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1. Què és una destresa bàsica? 

 

Destresa: La destresa és l'habilitat que es posseeix per actuar amb 
eficàcia i rapidesa davant d'un efecte o situació. També pot significar 

la característica d'alguna cosa o d'algú que és hàbil en algun art o 
ofici (pe: el futbol,  etc.). 

La paraula destresa es construeix per substantivació de l'adjectiu 
«destre». Una persona destra en l'origen de la paraula és una 

persona el domini resideix en l'ús de la mà dreta. 

En l’àmbit de l’ensenyament la destresa bàsica és el conjunt 
d’habilitats que hauria de conèixer i dominar l’alumne/a per fer front 

als diferents reptes de conceptes i procediments que calen en les 
diferents matèries. En aquest cas al llarg dels quatre cursos de l’ESO. 
 

Aquest material ha estat elaborat pels departaments de llengües, de 
llengües estrangeres, de ciències, de matemàtiques, de socials i 

d’orientació. 

 
S’informarà a tot el claustre i serà un material d’aplicació per part del 

professorat en els diferents nivells i matèries que corresponguin. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Destra
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Destresa bàsica: PRENDRE APUNTS 

Nivell:  3r i 4t ESO 

Descripció: Prendre apunts és un procés d’escoltar – 
comprendre -anotar.  

Prendre apunts consisteix en: escoltar amb atenció el professor, 
comprendre el que diu i anotar les idees principals amb les teves 
pròpies paraules 
 
Tingues en compte que: 
1. És impossible escriure tot el que diu el professor 
2. Hem de resumir mentalment el que diu  
3. Només hem d’escriure, en els nostres apunts, les idees que 
agafem 
    Has d’escriure ràpid, utilitzant tàctiques que t’estalviïn temps. 
Abreviatures que et poden ser útils per a aquest objectiu 
 

P. ex.  Per exemple 
Imp.  Important 
=  Igual 
=/  Diferent 
Q  que 
Xq  perquè 
+  més 
-  menys 
>  major que 
<  menor que 
 

 
4. Tingues especial cura a incloure en els teus apunts els esquemes, 
dibuixos, exemples... que introdueixi el professor en la seva 
explicació. 
5. Posa títols adients. 
6. Repassa els apunts i si cal, completa’ls buscant la informació 
adequada que et sigui necessària. 
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Destresa bàsica: FER RECERCA EN UNA BIBLIOTECA  

Nivell:  ESO 

Descripció: Com buscar un llibre o un document en una 
biblioteca 

 
LA BIBLIOTECA 

 
Com buscar un llibre o document en una biblioteca: 
 

1. El primer que has de saber és l’autor, el títol o la matèria. 

2. Formes de cercar  

- Per autor: Cognom 

És convenient utilitzar només el cognom, mai només el nom 
propi o inicial. 

Exemple: Ruiz Zafón, Carlos 

- Per títol: (sense article inicial) 

Exemples: Ombra del vent 

- Per matèria: utilitzeu una paraula que defineixi el que 
busqueu 

Si busques per “matèria” ho hauràs d’escriure on diu 
“qualsevol camp” així els termes es buscaran en totes les 
referències del document, és a dir, a autor, títol, editorial, 
etc.  

Exemple: assassinat 

- Per paraula clau: una o més paraules separades per 
espais 

Exemple: novel·la negra 
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Destresa bàsica: FER RECERCA A INTERNET  

Nivell:  ESO 

Descripció: Com fer recerca d’informació a Internet 
 

RECERCA D’INFORMACIÓ A INTERNET 
1. Primer has de definir què vols saber i pensar quines paraules clau et serviran 

per aconseguir el teu objectiu. 

2. Hem de seleccionar quina és la font d’informació que resoldrà el nostre dubte: 

- Diccionari en línia. Per exemple www.diec.cat 

- Enciclopèdia en línia. Per exemple www.wikipedia.cat 

- Buscador o motor de cerca. Per exemple www.google.com / 
www.yahoo.com 

- Portal educatiu. Per exemple www.edu365.com 

Operadors lògics que et serviran per millorar la recerca:  
 

I (AND) / + S’utilitza per unir dues paraules clau de la recerca 
(independentment de la seva posició) 
Exemple: Cerdanya AND Ripollès (documents que tracten alhora 
les dues comarques) 

O (OR) S’utilitza per buscar els documents que continguin qualsevol de 
les paraules clau 
Exemple: Cerdanya OR Ripollès (documents que tracten sobre 
una de les dues comarques o sobre les dues alhora) 

XOR S’utilitza per trobar documents que continguin només una de les 
paraules clau però mai totes alhora 
Exemple: Cerdanya XOR Ripollès (documents sobre la Cerdanya 
o sobre el Ripollès, però no els dos alhora) 

NO (NOT) S’utilitza per restringir la recerca i extreure les paraules clau 
Exemple: Àsia NOT Japó (documents que parlen d’Àsia però no 
del Japó) 

* És un comodí. Ens mostra totes les pàgines que contenen l’arrel 
de la paraula.  
Exemple: astur*  

“   ” Busca el terme o la paraula exacta que apareix entre cometes  
Exemple: “la Cerdanya és una comarca natural” 

 
3. Segons els resultats obtinguts en el punt anterior, caldrà redefinir l’estratègia 

canviant de cercador o de paraula clau. 

4. Un cop has trobat la informació, l’has de seleccionar i valorar segons la fiabilitat 

de la font o el teu interès. 

 

http://www.diec.cat/
http://www.wikipedia.cat/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.edu365.com/
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Destresa bàsica: ELABORAR GUIES / FITXES DE LECTURA 

Nivell:  ESO 

Descripció: Com elaborar una guia o fitxa de lectura 
 
 
 
 

1. Fitxa tècnica del llibre : 

 

2. Argument (Breu explicació dels fets narrats en el llibre. Màxim 50 mots). 
 
3. Tema (Escriu, en una paraula o frase curta, de què va el llibre). 
 
4. Personatges  (Llista dels personatges més importants del llibre, tot indicant 

la funció que hi tenen: principals, secundaris, aliats, adversaris...) 
 
5. Espai i temps (On transcorre habitualment l’acció dels fets que s’expliquen. 

Quant temps passa entre l’inici i l’acabament de la història. En quina època 
històrica se situen els fets que s’expliquen). 

 
6. Opinió personal (Valoració del llibre llegit tant pel que fa als aspectes 

positius com negatius) 
 

 
Autor : ……………………… 

 
Títol : ……………………… 

 
Traductor/a :……………………… 

  
Col·lecció : ……………………… 

 
Editorial : ……………………… 

 
Lloc d’edició : ……………………… 

 
Any d’edició : ……………………… 

 
Pàgines : ……………………… 

 

FITXA  DE  LECTURA      DATA : 
 

NOM I COGNOMS :                                            
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Destresa bàsica: EXPRESSIÓ  ORAL 

Nivell:  1r., 2n. d’ESO 

Descripció: Fer una exposició oral sobre un objecte d’ús 
habitual 

 
Desenvolupament 

 
Per tal de practicar l’expressió oral, la idea és fer una exposició oral a classe 
sobre un objecte d’ús molt habitual (com és ara una cafetera, un bolígraf, un 
ganivet,...) sobre el qual no et calgui buscar, en principi, informació.  
Durada aproximada de l’exposició: uns 5 minuts. 
 
1.- Tria l’objecte. 
 
2.- Pluja d’idees. Organitza-les i ordena-les tenint en compte la introducció, 
el desenvolupament i les conclusions. Fes-ho en forma d’esquema. 
 
3.- Proposta de model d’esquema. Exemple: “El ganivet”  
  

A. Introducció 

 Presentació de l’objecte. 

 Importància de l’objecte: “Des de sempre hi ha hagut la 
necessitat de tallar objectes (destrals dels primers humans)” 

B. Desenvolupament 
1. Descripció bàsica. 

 Esctructura, parts. 

 Material. 

 Dimensions, forma, tacte, color,... 

 Tipus. 
2. Funcions. 

 Funció essencial:  tallar, pelar,... 

 Funció/funcions secundàries: arma blanca, exhibicions 
de circ,.., 

3. Variacions segons el servei que presti en els diferents àmbits. 

 A taula: ganivet per tallar la carn, pel peix, de postres,... 

 A la cuina: pel pa, pel pernil, pel formatge,... 

 Pícnic, festes: ganivet de plàstic. 

 D’excursió: navalla, matxet,... 

 Cirurgia: bisturí. 
C. Conclusió. 

 Eina bàsica que, malgrat els avenços tecnològics, ha 
evolucionat relativament poc. 

 

 



 9 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Av. Salvador Espriu, s/n. 

Telèfon 972 84 21 05 - Fax 972 84 09 08 

17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (la Selva) 

www.iessantacolomadefarners.cat 

Destresa bàsica: EXPRESSIÓ  ORAL 

Nivell:  3r., 4t. d’ESO 

Descripció: Fer una exposició oral  

 
Desenvolupament 

 
1.- Busca informació del tema que has d’exposar. 
 
2.- Escriu les idees principals que vols exposar.  
 
3.- Ordena-les tenint en compte la part de la presentació, del 
desenvolupament i de les conclusions de la teva exposició oral. 
Fes-ho en forma d’esquema. 
 
4.- Afegeix-hi les idees secundàries que creguis convenients: 
explicacions, informació addicional, exemples, esquemes, gràfics, 
etc.  
 
5.- Escriu l’esquema definitiu. Pots fer ús de suports gràfics. 
 
6.- Assaja a casa la teva exposició. Pots gravar-te o pots fer 
l’exposició davant d’algú. 
 
7.- Tingues cura dels connectors i del lèxic. 
 
8.- Controla el temps i la dicció. 
 
9.- Ha de ser una exposició en registre estàndard. 
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Destresa bàsica: RESUM 

Nivell:  1r, 2n, 3r i 4t 

Descripció: Pautes per a l’elaboració d’un resum 

 
Desenvolupament 

 
El resum consisteix a reduir un text original deixant-hi només les idees principals i les 
secundàries bàsiques, per tant no hauria de superar la quarta part del text original. Per 
fer-lo bé, es poden seguir les següents pautes: 
 

1- Llegeix atentament el text i subratlla’n les paraules que no entenguis. 
 
2- Busca el significat dels mots desconeguts, tenint en compte el context. 

 
3- Fes-ne una segona lectura i subratlla’n les idees principals i les secundàries. 

 
4- Escriu en un full a part les idees principals i les secundàries. Pots fer-ho en 

forma d’esquema. 
 

5- Redacta el resum tenint en compte: 
5.1 Utilitza les teves paraules sense copiar cap frase del text original. 

5.2 Sigues objectiu, no es poden expressar opinions ni comentaris                           

personals. 

5.3 Respecta l’ordre lògic i l’estructura del text original. 

5.4 Escriu frases breus i clares. 

5.5 Utilitza adequadament els signes de puntuació i els connectors. 

6- Comprova que totes les idees importants del text hi estan recollides de manera 
coherent. 

 
7- Repassa el que has escrit i fes-hi les esmenes convenients. Recorda: 

7.1 No hi empris expressions com ara: “l’autor diu...”,  “el text      parla/tracta/va 
de...” 
7.2 No hi afegeixis dades que no surtin al text original. 
7.3 No hi incloguis exemples, repeticions, anècdotes o altres dades que no 
siguin essencials. 
 

8- Redacta el resum definitiu. 
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Destresa bàsica: ELABORACIÓ DE TEXTOS 

Nivell:  1r, 2n, 3r i 4t 

Descripció: Pautes per a l’elaboració de textos 

 
Desenvolupament 

 
1. Pluja d’idees. Després fes-ne una tria. 

2. Distribueix les idees a la part corresponent. 

presentació nus desenllaç 

   

 

3. Tria els personatges que hi sortiran. Posa’ls un nom i col·loca’ls a la 

graella corresponent. 

protagonista antagonista secundaris 

   

 

4. Fes una breu descripció de cada personatge (trets físics i psicològics). 

5. Introdueix diàlegs a la història. Escriu-los. 

6. Delimita l’espai i el temps en què passa l’acció 

espai  temps 

  

 
7.  Pensa un títol adequat. 

8. Redacta el relat a partir d’aquest esquema. 

9. Revisa els accents, majúscules, signes de puntuació, paraules o 

expressions repetides. Vigila amb els marges, el tipus i la mida de lletra; a 

banda, tingues en compte els paràgrafs. 

10. Llegeix-lo un parell de vegades i després fes que algú se’l llegeixi. Si ho 

trobes oportú, fes-hi els canvis pertinents. 
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Destresa bàsica: Comentari de text 

Nivell:  4t 

Descripció: Consisteix a fer una anàlisi del contingut i de la 
forma d’un text 

                          
Desenvolupament 

 
1. Comprensió del text 
           

             1.1 Llegeix el text i busca en el diccionari les paraules que no 
coneguis. 

            
1.2 En una segona lectura, subratlla’n els elements més rellevants. 

 
2. Contextualització 
            

2.1 Recull informació sobre l’autor i la seva obra, l’època i el corrent 
literari a què pertany el text. 

 
2.2 Especifica l’autor, el títol de l’obra i la data de publicació. Si es 
tracta d’un fragment, situa’l dins l’obra. 

 
2.3 Defineix el gènere literari del text (poesia, narrativa, teatre...). 

 
3. Anàlisi del contingut 
 

 Tema i argument 
 
Resumeix breument l’argument del text. 
 
Defineix-ne el tema, tot expressant-lo amb precisió. 
 
Caracteritza el to del text (optimista, pessimista, satíric, irònic, 
alegre, trist...) i la intencionalitat de l’autor (subjectiva, objectiva, 
moralitzant, paròdica, seriosa, humorística...) amb exemples extrets 
del text. 
 
 Estructura 
 
Divideix el text en les diverses parts que el configuren i especifica el 
contingut de cada part. 
 
Relaciona l’estructura externa del text (paràgrafs, estrofes, 
escenes...) amb l’estructura interna (plantejament, nus i desenllaç, 
per exemple). 
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4. Anàlisi de la forma 
 

4.1 Identifica i analitza els recursos estilístics que s’hi utilitzen: 
vocabulari, nivells de llenguatge, figures literàries (metàfores, 
comparacions...). 
 

 
4.2 Analitza els trets formals en funció del gènere literari al qual 
pertany: 
 
 En narrativa: els personatges (principals, secundaris, plans, 

rodons; caracterització: nom, edat, descripció física i 
psicològica...); el punt de vista del narrador (omniscient, objectiu, 
protagonista, testimoni...); l’estructura (plantejament, nus i 
desenllaç); el temps –lineal (ordre cronològic) o desajustat (flash 
back, el·lipsis, anticipacions...)-; el lloc i l’època en què es 
desenvolupa l’acció, i la caracterització de l’ambient. 

 
 En poesia: la mètrica (estrofes, versos, rima i ritme); el punt de 

vista del narrador (omniscient, objectiu, protagonista, testimoni...) 
i el tipus de text (prosa poètica, cal·ligrama o poema visual). 

 
 En teatre: les formes del discurs (diàlegs, monòlegs, aparts); 

l’estructura externa (actes i escenes) i interna (plantejament, nus 
i desenllaç) i l’anàlisi dels personatges, i l’espai i el temps, que 
es basarà, en bona part, en les acotacions. 

 
5. Conclusió 
 

Serveix per recordar breument les característiques més rellevants 
del text comentat, tot destacant allò que tenen en comú. També s’hi 
pot expressar, d’una manera raonada, una opinió personal sobre el 
text. 
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Destresa bàsica: Comprensió lectora 

Nivell:  1r ESO, 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO 

Descripció: La comprensió lectora és la capacitat d’una 
persona de comprendre, valorar i emprar textos 
escrits, per tal d’assolir objectius personals, 
desenvolupar el propi coneixement i potenciar-lo, 
així com participar en la societat 

 
Desenvolupament 

 
Entendre un text implica assolir aquests 3 processos: 
 

1. Lectura literal: 
 

9- Llegeix atentament el text i subratlla’n les paraules que 
no entenguis. 

10- Busca el significat dels mots desconeguts, tenint-ne 
en compte el context. 

 

2. Lectura interpretativa: 
 

1- Subratlla les idees més rellevants. 
2- Reformula allò que has llegit amb unes altres paraules 
(ha de quedar clar: el tema, l’argument, l’espai, els 
personatges, el lloc...) 

 

3. Lectura reflexiva: 
 

1- A partir dels teus coneixements i criteris, expressa la teva 
opinió            sobre el text. 

 
Respon les preguntes de comprensió lectora (literal, 
interpretativa, reflexiva) relacionades amb el text. 
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Destresa bàsica: LECTURA EN VEU ALTA 

Nivell:  1r, 2n, 3r i 4t d’ESO 

Descripció: Fer una lectura expressiva correcta 

 
Desenvolupament 

 
Per a dominar les destreses necessàries per tal de fer una lectura 
expressiva correcta es poden tenir en compte els punts següents: 
 

 Llegeix amb una entonació adequada, amb la velocitat, la 
pronunciació i el ritme que demana cada tipus de text.  

 

 Recorda!!! Quan llegeixis en francès o en anglès has de tenir 
en compte les normes de pronunciació, en el cas del francès, i el 
seu accent particular, en tots dos casos. 

 

 Controla el procés lector per a assegurar una lectura correcta 
d’allò que diu el text (preparar-se la lectura, mantenir l’atenció, 
saber què s’ha de fer davant de paraules difícils ...) 

 

 Llegeix en públic textos diversos, amb expressivitat, captant 
l’atenció, amb l’entonació, el ritme i la velocitat adients en cada 
cas controlant el procés de lectura. 

 

 Tingues clar amb quin objectiu o amb quina intenció es llegeix 
un text determinat ( un llibre de consulta, un fullet de 
propaganda, un rètol, un diccionari, un còmic, una novel.la ... ), 
per ajustar-hi la lectura. 

 
Per a què et servirà? 

 Per practicar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonètica. 

 Per afavorir la comprensió lectora. 

 Per ser generadora de debat. 

 Per treballar alguns aspectes gramaticals. 

 Per afavorir l’ampliació de lèxic i vocabulari. 

 Per prendre consciència de l’organització de la informació. 
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Destresa bàsica: Utilitzar i desenvolupar la memòria 

Nivell:  1r i 2n d’ESO 

Descripció: Tècniques per desenvolupar la memòria d’una manera 

més eficient 

A continuació trobaràs algunes tècniques que t’ajudaran a desenvolupar la memòria: 

1.- Fes associació d’idees 

Recordem quelcom perquè l’associem a algú o alguna cosa que coneixem. 

Exemple: Aquest llibre es va publicar l’any que vaig néixer jo  / l’any dels Jocs 

Olímpics de Barcelona... 

2.- Busca semblances 

Recordaràs més fàcilment si busques semblants en la teva vida quotidiana. 

Exemple: El nom d’un escriptor / inventor ens pot recordar el nom d’un artista 

conegut. 

 

3.- Divideix la informació 

Si vols recordar un número de telèfon, per exemple, ”917104026″ et  resultarà més 

fàcil si el divideixes en diferents parts:  “91-710-40-26″ 

 

4.- Agrupa la informació 

Es tracta de fer el contrari. Per exemple, en la següent cadena de números:3 – 3 – 4 – 

7 – 3 – 7 – 9 – 0 – 9 – 0 – 8  resulta més fàcil de memoritzar si s’agrupa:334 – 737 – 

909 – 08 

 

5.- Repeteix en veu alta 

Potencia la memòria auditiva repetint en veu alta  el que vols aprendre donant-li un 

ritme o buscant alguna rima. Per exemple, creant petits versos amb les paraules a 

memoritzar. 

 

6.- Recorda el context 

Intenta visualitzar el moment que vares aprendre el que vols recordar. Et resultarà 

més fàcil recordar quelcom si recordes les emocions i/o moviments que feies quan 

vares aprendre aquest contingut. Exemple: Estava al balcó del pis, era divendres; 

recordo que estava escoltant música d’Elvis Presley i duia una samarreta groga… 

 

7.- Recorda l’aspecte de la pàgina  

Si recordes la pàgina com si fos una foto (amb les imatges, títols, taules....)  

recordaràs millor el contingut d’aquesta pàgina. 
 

 

 

 

 

http://cat.bloctum.com/lolamarquez/2009/11/14/agrupacio/
http://cat.bloctum.com/lolamarquez/2009/11/14/ritme-i-rima/
http://cat.bloctum.com/lolamarquez/2009/11/14/recordar-el-context/
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Av. Salvador Espriu, s/n. 

Telèfon 972 84 21 05 - Fax 972 84 09 08 

17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (la Selva) 

www.iessantacolomadefarners.cat 

Destresa bàsica: UTILITZAR BÉ EL DICCIONARI 

Nivell:  1r i 2n d’ESO 

Descripció: Saber utilitzar correctament el diccionari 

 
Desenvolupament 

 
Per fer un bon  ús del diccionari, cal que tinguis en compte els següents 
aspectes: 
 

 Repassa l’alfabet. 
A part de saber-lo per tal de buscar correctament una paraula en el 
diccionari, pensa que l’has de fer servir sobretot en anglès i en francès 
per lletrejar paraules (el teu nom, cognom, etc). 
 

 

 Fixa’t en les abreviatures.  
Pot ser que una paraula que és masculina en català, sigui femenina en 
castellà o en francès. O bé que estiguis buscant un nom (n.) i que 
t’equivoquis perquè estàs mirant un verb (v.) o un adjectiu (adj.) 
 
 

 Fixa’t en les diverses accepcions (diversos significats) de la paraula. 
No sempre la paraula que necessites o la definició que busques, és la 
primera que surt al diccionari. Has de tenir en compte el context i veure 
quina paraula en anglès o en francès s’adiu més amb el significat que 
necessites, o bé, mira quina és la definició, en la llengua que sigui, que 
es correspon més al text. 
 
 

 Mira quin tipus de diccionari et fa falta. 
No només n’hi ha de definicions, també n’hi ha de sinònims, de visuals, 
d’idiomes, etc. 
 

 Vigila quan facis servir un diccionari bilingüe. 
Fixa’t bé si el que necessites és a la primera part del diccionari o a la 
segona meitat, si et cal buscar en el costat d’anglès-català o al revés 
català-anglès. I el mateix si es tracta d’una altra llengua. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Av. Salvador Espriu, s/n. 

Telèfon 972 84 21 05 - Fax 972 84 09 08 

17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (la Selva) 

www.iessantacolomadefarners.cat 

Destresa 
bàsica: 

Elaborar informes de pràctiques 

Nivell:  ESO 

Descripció: 
Amb l’informe de pràctiques s’ha d’aconseguir reproduir de 

forma clara i concisa les activitats que es realitzen al laboratori a 

les matèries de Ciències Naturals de l’ESO. 

 
Desenvolupament 

 

Els informes de pràctiques de laboratori han d’incloure els següents apartats: 

1) Títol  

El dona el professor i indica sobre què va l’activitat. 

2) Objectius 

S’ha de tenir molt clara quina finalitat té l’experiència, per això es proposen un o 

més objectius (preguntes) que en finalitzar la pràctica -a les conclusions- s’ha de 

veure si tenen o no resposta. 

(Fonament: En certes pràctiques pot ser interessant incloure un subapartat que 

sigui la justificació teòrica de la pràctica.) 

3) Material 

Cal fer una relació de tot l’utillatge i els reactius utilitzats en la pràctica. L’ordre 

és indiferent però cal sempre separar els estris dels reactius. 

4) Procediment 

Aquí cal descriure amb un redactat o de forma pautada què és el que s’ha anat 

fent. Cal fer-ho en tercera persona o en impersonal. La redacció ha de ser senzilla, 

comprensible i sense ambigüitats. Les explicacions han de permetre a una tercera 

persona reproduir l’experiment.  

- Si s’ha realitzat un muntatge cal fer-ne un dibuix esquemàtic. 

- Indicar, si cal, les observacions i les mesures realitzades en l’experiència 

(fets observats, valors de les mesures, taules de dades). 

5) Resultats 

Aquest apartat ha d’incloure: 

- Càlculs efectuats amb les dades obtingudes en l’experiment. 

- Taules que presentin els resultats obtinguts en els càlculs. 

- Gràfiques, si s’escau. 

- Possibles errors. 

6) Conclusions 

Cal especificar cada una de les conclusions que podem deduir de l’experiència, 

relacionant-les amb els objectius inicials de la pràctica. En aquest punt també cal 

fer una anàlisi d’errors en el cas de que l’objectiu i les conclusions finals no 

s’avinguin. 
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Avaluació de les destreses bàsiques 
Avaluació de l’elaboració d’un informe de 

pràctiques 
Criteris 

d’avaluació 

de 

realització 

Criteris d’avaluació de resultats 
 

Nivell 3 

(expert) 

Nivell 2 

(avançat) 

Nivell 1 

(aprenent) 

Nivell 0 

(novell) 

0.- Cercar 

informació 

prèvia sobre 

el tema en 

qüestió 

Repassa els 

coneixements 

previs sobre el 

tema. En busca 

nova 

informació, la 

integra i se la fa 

seva.  

Repassa els 

coneixements 

previs sobre el 

tema. En busca 

nova informació 

però es 

preocupa poc 

d’integrar-la 

correctament i 

fer-se-la seva.  

No recupera 

coneixements 

previs sobre el 

tema però en 

busca 

informació, 

Creu tant en 

els seus 

coneixements 

previs que es 

tanca a 

ampliar- los. 

1.- Posar el 

títol 

Posa el títol Posa el títol Posa el títol No posa el 

títol 

2.- Formular 

hipòtesis 

Es planteja 

preguntes 

concretes, 

referents al tema 

en qüestió i 

formula una o 

vàries hipòtesis 

coherents amb 

la pregunta. 

Pot plantejar-se 

preguntes o 

formula 

hipòtesis però 

no segueix un 

procés 

globalment 

coherent. 

No es planteja 

preguntes. 

Formula 

hipòtesis com a 

resposta a 

preguntes que se 

li fan. 

No es planteja 

preguntes. No 

formula 

hipòtesis. 

3.- Llistar el 

material 

Llista el 

material, 

separant 

utillatge de 

reactius i 

especifica 

volums, 

concentracions, 

fórmules, ... 

Llista el 

material, 

separant 

utillatge de 

reactius però no 

especifica 

volums, 

concentracions, 

fórmules, ... 

Llista el 

material però no 

separa utillatge 

de reactius ni 

especifica 

volums, 

concentracions, 

fórmules, ... 

No llista el 

material 

4.-Dur a 

terme un 

experiment 

per tal de 

validar la 

hipòtesi 

Decideix les 

variables 

dependent i 

independent. 

Selecciona els 

materials i 

estableix el 

protocol. 

Decideix les 

variables 

dependent i 

independent. 

Aplica el 

protocol que se 

li dona de forma 

correcta. 

Aplica el 

protocol que se 

li dona de forma 

correcta però no 

acaba d'entendre 

l'estratègia. 

No aplica el 

protocol de 

forma 

correcta. No 

entén 

l'estratègia- 

5.- Recollir els 

resultats de 

l'experiment i 

Recull els 

resultats en 

taules, si 

Recull els 

resultats en 

taules, si 

Recull els 

resultats en 

taules, si 

Recull alguns 

resultats de 

forma parcial. 
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fer-ne el 

tractament 

que s'hi escau 

s'escau. En fa 

els gràfics 

corresponents. 

En fa un 

tractament 

precís i els 

interpreta 

correctament. 

s'escau. En fa 

els gràfics 

corresponents. 

En fa un 

tractament poc 

acurat i els 

interpreta amb 

dificultat. 

s'escau. En fa 

els gràfics 

corresponents. 

En fa un 

tractament poc 

acurat No els 

interpreta. 

No els 

interpreta. 

6.1- Treure 

conclusions 

per tal 

d'acceptar o 

rebutjar la 

hipòtesi 

Relaciona la 

interpretació de 

resultats amb la 

hipòtesi inicial. 

Argumenta de 

forma clara el 

perquè s'accepta 

o rebutja la 

hipòtesi inicial. 

Relaciona la 

interpretació de 

resultats amb la 

hipòtesi inicial. 

S'accepta o 

rebutja la 

hipòtesi inicial 

sense una 

argumentació 

clara. 

Intenta treure 

conclusions a 

partir de 

resultats sense 

interpretar i per 

tant ho fa de 

forma 

incorrecte. 

No treu 

conclusions. 

6.2.- 

Incorporar la 

informació 

provinent de 

les 

conclusions, 

als 

coneixements 

previs 

Relaciona les 

conclusions 

amb els 

coneixements 

previs i en fa 

una síntesi ben 

integrada. Els 

seus 

coneixements 

són ara més 

sòlids. 

Relaciona les 

conclusions 

amb els 

coneixements 

previs però no 

arriba a fer-ne 

una acurada 

integració. 

Intenta 

relacionar 

conclusions 

amb 

coneixements 

previs, però no 

els integra. Té 

dificultats en 

transformar la 

informació en 

coneixement. 

Recull 

informació 

teòrica i 

pràctica que 

no integra i, 

per tant, no 

transforma en 

coneixement. 

7.1.- 

Expressar-se 

per escrit 

Redacta 

correctament, 

sense faltes 

d'ortografia i 

emprant la 

terminologia 

pròpia de la 

matèria 

Redacta força 

correctament, 

però li manca 

alguna 

terminologia 

pròpia de la 

matèria o 

l'escriu amb 

alguna 

incorrecció. 

Redacta de 

manera 

inadequada. Fa 

algunes faltes 

d'ortografia. 

Coneix poc la 

terminologia 

pròpia de la 

matèria. 

Redacta de 

forma no 

correcta. Fa 

força faltes 

d'ortografia. 

No utilitza la 

terminologia 

pròpia de la 

matèria. 

7.2.- Utilitzar 

les eines 

pròpies de la 

tecnologia 

digital 

Utilitza 

correctament el 

processador de 

textos i el full 

de càlcul. Fa un 

bon tractament 

d'imatges. 

Utilitza 

correctament el 

processador de 

textos però té 

algunes 

dificultats amb 

el full de càlcul. 

Fa un bon 

tractament 

d'imatges. 

Utilitza 

incorrectament 

el processador 

de textos i té 

forces 

dificultats amb 

el full de càlcul. 

Fa un 

acceptable 

tractament 

d'imatges. 

Utilitza amb 

dificultat el 

processador de 

textos. No 

utilitza el full 

de càlcul. Fa 

un deficient 

tractament 

d'imatges. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Av. Salvador Espriu, s/n. 

Telèfon 972 84 21 05 - Fax 972 84 09 08 

17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (la Selva) 

www.iessantacolomadefarners.cat 

Destresa 
bàsica: 

Interpretació de gràfics 

Nivell:  ESO 

Descripció: 
Interpretar un gràfic t’ajuda a extreure’n tota la informació i a 

entendre la relació entre les variables. 

 
Desenvolupament 
 
Passos a seguir: 
 

1.-  Identificar les variables representades i les seves unitats. 

 

2.-  Reconèixer l’escala de cada variable. 

 

3.-  Observar la forma de la gràfica (continua / discontínua; Creixent / decreixent; ...). 

 

4.-  Extreure les conclusions adequades a cada gràfic: 

 

 Descriure la situació representada al gràfic. (període de sequera, bosc 

cremat,  percentatge de productors etc. ). 

 Llei que relacioni les variables. (proporcionalitat directa o inversa) 

 Fórmula matemàtica que relacioni les variables. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Av. Salvador Espriu, s/n. 

Telèfon 972 84 21 05 - Fax 972 84 09 08 

17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (la Selva) 

www.iessantacolomadefarners.cat 

Destresa 
bàsica: 

Resolució de problemes “científics” 

Nivell:  ESO 

Descripció: 

La resolució d’un problema passa per un seguit de passos que 

t’ajudaran a agafar hàbits,  i que et seran molt útils en la 

resolució de problemes complicats. A més milloraràs la teva 

atenció. 
 

Desenvolupament 
 

Passos a seguir: 
 

1.- Llegir atentament l’enunciat. No deixar escapar cap detall. Hi ha paraules o dades 

que són importants. 

2.- Anàlisi de les dades: 

2.1.- Escriure les dades numèriques (o de concepte) que podem extreure de 

l’enunciat (si cal  podem fer una taula). 

2.2.- Aclarir què se’ns demana (quina és la incògnita). A vegades en un enunciat 

hi ha més d’una pregunta. 

2.3.- Establir un sistema de referència clar: eixos, sentit positiu i negatiu. 

2.4.- Fer un dibuix esquemàtic sobre la situació que reflexa l’enunciat. Aquest 

esquema ha d’incloure els valors de les magnituds conegudes i el símbol de 

les incògnites. 

3.- Fer una previsió del resultat que ha de tenir el problema (positiu, negatiu, quin 

interval de valors pot prendre...). 

4.- Operar les dades: 

4.1.- Descriure mentalment o per escrit les diferents etapes del procés a seguir per 

a la resolució del problema. Cal pensar en les operacions que caldrà fer per 

obtenir el resultat i les fórmules que caldrà aplicar. 

4.2.- Realitzar els càlculs tant numèrics com de les unitats. 

5.- Comprovació de la solució: Cal analitzar el resultat obtingut. Ha de ser del tot 

coherent amb l’enunciat i la situació, alhora ha d’estar d’acord amb la previsió feta 

al punt 3. Si no ho està cal localitzar l’error comès. Si no trobem l’error haurem 

d’explicar clarament perquè considerem que la resposta és incorrecta. 

6.- Escriure el resultat final, amb una frase i amb les unitats corresponents. 

 

OBSERVACIONS: 

a) Sempre hem de treballar amb unitats del Sistema Internacional (només 

excepcionalment ens saltarem aquesta norma) 

b) Els canvis d’unitats es realitzen sempre amb factors de conversió. 

c) Qualsevol resultat ha d’anar acompanyat de les seves unitats. 

d) Mai és vàlid dir “no el sé fer”, sempre podem com a mínim arribar fins al punt 

2.4 de l’anàlisi de dades. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Av. Salvador Espriu, s/n. 
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www.iessantacolomadefarners.cat 

Destresa bàsica: Resolució de problemes 

 

Nivell:  ESO 

Descripció: Passos per la resolució de problemes  

 
Desenvolupament 

 
La resolució d’un problema passa per un seguit de passos, tots ells importants. 

 

Passos a seguir: 
 

Anàlisis de les dades.  QUÈ ENS DONEN?     QUÈ ENS DEMANEN? 

 Lectura conscient i atenta de l’enunciat 

del problema. 

 Subratllar les dades que ens donen. 

 Anotar les dades de forma esquemàtica 

(si cal  fer una taula) 

 Anotar què ens demanen (quina és la 

incògnita) amb un interrogant 

 

Operar les dades. COM CALCULEM ? 

 Pensar amb quina o quines operacions 

caldran fer per obtenir el resultat 

 Indicar les operacions 

 

Anotar el resultat   RESULTAT 

 Escriure el resultat final, amb una frase. Sense oblidar-se de les unitats. 

 

Comprovació de la solució . COMPROVACIÓ. 

 Reflexionar si el resultat obtingut és coherent amb la situació plantejada en 

el problema. 

 

 

Per a què et servirà ?  

 Seguir els passos en problemes senzills t’ajudarà a agafar uns hàbits, que et 

seran molt útils en la resolució de problemes més complicats.  

 Milloraràs la teva atenció 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Av. Salvador Espriu, s/n. 

Telèfon 972 84 21 05 - Fax 972 84 09 08 

17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (la Selva) 

www.iessantacolomadefarners.cat 

Destresa bàsica: Resolució de problemes mitjançant l’àlgebra 

 

Nivell:  ESO 

Descripció: Passos per la resolució de problemes utilitzant 
equacions 

 
Desenvolupament 

 
Les equacions són una eina no un enigma. 

 
Passos a seguir: 

 

Anàlisis de les dades.  QUÈ ENS DONEN?     QUÈ ENS DEMANEN? 

 

 Lectura conscient i atenta de l’enunciat del problema. 

 Subratllar les dades que ens donen. 

 Anotar les dades de forma esquemàtica (si cal  fer una taula) i què ens demanen 

 A què li direm x? 
 

Plantejar l’equació i resoldre-la 

 Amb el que ens diu l’enunciat plantejar l’equació. 

 Aïllar la x 
 

Anotar el resultat    

 Escriure el resultat final, amb una frase. Sense oblidar-se de les unitats. 

 

Comprovació de la solució.. 

 Reflexionar si el resultat obtingut és coherent amb la situació plantejada en el 

problema. 
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Destresa bàsica: Càlcul Mental 

Nivell:  ESO 

Descripció: Passos per la realització del càlcul mental 

 
Desenvolupament 

 
El càlcul mental és una activitat que realitzem diàriament al començar la 

classe de matemàtiques i que dura aproximadament 10-15 minuts. A 

començament de curs repartim un full on hi ha una graella numerada.  

 

Cada dia omplirem una fila que té 5 caselles per anotar les respostes del 

càlcul i una per anotar-hi el total de respostes correctes 

 

Passos a seguir: 

 

 Enganxem el full de càlcul mental a darrera  la contraportada. 

 Escoltem atentament les 5  preguntes. 

 Anotem les respostes, amb bolígraf blau, successivament a la primera 

fila. 

 Agafem el bolígraf vermell i corregim les respostes equivocades. 

 Anotem el nombre de respostes correctes a l’ última casella. 

 

Per a què et servirà? 

 

Les qüestions que preguntem durant el càlcul mental són diverses. Van des 

del càlcul d’operacions sense anotar-les  fins a  petits problemes que haureu 

d’ anotar i resoldre.  

 

De vegades intentem fer un repàs de conceptes previs al tema que 

encetarem, altres repassem càlculs fets a classe el dia abans o el tema abans, 

sovint  plantegem problemes geomètrics o que hem detectat que us costen 

especialment…de manera que hi ha gran varietat d’exercicis, no tan sols per 

fer mentalment. 

 

                                Exercita la teva calculadora! 

 

A més, aquesta estona del càlcul mental ajuda a l’organització de la classe. 

Els alumnes es relaxen i van entrant en el món de les matemàtiques i els 

professors aprofitem per anar obrint els aparells informàtics  i el llibre 

digital per començar la classe 
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Destresa bàsica:      Utilitzar la calculadora  fx-82/ 85/ 95/350  ES PLUS 

Nivell:  1r cicle d’ESO 
Descripció: Instruccions per fer operacions bàsiques 

 
1r ESO 

 

 
TECLES 

 
CÀLCUL A 

FER: 

 
MÈTODE A SEGUIR: 

 

 

 

Potències: 

 

     

 
 

 

 

5
2 

 

 

 

 
 

 

5
3 

 

 
 

 

 

Arrels 

 

 

 

 

25      

 

 

 

Percentatges 

 

 

 
 

 

 

50% de 200 

 

 

 

2n ESO 

 

 
TECLES 

 
CÀLCUL A 

FER: 

 
MÈTODE A SEGUIR: 

 

 

Notació 

científica  

 

 

 

5,2 .10
4
 

 

 

 

 

5,2 .10
4
 

 

 

 

 

 

 

Fraccions 

 

 

 

 

 

Simplificar 

fraccions 

8

4
 

 

 

 

 

Passar de 

decimal a 

fracció i 

viceversa 
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    ESTADÍSTICA 

 

CÀLCUL A  FER:  

Tenim 9 dades }4,4,3,3,3,3,2,1,1{ . Veiem com entrar-les per calcular-ne la 

mitjana i la desviació típica. 

 

 

MÈTODE A SEGUIR:  

                

Mode estadística:                                                                                     
 

 

Mode 2: 

 

 

 

 

 

Entrem primer les dades:  

 

 
Entrem les freqüències absolutes: 

 

 
 

Per veure els càlculs resultants: 
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Destresa bàsica:      Utilitzar la calculadora  fx-82/ 85/ 95/350  ES PLUS 

 

Nivell:  2n cicle d’ESO 
Descripció: Instruccions per fer operacions bàsiques 

 
3r i 4rt ESO 

 

 
TECLES 

 
CÀLCUL 

A FER: 

 
MÈTODE A SEGUIR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

trigonometria 

 

 
 

Escollir les unitats Graus 

 o Radiants 

 

 

sin 30 = 
2

1
 

 

 

cos 30 = 
2

3
 

 

 

tag 30 = 
3

3
 

 

 

sin 
-1 

2

1
  

 

 

cos 
-1 

2

3
 

 

 

tag
-1 

 
3

3
 

 

 

 

Arrels 

 

 

 

 

25      

 

 

 

 

estadística 

 

 

 

Mirar estadística 2n d’ESO 
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Destresa bàsica: ELABORAR UN COMENTARI DE DOCUMENT 
HISTÒRIC 

Nivell:  3r i 4t ESO 

Descripció: El comentari i l’anàlisi de documents històrics i geogràfics 
(textos, gràfics, mapes, fotografies, etc) forma part de l’essència 
de l’estudi de les Ciències Socials. 

 

 
Per a fer-ho correctament, cal seguir les passes següents: 

 
PARTS DEL COMENTARI: 

 
CONSISTEIX EN EXPLICAR: 

 
 
 

1) Introducció 

 

 
-      De què tracta el document ?  (què és ?) 
- Quin és el títol ?  (com es diu ?) 
- Quina és la font del document ?  (d’on ha 

sortit?) 
 

 
 
 

2) Descripció formal 

 

 
- Com és el document ? 
- Quin és el context cronològic i geogràfic del 

document ? (quan i on ?) 
- Quina informació ens proporciona ? (a grans 

trets) 
- Quina és la primera impressió que en tenim de 

la informació aportada ? 
 

 
 
3) Anàlisi del contingut 

 

 
- Quina relació té la informació que aporta el 

document en relació al tema estudiat ? 
- Quines dades rellevants en podem extreure que 

facilitin la comprensió del tema estudiat ? 
 

 
 
 

4) Conclusió i valoració 
personal 

 

 
- Quina idea-síntesi es desprèn del document ? 

(en cas de no resultar evident, es poden 
esmentar breument les idees principals que 
aporta el document) 

- Se’n pot extreure alguna valoració personal en 
forma d’opinió ? (en qualsevol cas, en aquest 
apartat és l’únic lloc on hi s’hi pot incloure 
l’opinió personal) 

 

Exemples:    textos, gràfics, mapes, fotografies, gravats, pintures, documentals, 
pel·lícules, etc. 
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Destresa bàsica: ELABORAR UN EIX CRONOLÒGIC 
 

Nivell:  1r ESO 

Descripció: Un eix cronològic és un gràfic lineal que ens permet disposar de 
manera ordenada una sèrie d'etapes històriques o esdeveniments 
compresos entre dues dates o períodes determinats. 

 
DESENVOLUPAMENT 

Per fer un eix cronològic hem de seguir els passos següents: 

1r PAS. RELACIÓ DELS ESDEVENIMENTS 

        Es tracta de fer la tria dels esdeveniments històrics que es representaran a l'eix. 

2n PAS. TRAÇAR UNA LÍNIA HORITZONTAL 

        Per a construir el gràfic. A partir d'aquesta línia podem donar forma rectangular a l'eix. 

3r PAS. SITUAR L'INICI I EL FINAL DEL PERÍODE 

        Aquest inici i final seran els extrems de la línia. 

4t PAS. DIVIDIR LA LÍNIA PROPORCIONALMENT 

        Per a poder veure a un cop d'ull la durada dels fets que s'hi representen. 

5è PAS. SITUAR LA RESTA DE DADES I NOMS 

        Situar tots les dades i els noms que volem que apareguin en el gràfic dels triats al pas  

6è PAS. PINTAR EL GRÀFIC 

        Per facilitar-ne la lectura. 

7è PAS. INTERPRETAR 

        Interpretar la informació i extreure'n les conclusions. 
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EXEMPLE: 
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Destresa bàsica: ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL 
 

Nivell:  3r i 4t ESO 
Descripció:  

Un mapa conceptual és una representació esquemàtica de conceptes 
organitzats jeràrquicament i que es relacionen entre ells. 

 

Desenvolupament 
 

Per a fer-ho correctament, cal seguir les passes següents: 
 

 
PARTS DE L’ELABORACIÓ: 

 
CONSISTEIX EN: 

 

 
1. SELECCIÓ. 
 

Triar els conceptes més significatius d’un tema, i representar-los 
de manera jeràrquica, o sigui , que vagin d’allò més global al 
concepte més concret. 

 
2. JERARQUIA.  
 

 
Els conceptes s’han d’unir mitjançant línies i fletxes, establint 
així les causes i les conseqüències d’un determinat període 
històric. 

 
3. IMPACTE VISUAL.  
 

 
El mapa conceptual ha de ser clar i entenedor  i ha de servir de 
resum del que és més important. 

  
 

 
Exemples:    textos, gràfics, mapes, fotografies, fotografies, gravats, pintures, pel·lícules, etc. 
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La Primera Guerra Mundial 
(1914-1918) 

Causes Desenvolupament 
de la guerra 

Conseqüències 

Militars: carrera 
armamentística, 
aliances 
militars 

Polítiques: 
reivindicacions 
nacionals, 
territorials, crisis 
prèvies (colònies, 
Marroc, Balcans...) 

1917-18. Fase 
final. Revolució 
Russa, entrada 
EUA i derrota de 
la Triple Aliança 

1915-16. Guerra 
de posicions 

1914. Guerra de 
moviments 

Polítiques: canvis en 
el mapa europeu i 
colonial. Nous estats a 
Europa. 

Econòmiques: 
destrucció material, 
crisi industrial... 

Demogràfiques: 
milions de morts i 
ferits, civils i militars 

Econòmiques: 
rivalitat industrial i 
comercial entre 
Alemanya i la 
Triple Entesa... 



 34 

Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
Av. Salvador Espriu, s/n. 

Telèfon 972 84 21 05 - Fax 972 84 09 08 

17430 SANTA COLOMA DE FARNERS (la Selva) 

www.iessantacolomadefarners.cat 

Destresa bàsica: L’ESCOLTA ACTIVA 

Nivell:  PRIMER I SEGON 

Descripció: L’escolta activa és una actitud. Significa escoltar i entendre la 

comunicació des del punt de vista de la persona que parla. . 

Consisteix a mostrar a l'altre que prestem atenció, que tenim 

interès a conèixer com se sent, què li succeeix, què desitja o què 

opina. 

 
Desenvolupament 

 
Pautes a seguir 

Per escoltar de manera activa no n’hi ha prou amb les orelles. Cal estar atents als ulls, als 

gestos, als moviments que acompanyen les paraules que ens diuen. Hem de saber posar-

nos al lloc de l’altre per veure el món com l’altre l’està veient ( Empatia). 

Com que escoltar no sempre és fàcil cal anar-ho practicant. 

Passes: 

1. MOSTRAR INTERÈS: Comunicarem interès per a afavorir que l’altre parli. 

Procurarem no estar ni en acord ni en desacord. 

2. CLARIFICAR: Demanar aclariments del que no s’ha entès del que es diu, obtenir més 

informació, ajudar a veure els altres punts de vista.  

3. PARAFRASEJAR: Demostrar que estem comprenent el que passa. Es pot fer repetint 

les idees i fets bàsics que s’han dit. 

4. REFLECTIR: Mostrar que s’entenen els sentiments i ajudar-lo a fer.se més conscient 

del que sent la persona que ens està explicant 

5. RESUMIR: Ajuntar les idees i fets importants que s’han exposat. 

 
Consells per l’escolta activa des del punt de vista del receptor 

 Mantenir una posició corporal oberta al diàleg demostrant amb gestos que ens interessa el 

que ens diuen.  

 Mirarem als ulls. 

 Escoltarem sense interrompre. 

 Cal tractar de comprendre el punt de vista de qui parla, acceptar les opinions dels 
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altres tot i ser diferents de les nostres. 

 Respectar la distancia que l’altra persona vol mantenir ( espai vital) 

 Escoltar sense prejudicis, deixar de banda les idees preconcebudes. 

 Donar temps a la persona per explicar. 

Consells per l’escolta activa des del punt de vista de l’emissor. 

 Si parlem en el to adequat, variem el volum de veu en funció del que volem 

transmetre, ens expressem amb claredat i fluïdesa, utilitzem la velocitat adequada, 

fem les pauses oportunes ajudarem a què la persona que ens escolta ho entengui 

millor 

Barreres a l’escolta activa. 

Totes les persones solem caure amb facilitat amb alguns d’aquests obstacles. 

 Evitar de comparar amb el que ens passa a nosaltres quan alguna persona ens 

explica el que li ha succeït a ella. Aquesta barrera ens impedeix d’escolar-la 

 Cal escoltar i no voler endevinar el que l’altre ens vol dir. 

 No opinar abans d’haver escoltat i avaluat el missatge. 

 No interrompre 

 No aconsellar ni donar solucions sense haver escoltat tot el que l’altre ens vol dir. 

 Evitar de seleccionar escoltar només allò que ens interessa. 

 No explicar ni estar pendent de "la teva història" quan l'altra persona  parla de la 

seva historia.  

 L’emoció d’explicar la nostra experiència impedeix de conèixer el que l’altra persona 

ens està explicant. 

 Voler tenir sempre la raó. 

 Desvalorar l’opinió de l’altra persona de manera sistemàtica. 

 Canviar de conversa si no t’interessa el tema 

 Fingir escoltar 

 

Activitats 

1. ESCOLTEM PER PARELLES ( Un explica un fet i l’altre durant explicació actua 

segons els rols que se li han encomanat. Un observador de les dues 

persones). Aquesta activitat es farà abans de començar la teoria. 

2. JOC DE LES TARGETES ( Fitxa Farners) 

3. DIBUIXEM?( dictem un dibuix de cares i d’esquenes) 
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Exemples d’algunes activitats desenvolupades 
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