
Fitxa d'activitat simplificada 

 

INFORMACIÓ BÀSICA INICIATIVA DOCENT 
Assignatura 
 

 

Denominació de l'activitat  

 

 

Objectiu(s) de l'activitat 
Què han de treballar els 
alumnes? Objectius Específics 
de l'assignatura + Objectius de 
sostenibilitat  
 

  

Competències que es treballen a 
l'Activitat 

 

ODS treballats durant l’activitat 
 

 

Característiques de la iniciativa: 
Número de sessions 
Tipus de sessió (teoria, 
problemes, lab, altres). 
Tipus de suport (horari de 
consultes, sessions amb el 
professorat) 
Modalitat de treball 
(individual, grupal) 

 

Descripció de l'activitat 

Aquesta descripció ha de proporcionar 
una idea clara de la feina que farà 
l'estudiant i com la farà 

  

PREPARACIÓ DE LA INICIATIVA 
Preparació del material docent necessari per la creació de l’activitat i la seva reutilització.  
Creació de la iniciativa i del 
material: 
  
Treball/tasques del/de la docent 

exclusivament per preparar 
l'activitat LA PRIMERA VEGADA 
que es fa  
 
Indicar el temps dedicat a cada 
tasca. 
 

LA PRIMERA VEGADA 
 

Reutilització de la iniciativa i del 
material: 
 
Treball/tasques del/de la docent 

per actualitzar/reutilitzar 
l'activitat ALTRES VEGADES.  
 
Indicar el temps dedicat a cada 
tasca. 

CADA VEGADA QUE LA DUR A TERME 



Fitxa d'activitat simplificada 

 

TASQUES A DUR A TERME PER L’ESTUDIANT 
Descripció de la feina de l’alumnat dins i fora de classe, del material necessari i del suport ofert.  
 
 

Treball/tasques del/de l'estudiant 
dins de classe  
 
Indicar el temps dedicat a cada 
tasca i el material específic que 
necessitarà l’estudiant.  

 

Treball/tasques del/de la 

estudiant fora de classe. Indicar el 
temps dedicat a cada tasca. 
 
 
 

 

Tipus de suport als estudiants. 
Indicar el suport ofert al 
estudiantat per dur a terme la 
tasca. (Nombre de sessions de 
suport, horaris de consultes)   
 

 

AVALUACIÓ 
 

Com s’avaluarà l’estudiant? 

- Exàmens 
- Tests 
- Pràctiques 
- Problemes 
- Treballs 
- Exposicions orals 
- Formulari/Kahoot 
- Altres 

 

 

Com s'estableixen els criteris de 

correcció? 
- Rúbriques 
- Text descriptiu 
- Altres 

 

 

Quin agent dur a terme l'avaluació de 
cada indicador? 

- Preavaluació i correcció entre 
els diferents estudiants 

- El mateix estudiant 
(Autoavaluació) 

- El/la docent 

 

 


