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COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 

 

• Comunicativa, lingüística i audiovisual: amb aquesta activitat els alumnes 
construeixen nous coneixements i pensaments sobre una realitat (Girona), també fan 
un tractament de la informació, es parla de la història i llegendes de la ciutat en les 
cançons que s’activen en l’aplicació del telèfon. Així, construeixen un coneixement a 
partir d’allò escoltat, observat i interpretat. 

• Artística i cultural: es treballa la comunicació, percepció, comprensió i valoració de 
les diferents realitats i tècniques artístiques que hi poden haver sobre un mateix espai: 
la ciutat de Girona, a més, es fa un apropament directe a artistes joves. 

• Competència del tractament de la informació i competència digital: introducció a les 
TIC, amb l’aplicació els alumnes participen en el funcionament d’aquesta i aprenen 
una nova manera d’entendre, processar i incorporar la informació a partir de les noves 
tecnologies. 

• Aprendre a aprendre: pensem que fer l’activitat en grup ajuda a l’alumne a descobrir 
quines són les seves capacitats (intel·lectuals, emocionals...) i quines són aquelles en 
les que necessita ajuda. Pensem que així potenciem el desenvolupament de les 
actituds, la motivació, la confiança i el gust d’aprendre. 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal: amb aquesta activitat volem despertar 
l’interès dels alumnes i que després de rebre la informació, vulguin indagar més sobre 
la història i llegendes de la ciutat. 

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic: en l’activitat es fa un 
volt per la ciutat i a la vegada s’escolta la música de l’aplicació, així els alumnes, tenen 
l’oportunitat de traslladar els coneixements adquirits en el mateix moment a fer una 
comprensió de la realitat que se’ls presenta. 

• Competència social i ciutadana: podem dir que l’activitat en grup recrea la realitat 
social ja que amb l’activitat els alumnes integren coneixements, habilitats i actituds que 
permeten que de forma democràtica participin, prenguin decisions i cooperin per 
aconseguir un objectiu comú: observar, investigar, processar la informació i finalment 
crear. 

 


