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GESTIÓ ACTIVITATS  Què hem fet? Hem acabat la feina? Què ens queda per fer? Quines 
preguntes ens quededen per fer? Com ho farem? Quins continguts no acabem d’entendre? 

OBSERVACIONS: Què hem aprés? Com ho hem fet? Què hem de millorar?Com hem superat les 
dificultats? Hem gaudit de la feina? Quines han estat les actituds personals i participatives de cada un de 
nosaltres en el treball de grup?Amb quina idea ens quedem dels continguts que hem treballat avui 







No, estic pensant 
Jo he pensat en posar: Wegener va descobrir que fa milions d’anys 
la Terra només tenia un continent anomenat Pangea. 
Ja se, podem fer, saps el dibuix aquest del document de: Contacte 
entre plaques? Podriem preguntar sobre el dibuix, o sigui, que pasa 
quan hi ha una fusió... 
Però això seria una pregunta no una idea de grup. Una idea de grup 
es que tots posem en comú les idees individuals, i treiem una 
conclusió. 
Vale vale, jo estava pensant en preguntes jajaja 
Vale, però que et sembla la meva proposta? Vols afegir alguna cosa? 
Em sembla bé, m’agrada 
Vale, però crec que per a que estigui més complerta hi hauria que 
afegir alguna cosa més. 
Si, aixo si. Podriam posar: Ell era l’unic en la seva epoca que creia 
aixo, però fins als anys 60 no es va poder dir que era cert. 
Wegener ho va descobrir gracies a que s’havia adonat que hi havia 
restes d’animals o pedres en distintes parts del planeta. 
Vale, em sembla bé. Ho poso? 
Si, posa-ho 
Així esta bé? 
Jo crec que amb dues preguntes més, i una idea de grup més 
acabem, no? 
Si, esta be 
D’acord, quina pregunta més podem fer? 
La que vaig posar abans? 
La del dibuix? 
No, la de el contacte entre plaques 

 







Hem complert amb els nostres objectius. Hem treballat i hem 
fet la feina que ens tocava, i l'hem acabat a temps 

 
Cadascun de nosaltres ha exercit el càrrec en el seu grup amb 

responsabilitat? 
El clima de treball a l'aula ha estat el correcte ? 

 
Abans de començar a treballar, hem consensuat entre tots les 

tasques i feines que haviem de fer. 
  

Hem pogut explicar al grup les nostres, idees, escrits i 
documents. També hem escoltat les explicacions dels 

companys amb respecte. 
  
 



AUTOAVALUACIÓ GRUP 
 











https://sites.google.com/a/insestatut.cat/qui-soc-jo-14_15/home 

https://sites.google.com/a/insestatut.cat/barcelona-la-ciutat-i-els-seus-prodigis/home 
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