
 

 

 

Aquest nou curs escolar 

implementem el PERMSA a 

CE2. El primer 

trimestre vam treballar 

les cases d’abans, i pel 

segon trimestre hem 

treballat el Relleu 

d’Andorra, un tema de 

Medi Andorrà força 

interessant. 

 

Els alumnes han començat aquesta unitat amb una 

presentació d’una situació complexa. Se’l 

plantejava un cas on es descobria una pregunta que, 

amb tots els coneixements que anirien descobrint, 

haurien de poder trobar la resposta. La pregunta era 

“...a Andorra hi ha platja?”. Els alumnes van 

respondre sense dubtes que NO, però quan se’ls 

pregunta els motius de per què no hi ha platja a 

Andorra, se n’adonen que per respondre la pregunta 

necessiten obtenir una sèrie de coneixements que 

hauran d’anar-los descobrint en aquesta unitat. 

Com a cada unitat versem el nostre aprenentatge 

resolent dues preguntes: 

1. On és Andorrra? 

2. Com és el relleu d’Andorra? 

 



La nova metodologia del PERMSA, vol provocar una 

situació on els alumnes se n’adonin de la necessitat 

que ells tenen per intentar donar resposta a la 

pregunta plantejada, han de descobrir, tenir 

sentiment de curiositat, indagar, expressar, etc. 

Primerament, se’ls tanteja mitjançant unes proves 

de coneixements previs on el mestre preveu quin és 

el seu nivell inicial de coneixement de la matèria. 

Seguidament, se’ls presenta una activitat 

motivadora a través d’un vídeo sobre “Els Pirineus 

des de l’aire” per entendre la dimensió del lloc on 

viuen respecte al món i així poder contextualitzar 

les següents activitats. Per aquesta unitat 

utilitzarem material com: globus terraqüi, mapes, 

atles, termòmetres, etc. Amb tot això, els alumnes 

aprendran a situar a Andorra dins un espai, un mapa, 

dins el món i a entendre la seva posició que dista 

molt d’estar a prop del mar. 

També van aprendre els instruments de mesura, una 

forma més t’entendre el per què de les distàncies, 

la necessitat de 

mesurar les coses i 

aprofitant que 

l’activitat es 

realitza a l’hivern 

el termòmetre es 

converteix en un 

element més que 

acompanya el procés 

d’ensenyament-

aprenentatge. 

Durant uns dies els 

nens prenen mesures de dos termòmetres (un intern i 

l’altre extern) i observen les diferències i els 

valors negatius i positius. 

Pel que fa a llengua catalana en aquesta unitat 

aprenen els dígrafs “ll, ny”, també reforcen els 

signes de puntuació, sobretot els interrogants, 

punts i comes. Llegim textos, fem fitxes 



d’entrenament, omplint buits, etc. Juguem a un 

memory de les paraules. 

La producció final, on 

es veuran que els 

aprenentatges són els 

esperats, els alumnes 

dissenyen una maqueta 

amb el mapa d’Andorra 

i el seu relleu. Per 

això, necessiten un 

cartró amb el mapa 

d’Andorra, plastilina 

i retoladors, palets, 

fulls i cola. Es 

tracta de simular el relleu amb  la plastilina i 

destacar-ne els punts més alts, els rius amb color 

blau i posar una bandereta senyalitzant els llacs, 

rius i pics més importants d’Andorra i que han anat 

treballant durant la unitat. 

Per acabar, els nens reafirmen el seu aprenentatge 

mitjançant una activitat competencial escrita que 

els valora els coneixements adquirits i que puntua 

la mestra. Finalment, realitzen el seu portafoli que 

és un document d’autoavaluació que s’enviarà a casa 

perquè els pares vegin com ells han treballat i les 

competències que han adquirit. 

 



La maqueta del relleu d’Andorra, després de la 

seva presentació a classe. Després cada alumne se 

l’emporta a casa per ensenyar-la als pares i 

familiars.  
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