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QUÈ en sabem? 
 Comunicar-nos,  que hem de parlar més. 

 Són unes uns màquines que fan parlar sense veure’ns amb l’altra gent. 

 Tenim un fil amb un pot, un altre pot i ens comuniquem per sentir el que diuen. Estem 
copiant un telèfon. 

 Els telèfons tenen cables. 

 Els “walkie talkies” són mitjans de comunicació, serveixen per parlar amb uns altres. Ho 
fan servir els espies. 

 Els mòbils són un mitjà de comunicació, serveixen per trucar-nos, per fer videotrucaddes 
(és com  una foto  però surt amb qui vols parlar, és per veure qui et truca). Serveixen per 
enviar vídeos. Si juguem amb el mòbil, ja no és un mitjà de comunicació. 

ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ SÓN... 



ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ SÓN... 
 Amb les  tauletes també ens comuniquem  amb la gent, com amb el mòbil però una mica 

més grossa. 
 Amb l’ordinador podem escriure paraules amb el teclat i enviar-les a la gent que són 

molts amics. 
 Amb el mòbil també escrivim per quedar amb la gent. Es diu WhatsApp o missatge. També 

té un botó que és un microfon i envies veus. 
 Podem trucar a tota la família. 
 Amb l’ordinador podem trucar, amb una càmera els podem escoltar i veure. Parlem amb 

els padrins de Romania. 
 Els mitjans de comunicació és connectar a les persones. 
 Amb el Facebook també parlem i pots trucar a qui vulguis.  
 També ens fem fotos i les enviem. També emojis que serveixen per dir com estàs. 
 Podem escriure una carta i donar-la al carter perquè l’envii, així poden comunicar-se a 

l’Àfrica. 



què volem APRENDRE? 

☑ Fer una manualitat per comunicar-nos, fer un fil amb un pot per 
parlar. 

☑ Connectar-nos. 
☑ Dibuixar una tauleta. 
☑ Visitar un lloc que tenen per fer comunicació. 
☑ Enviar una carta. 



QUè FAREM? 



què es valorarà? 



comencem? 
 



ACTIVITAT 1: VÍDEO 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-POvA_RubU


ACTIVITAT 2: ESCRIVIM UNA CARTA 
UNA CARTA ÉS UN FULL DE 

PAPER ESCRIT QUE ENVIEM A 

UNA PERSONA PER 

COMUNICAR-LI UNA COSA. 

LES CARTES S’ENVIEN 

TANCADES EN UN SOBRE I 

AMB UN SEGELL DE CORREUS. 



PARTS DE LA CARTA 
LLOC I DATA 

MISSATGE 

COMIAT 

SIGNATURA 

SALUTACIÓ 
SALUTACIONS: 

- BENVOLGUDA IVET 

- HOLA ORIOL 

- APRECIAT KEVIN 

- ESTIMADA PAULA 

- DISTINGIT DARIAN 

ACOMIADAMENTS: 

- FINS AVIAT 

- UNA ABRAÇADA BEN 

FORTA 

- FINS LA PROPERA 

- PETONS I ABRAÇADES 

- UNA SALUTACIÓ BEN 

CORDIAL 

- ATENTAMENT 



POSEM LA CARTA AL SOBRE I L’ENVIEM 
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ACTIVITAT 3: FEM RÀDIO! 
Amb el teu grup de treball ens presentem per la ràdio. 

 

Hola som el grup de les “Marietes” i estem fent el projecte dels mitjans de 

comunicació. Tenim moltes ganes de treballar.  

Jo sóc l’Oriol, el portaveu i m’encarrego d’explicar coses.  

Jo sóc la Rut i sóc la secretaria que no es deixa mai d’escriure res. 

Jo sóc l’Adrià i sóc el de material, reparteixo molts colors. 

I jo sóc l’Emma, poso ordre al grup.  



ACTIVITAT 4: FEM UN TELÈFON! 

https://www.youtube.com/watch?v=W7Z5S3wPKEQ


POSEM EN COMÚ EL QUÈ HEM APRÈS? 
  Hi ha dos tipus de mitjans de comunicació: els individuals i els col·lectius. Els individuals 

són quan només es comuniquen dues persones i els col·lectius són quan es poden 
comunicar moltes persones. 

 Els diaris i revistes són mitjans de comunicació i fan servir imatges i paraules. ----Són 
mitjans col·lectius perquè arriben a molts països i molta gent alhora. 

 Hem après a fer un telèfon. 
 La ràdio és un mitjà de comunicació que fa servir el so, l’escoltem al cotxe i podem 

escoltar un partit de futbol i música. 
 La televisió és un mitjà de comunicació col·lectiu, la pot veure molta gent i utilitza 

imatges i so. 
 Amb l’ordinador ens podem comunicar amb persones, les truquem i podem veure la seva 

imatge. Són videotrucades i podem parlar amb una altra persona. 



POSEM EN COMÚ EL QUÈ HEM APRÈS? 
 Ens podem comunicar d’una punta del món a l’altra amb el telèfon, l’ordinador i la 

carta. 
 La tauleta també és un mitjà de comunicació. Es poden veure vídeos. 
 Amb el telèfon podem enviar missatges amb paraules (WhatsApp i Facebook) i també 

podem enviar emoticones i fotografies a altres persones. 
 Els mitjans de comunicació col·lectius són la ràdio, la televisió, l’ordinador, la tauleta, els 

diaris i les revistes. 
 Els mitjans de comunicació individuals són el telèfon, la carta i parlar. 

 




