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Treball d’assignatura: Cacera del tresor. 
Tasca: L’alumnat disenyarà i publicarà una cacera del tresor per a cada 

nivell educatiu de primària. 

 

TEMÀTICA:  

- Triar un tema del manual de l’assignatura. Pot ser un dels temes vistos a 

classe o un que aparega al llibre però no vist a classe. 

- IMPORTANT: Les caceres del tresor estaran adreçades a l’alumnat de 

primària. 

Notes:  

- De manera excepcional es podrà triar un altre tema a consensuar amb el/la 

professor/a. 

- El treball de caceres del tresor és individual. 

- Caldrà dissenyar tres caceres del tresor (primer cicle de primària, segon cicle 

i tercer cicle). 

 

OBJECTIUS: 

- Dissenyar i publicar tres caceres del tresor inèdites. 

- Compartir amb la resta del grup la reflexió sobre el contingut de l'assignatura. 

 

CONTINGUTS: 

- Concepte de cacera del tresor. 

- Reflexió sobre el paper de les TIC i els recursos d’aprenentatge d’Internet a 

l'escola. 

FASES DEL TREBALL 

1. ESBORRANY DE LES CACERES DEL TRESOR. 

En la data que indique la Profa. entragaràs en un document word l’esborrany de les 
teves caceres del tresor (aproximadament un full) al/a la professor/a. 
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Caldrà eleborar una Unitat Didàctica on s’utilitzaran les caceres com a recurs 
d’aprenentatge. 

2. DISENY DE LES CACERES DEL TRESOR. 

Per a dissenyar les caceres del tresor seguiràs les fases indicades en 
http://www.aula21.net/cazas/estructura.htm  

3. PUBLICACIÓ DE LES CACERES DEL TRESOR. 

Publicaràs les caceres del tresor en Aula 21 http://www.aula21.net/cazas/ajuda.htm  
i http://www.aula21.net/cazas/cacera.htm 

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ: 

Les caceres del tresor es valoraran en la mesura en que contemple tot el que s’ha 

dit anteriorment.  

Caldrà visitar periòdicament el weblog de l’assignatura 

(http://ntaeua.blogspot.com) per si es publiquen aclaracions, ajudes, etc.  

 

Recorda que: 

• Caldrà dissenyar tres caceres del tresor (primer cicle de primària, segon 

cicle i tercer cicle). S’haurà de veure l’adaptació de cada caçera a l’edat 

de l’alumne. Seran caceres del mateix tema però amb tractament didàctic 

diferent. 

• Les caceres del tresor han de tenir relació amb el temari de l’assignatura. 

• Claredat: el redactat del contingut de les caceres del tresor ha de ser clar, 

entenedor i correcte des del punt de vista ortogràfic i gramatical. 

• Autoria: els textos han de ser estrictament originals. Si es considera 

necessari reproduir fragments d’un text d’una altra persona s’haurà de fer 

entre cometes i caldrà citar la font amb un enllaç directe al text complet.  

• Interès dels continguts exposats. 

• Caldrà que hi haja text, fotografia, gifs animats, fons. 

• Els enllaços a d’altres webs seran nombrosos.  
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• Caldrà dissenyar una web principal (index) a partir de la qual s’enllaçaran 

les tres caceres del tresor. Serà una web pública amb una adreça 

electrònica concreta. 

• Caldrà utilitzar al menys tres aplicacions informàtiques que apareixen al 

blog de l’assignatura. 
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