color i edició /desfer
•

Practicar: - Llapis, pinzell i aerògraf i canviar de color.

•

Rectangles, elipsis i omplir de color i canviar de color.

•

Línies rectes i corbes. Canvi de gruix i de color.

•

Edició / desfer

•

Lupa i goma

2. SESSIÓ: Practicar les funcions transparent/opac
•

Dibuixar dos rectangles de diferent tamany i color. Seleccionar el més petit, col·locar-lo dins el
més gros experimentant amb les dues funcions

•

Dibuixar tres rectangles de diferent tamany i color i col·locar-los un dins l'altre.

•

Practicar amb diferents figures tenint cura d'emprar sempre la funció transparent.

•

Guardar una producció.

3. SESSIÓ: Intersecció de figures
•

Dividir l'espai en rectangles de diferent tamany que se superposin. Acolorir lliurement.

•

Practicar l'activitat amb diferents figures.

•

Escriure un rètol o nom per practicar inserir text. Procurar canviar de format i de tamnany.

•

Guardar una producció.

4. SESSIÓ: Exploram superfícies rectes
•

Dividir l’espai en línies rectes de diferent gruixa i acolorir els espais amb colors primaris. Utilitzar la
lupa per tancar els espais.

•

Si acaben en poden fer un de nou.

•

Guardar una producció.
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5. SESSIÓ: Exploram superfícies corbes
•

Dividim l’espai amb línies corbes de diferent gruix i color i acolorir els espais amb colors
secundaris. Utilitzar la lupa per tancar els espais.

•

Si acaben en poden fer un de nou.

•

Guardar una producció.

6. SESSIÓ: Confecció d’una felicitació de Nadal
•

Donada una imatge escanejada treballar les funcions de seleccionar, copiar i aferrar.

•

Els nins tendran una imatge escanejada on figuri un avet, una estrella, una bolla i un regal.
Hauran de copiar les figures (estrella, bolla i regal), moure-les i col·locar-les sobre l’avet fent una
composició lliure. Han de fer la selecció en transparent.. Si quan posen una figura queda sobre
una altra hauran d’esborrar les línies no desitjades. Acolorir la composició final i escriure un
missatge de felicitació.

PROGRAMA: WORD
OBJECTIUS
•

Introduir la utilització de tots els dits per a escriure amb el teclat.

•

Conèixer el teclat: Majúscula i bloqueig, separació de paraules, intro, esborrar (cap a la dreta i cap
a l’esquerra), seleccionar i esborrar.

•

Conèixer i utilitzar la barra d’eines estàndard: Document nou, obrir, desar i imprimir.

•

Conèixer i utilitzar les funcions de la barra d’eines de format: Tipus i tamany de lletra. Alinear.
negreta, cursiva i subratllat.

•

Aprendre a inserir imatges d’arxiu i rètols amb el WORDART.

CONTINGUTS
1. TIPUS DE TEXT A TREBALLAR
•

3r EP: Fitxes descriptives d’animals.

•

4t EP: Fitxes descriptives de plantes.

2. EINES A FER SERVIR
•

Barra d’eines estàndart: Document nou, obrir, desar i imprimir.

•

Barra d’eines de format: Tipus i tamany de lletra. Alinear. Negreta, cursiva i subratllat
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•

Teclat: Majúscula i bloqueig, separació de paraules, intro, esborrar (cap a la dreta i cap a
l’esquerra), seleccionar i esborrar. Winmeca, per a la pràctica de la mecanografia.

•

Barra de menús: Inserir Wordart i inserir imatges d’arxiu . Corrector ortogràfic.

ACTITUDS
•

Respecte per les produccions pròpies i dels altres.

•

Cura del material

SUGGERIMENTS METODOLÒGICS
•

Agrupament: Grup-classe amb dues persones a l’aula. Un o dos alumnes a cada ordinador.

•

S’iniciaran totes les sessions practicant l’escriptura amb tots els dits amb el programa WINMECA,
que trobaran en pantalla, durant 15 minuts.

•

El treball realitzat a les sessions per practicar no es guardaran.

•

Les produccions pròpies es desaran a la carpeta de l’aula amb el nom de cada alumne, que
hauran de recuperar ala sessió següent i es trauran per impressora una vegada finalitzat el treball
.

•

A la primera i segona sessió els nins no trobaran cap barra d’eines. Les hauran d’anar a cercar a
VEURE

•

Per a la correcció ortogràfica, faran servir el corrector.

ACTIVITATS
1. PRIMERA SESSIÓ:
•

Reconeixement del teclat. Pràctica de les funcions a partir de paraules i frases dictades.

•

Treballarem les següents tecles: Majúscula i bloqueig, barra d’espai, intro, esborrar (cap a la dreta
i cap a l’esquerra) i els cursors. De la mateixa manera s’aprendrà a seleccionar (amb el ratolí) i
esborrar una paraula o part del text, amb la tecla SUPR.

2. SEGONA SESSIÓ:
•

Reconeixement del teclat. Pràctica de les funcions a partir de paraules i frases dictades.

•

Treballarem les següents tecles: Signes de puntuació (guió, punt, coma, interrogació, exclamació),
apòstrof i accents.

•

Introducció de la barra d’eines format: Veure - barra d’eines – format.

•

Pràctica del canvi de tipus i tamany de lletra, alinear, negreta, cursiva i subratllat.
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3. TERCERA SESSIÓ:
•

Introducció de la barra d’eines estàndard: Veure - barra d’eines – estàndard.

•

A partir de la barra de menú inserir imatges des d'arxiu i rètols amb el WORDART: Inserir –
imatge – des d’arxiu/WORDART.

•

Obrir amb la icona carpeta el document PROVA, per tal de practicar inserir imatge d’arxiu i posar
un rètol.

4. QUARTA,CINQUENA I SISENA SESSIÓ:
Els/les nins/es escriuran el conte o les fitxes aplicant totes les funcions apreses a les sessions
anteriors. Una vegada acabada la sessió han de desar la seva producció. La mestra les traurà per
impressora.

PROGRAMA: POWER POINT
OBJECTIUS
•

Utilitzar els recursos treballats amb el Word.

•

Conèixer i utilitzar de la barra del menú: presentació/personalitzar animació, presentació amb
diapositives.

•

Conèixer i utilitzar la funció de la barra d’eines estàndard: Nova diapositiva.

•

Elaborar presentacions a partir de recursos apresos.

•

Respectar les produccions pròpies i dels altres.

•

Tenir cura del material.

CONTINGUTS
•

CONTINGUTS TREBALLATS AL WORD.

•

Barra d’eines estàndard: Obrir i desar.

•

Barra d’eines de format: Tipus i tamany de lletra. Negreta, cursiva i subratllat

•

Teclat: Majúscula i bloqueig, separació de paraules, intro, esborrar (cap a la dreta i cap a
l’esquerra), seleccionar i esborrar.

•

Barra de menús: Inserir imatges d’arxiu . Corrector ortogràfic.

•

CONTINGUTS A TREBALLAR AMB EL POWER POINT.

•

Barra d’eines estàndard: Nova diapositiva/elegir nova diapositiva (sols títol).
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•

Eines de la barra del menú: presentació/personalitzar animació/efectes (animació i so d’entrada a
la imatge i animació d’entrada al títol), presentació amb diapositiva.

ACTITUDS
•

Respecte per les produccions pròpies i dels altres.

•

Cura del material

SUGGERIMENTS METODOLÒGICS
•

Agrupament: Grup-classe amb dues persones a l’aula. Un o dos alumnes a cada ordinador.

•

Les produccions pròpies es desaran a la carpeta de l’aula amb el nom: Castell-nº de diapositiva
nom de cada alumne, que hauran de recuperar a la sessió següent.

•

Els nins trobaran la barra d’eines de format i estàndard seleccionades.

•

Per a la correcció ortogràfica, faran servir el corrector.

ACTIVITATS
1. PRIMERA SESSIÓ:
•

Elaborar una diapositiva inserint una imatge i escrivint un petit text que en faci referència. Camí a
seguir: nova diapositiva/seleccionar diapositiva “sols el títol”/acceptar.

•

Escriure el títol:”Sortida al Castell”. Els/les alumnes seleccionaran el tipus de lletra i tamany.

•

Inserir imatge des de arxiu: “panoràmica”.

•

La mestra triarà el fons i s’aplicarà a totes les diapositives.

•

Clicar presentació/personalitzar animació i seleccionar els efectes per al títol (animació d’entrada)
i per a la imatge (animació i so d’entrada).

•

Clicar vista prèvia per a veure els efectes seleccionats i acceptar si són els adequats.

•

Anar a presentació amb diapositiva i veure l’efecte final. Recordar-los que per veure cada element
han de clicar amb el ratolí cada vegada.

•

Desar: Castell-1 nom de l’alumne.

2. SEGONA I TERCERA SESSIÓ:
•

1. Obrir el document anterior, crear una nova diapositiva clicant la icona corresponent. Per
elaborar la nova diapositiva seguirem el mateix procés que han après a la sessió anterior. Poden
fer tres o quatre diapositives, cada una d’elles amb el mateix format que l’anterior. Per veure tota
la presentació cal recordar que han de seleccionar la primera diapositiva.

