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Atenció a la diversitat  

Distribució dels tallers d’intel·ligències múltiples:  Projecte TIM 

 

 

 

Temporització: 2 h setmanals 

 C. Inicial: Dilluns de 15 a 17 h 

 C. Mitjà: Dimecres de 15 a 17 h 

 C. Superior: Dijous de 15 a 17 h 

Periodicitat: Quadrimestral 

 1r quadrimestre (15 setmanes aprox.) : De la setmana del 2 d’octubre a la setmana del 5 de febrer 

(ambdues incloses).  

 

 2n quadrimestre (15 setmanes aprox.) : De la setmana del 13 de febrer fins a la setmana de l’11 de 

juny (ambdues incloses). 
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Curs 2017/18 

 

 

Breu descripció dels Tallers d’intel·ligències múltiples:  Projecte TIM 

 1r i 2n de Primària 

 

 

TIM CIENTÍFIC  

 

Petits exploradors 

L’objectiu d’aquest taller és que els nens aprenguin fent. A través de l’experimentació 

descobriran el món natural que els envolta, provocant en ells situacions de reflexió i 

anàlisi de la seva realitat. 

 

 

TIM LINGÜÍSTIC  

 

Parlem, juguem, aprenem 

L'expressió oral és el conjunt de tècniques que determinen les pautes generals que han 

de seguir-se per a comunicar-se oralment amb efectivitat.  

Serveix com a instrument per a comunicar sobre processos o objectes.  

No solament implica un coneixement adequat de l'idioma, sinó que abasta també 

diversos elements no verbals, de rellevant importància.  

Mitjançant  diversos jocs, dramatitzacions i activitats divertides, posarem en 

funcionament  els coneixements lingüístics necessaris per poder desenvolupar la 

producció del text oral, en tots els seus aspectes. 

 

TIM MATEMÀTIC 

La botiga: anem de compres!! 

Amb aquest projecte l’alumnat construirà coneixements matemàtics a partir de 
l’experimentació.  

Treballaran i aprendran matemàtiques a partir d’una activitat lúdica, com és la creació de 

dues botigues a classe. 

 

TIM TECNOLÒGIC 

(en castellà) 

 

Inventem un Conte amb TTS Blue Bot 

La Robòtica educativa és una eina d'aprenentatge de continguts tant teòrics com 

pràctics, adquirit d'altres matèries lligades a ella, com la informàtica, les matemàtiques i 

el coneixement del medi. 

Amb el sistema de robòtica TTS Blue Bot ens iniciarem amb la programació de robots (a 

nivell bàsic), treballarem aspectes com la lateralitat i crearem un conte amb els robots 

com a protagonistes. 

 

TIM ARTÍSTIC 

 

Els valors en l’art 

En aquest taller volem vivenciar diversos valors a partir de composicions artístiques 
pròpies. Primer, aprendrem valors gràcies a la lectura de contes; després, en debatrem 
plegats; tot seguit, hi reflexionarem individualment; i, finalment, intentarem expressar els 
valors adquirits a les nostres obres d’art. A tots els treballs hi haurà un fil conductor que 
els unirà. 

Més enllà de gaudir de la bellesa i l’excitació de l’art, confiem que els valors que anem 
sumant ens ajudin a fomentar un esperit crític davant les oportunitats i els reptes de la 
nostra societat. 



 

 

 

 

  

 

TIM CINESTÈSIC 

(en castellà) 

 

Juguem de forma diferent!  (Jocs populars i de carrer) 

Aquesta proposta té com a objectiu donar resposta a la necessitat de moviment del nostre 

alumnat, així com la possibilitat d’ expressar-se i aprendre, a través d’ell.  

Tots estem al cas de la importància del coneixement i domini de les noves tecnologies a 

la societat actual. Tot i ser conscients d’ aquest fet, també cal dir, que progressivament 

les formes de jugar dels nostres nens han variat respecte a generacions anteriors. 

Aquestes noves formes de jugar associades a les noves tecnologies, estan molt esteses, 

i els ocupa una gran quantitat d’ hores. Aquest fet fa que, per als nostres infants,  jocs 

com la baldufa, les bales o les xapes siguin totalment desconeguts. A aquest fet, hem d’ 

afegir la manca de creativitat o dificultat que manifesten sovint a l’ hora de jugar sense 

cap tipus de joguina o material.  

Aprofitarem la càrrega motivacional del moviment i del joc per tal de fer-los conscients d’ 

aquest ventall de possibilitats lúdiques que proporcionen aquests tipus de jocs, així com 

fomentar la seva creativitat, afavorir la interacció entre ells i la pràctica saludable d’ 

activitat física. 

 3r i 4t de Primària 

 

 

TALLER 

D’EMPRENEDORIA 

 

Projecte  per a la Creativació: EN TIVO CREATIU 

Programa que ajuda a desenvolupar la creativitat i la capacitat innovadora dels nens i les 

nenes ajudant-les a enfrontar-se als reptes que els depara el dia a dia. 

 

TIM MATEMÀTIC 

(en anglès) 

 

Quin és el pastís més gran del món? 

Vols la recepta per fer-ne de les matemàtiques una matèria ben dolça?  

A través de la cuina podràs descobrir tots els racons on s’amaguen ingredients 
matemàtics i, experimentaràs que el secret està en cuinar dolçament tots els números 
per obtenir un resultat excel·lent. 

 

TIM TECNOLÒGIC 

(en castellà) 

 

Investiguem l'Entorn amb Lego WeDo 

La Robòtica educativa és una eina d'aprenentatge de continguts tant teòrics com 

pràctics, adquirit d'altres matèries lligades a ella, com la informàtica, les matemàtiques i 

el coneixement del medi. 

Amb el sistema de robòtica Lego WeDo ens endinsarem en el món dels robots. Els 

construirem, els programarem i ens ajudaran a investigar el món en el qual vivim. 



 

  

 

TIM ARTÍSTIC 

(en anglès) 

La nostra galeria d’art! 
 
Aquest taller ofereix a l'alumnat de 3r i 4t d'Ed. Primària un espai que els permet endinsar-
se en el fascinant món de l’art, descobrir aspectes generals i/o específics d’algunes obres 
d’autors, de diferents corrents artístics, i fer (a nivell individual o col·lectiu) la interpretació 
d’aquestes obres.  
 
A partir d'aquest treball s'encoratjarà als alumnes a crear les seves pròpies 
produccions, amb materials diversos, de manera que puguin deixar fluir i fer visible el 
talent artístic i creatiu que porten a dins. 
  

Amb les obres elaborades per part d'aquests joves artistes s'improvisarà una galeria d’art 

que els permeti exposar i donar a conèixer les seves originals creacions.  

 

TIM CINESTÈSIC 

(en castellà) 

 

Música i moviment 

Aquesta proposta té com a objectiu donar resposta a la necessitat de moviment del 

nostre alumnat, així com la possibilitat d’ expressar-se i aprendre a través d’ ell.  

Aprofitarem la motivació que desperta en ells la música i les coreografies.  Ells seran els 

protagonistes de tot el procés creatiu, potenciant alhora la seva autonomia, confiança i 

seguretat en ells mateixos. S’afavorirà el treball en equip i l’ aprenentatge entre iguals tot 

explorant la seva vessant creativa. 

 

 

 

TIM CIENTÍFIC 

(en anglès) 

 

 

Podem canviar el món 

Tots voldríem fer alguna cosa per millorar aquest món però a vegades no tenim molt clar 

per on començar... L’objectiu d’aquest taller és contribuir en l’educació en valors i que 

l’alumnat conegui i estimi el seu medi. 

Amb aquest projecte, els infants aprendran que els seus petits gestos quotidians poden 

convertir el planeta en un lloc més agradable per viure-hi. Aprofitarem la seva motivació 

per provocar situacions de reflexió i desenvolupar respecte i cura de l’entorn a través 

d’experiments i activitats pràctiques. 

 5è i 6è de Primària 

 

TIM CIENTÍFIC  

 

 

Eduloc: posant Granollers en el mapa 

Eduloc és una aplicació que permet, a través de l’ús del GPS, crear itineraris, escenaris i 

experiències basades en la localització. 

Els alumnes de Cicle Superior estudiaran l’entorn més proper de l’escola, cercant i 

desenvolupant possibles itineraris d’interès de Granollers.  

Crearan aquests itineraris, a partir del coneixement de les coordenades d’un mapa i el seu 

càlcul, mitjançant l’ús del GPS. D’aquesta manera pretenem introduir la ciutat a l’escola, 

creant circuits geolocalitzats sobre el territori més pròxim, compartint informació local i 

potenciant l’emprenedoria. 
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D’EMPRENEDORIA 

 

 

 

Projecte per a la Creativació:  

Kids Change the World 

Programa educatiu que té com a objectiu  fomentar l’esperit crític i emprenedor dels 

estudiants, involucrant-los en la creació de noves idees per resoldre reptes reals del nostre 

món. 

 

TIM MATEMÀTIC 

Escape Math Class 

Escape Math Class adopta la gamificació com a estratègia d'aprenentatge. 

En aquest taller els nens i les nenes es veuran en la necessitat d’estar atents i actius, 

fora dels seus seients habituals per explorar, ser resolutius i perseverants davant 

d’uns reptes i enigmes que un estrafolari matemàtic els tindrà preparats en forma de 

missatges encriptats. Hauran de posar en pràctica continguts matemàtics, cercar les 

millors estratègies de resolució i posar en joc les seves habilitats, estratègies i 

coneixements per resoldre les situacions plantejades, tot comunicant-se eficaçment 

els uns amb els altres per aconseguir un excel·lent treball en equip. 

 

TIM TECNOLÒGIC 

(en castellà) 

 

 

Animacions digitals 

La competència digital esdevé una competència bàsica en la Societat de la Informació i el 

Coneixement. 

Els nens i nenes, de cinquè i sisè d'Ed. Primària, que duguin a terme el taller tecnològic, 

s'iniciaran en l'animació per ordinador a partir de la creació de petits muntatges multimèdia. 

Els alumnes hauran de dissenyar els personatges, decorats, efectes d'animació i 

d'àudio fent servir materials diversos com fotografies, maquetes... El producte final 

consistirà en explicar una petita història fent servir l'edició digital i la creació d'un arxiu 

de vídeo. 

 

TIM CINESTÈSIC 

(en castellà) 

 

Juguem i creem les nostres pròpies propostes de joc 

Aquesta proposta té com a objectiu donar resposta a la necessitat de moviment del nostre 

alumnat, així com la possibilitat d’ aprendre, a través d’ ell. Mostrarem formes lúdiques de 

diferent tipus amb l’ objectiu de donar una alternativa a l’ infant per desenvolupar la seva 

motricitat i creativitat. 

Amb quest projecte els alumnes seran protagonistes de tot el seu procés d’ensenyament-

aprenentatge a partir del joc. Els/les nens/es hauran de posar-se en el rol de mestre i 

proposar a la resta de companys diferents alternatives de joc: variants de jocs populars 

coneguts,  altres opcions preesportives, per jugar al carrer, o crear algun joc de taula.  

Aprofitarem la motivació que pot despertar en ells aquest taller per tal de desenvolupar: 

- La competència comunicativa (expressar i fer-se entendre, comunicar...) 

- La competència artística i cultural (recursos d’ expressió i representació que faciliten la 

realització de les creacions individuals i socials, així com el coneixement bàsic de diverses 

manifestacions culturals.) 

- La competència d’ autonomia i iniciativa personal (ser conscient de la necessitat d’ actuar 

de forma creativa, aprendre dels errors, tenir confiança en un mateix...) 

- La competència d’ aprendre a aprendre (tenir consciencia de les pròpies potencialitats i 

limitacions, tenir un sentiment d’ eficàcia personal que fomenti la seguretat en un mateix i 

afavoreixi la creativitat...) 



 


