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1r trimestre: La nostra classe virtual. 
 

1. Presentació. Activitat a fer a l’Institut amb el logopeda. Presentació 
PowerPoint 

Ei, que això ja comença. 
Heu d’escollir una foto vostra de pocs píxels per a penjar-la i presentar-
vos. 
La presentació ha de seguir aquest esquema: 

 
2. Graella i mapa. Activitat a fer a l’Institut amb el logopeda. Presentació 

PowerPoint  
 

En aquesta segona activitat, es tracta de mirar qui són els teus 
companys de la classe virtual i omplir la següent graella.  
Quan acabeu de fer la graella, cliqueu on posa “anar al mapa” i feu 
l’activitat presentada. 
Escriu a cada comarca el nom dels teus companys i companyes que hi 
viuen 

 
3. Treball amb les fotografies. Activitat a fer a casa amb els pares. 

Presentació PowerPoint  
 

Aquesta activitat l’heu de fer a casa amb els vostres pares. Heu 
d’agafar una foto de quan éreu petits i una altra actual. Poseu les dues 
fotos costat per costat i comenteu quines coses han canviat de quan 
éreu petits amb ara.  
Podeu parlar d’aspectes físics, de caràcter, de gustos, d’activitats, de 
coses de l’escola, de vacances...  
Primer heu de parlar sobre les fotos, comentar-les. Després escriviu, 
junt amb els vostres pares, les coses més interessants sobre les que 
heu parlat. Heu de penjar a l’aula virtual, o donar al logopeda, les dues 
fotografies i l’escrit.  

 
4. Omplir les vinyetes. Activitat a fer a l'Institut amb el logopeda. 

Presentació PowerPoint  
 

Aquesta quarta activitat és molt interessant. Veureu que hi ha una 
portada i sis vinyetes on es desenvolupa una petita història. El 
problema és que els globus  on hi ha escrit el que diuen els 
personatges estan buits. El que heu de fer és mirar la història, imaginar 
l’argument i després omplir els globus amb el text que creieu més 
adient. Quan hagueu omplert tots els globus, i creieu que la història és 
coherent, caldrà omplir la tapa. Heu de buscar un títol per a la història i 
posar les vostres dades personals. Recordeu que la tapa és l’últim que 
s’ha de fer. 
Aquesta activitat l’heu de fer vosaltres a l’Institut juntament amb la 
vostra logopeda. 
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5. Redacció sobre les vinyetes. Activitat a fer a l'Institut amb el 
logopeda. Presentació PowerPoint  
 

Aquesta cinquena activitat està estretament lligada amb la quarta.  
Heu d’explicar amb una redacció la història de la vinyeta.  
Us donarem un esquema per si el voleu seguir.  
No és obligatori seguir aquest model, ho podeu fer com millor us vagi. 

 
Possible esquema a seguir: 
Com cada dimecres, a dos quarts de nou del matí, l’Anna va a 
treballar amb el seu logopeda que es diu Cels.  

El Cels li diu que ... 

 

 

De sobte el Cels es mira el rellotge i comenta que ... 

 

 

L’Anna s’acomiada fins l’endemà mentre el Cels li recorda que ha de 
fer els deures que té apuntats a l’agenda... 
 

 

 
6. Abans - Ara. Què ha canviat?  

Activitat a fer a casa amb els pares. Presentació PowerPoint  
 

Aquesta sisena activitat l’heu de fer a casa amb els vostres pares. 
Es tracta de recordar coses que fèieu abans diferents a les que feu 
ara. Heu d’omplir 4 parells de frases on quedin remarcades aquestes 
diferències. Us donem un parell de frases de model, d’exemple.  

 
Abans, quan anàvem a comprar roba, la mare escollia la roba que 
compràvem. 
Ara, quan anem a comprar roba, jo escullo la roba que comprem. 
 

Va ara us toca a vosaltres. Ànims que segur que han canviat moltes 
coses. 

Abans... 

 

Ara... 

 
 
 

Activitat voluntària Presentació PowerPoint  
  


