
¿Quieres construir tu propio coche de competición 
y ser el campeón?

¿O hacer tu propio vehículo espacial?

¿Por qué no tener un dragón que ruja cuando 
encuentre una presa y la muerda con su poderosa 
mandíbula?

EL COCHE SPEEDY MISIÓN A LA LUNA
EL DRAGÓN DE KOMODO

Per introduir el tema, presentar els continguts, detectar 
coneixements previs i identificar els elements del tapet 
mitjançant activitats.

Per relacionar i repassar continguts curriculars i comprendre 
el tapet. Activitats de desenvolupament i programació amb 
en Next.

Per posar a prova la comprensió i els coneixements 
de programació mitjançant missions finals, i poder avaluar-ne 
l’adquisició per part dels alumnes.

DESCOBRIR1

APRENDRE2

EL REPTE3

El procés de treball 

ÉS SENZILL
I MOLT

ESTRUCTURAT

Cada missió aborda

CONTINGUTS
CURRICULARS

Aquest quadern recull

NOU
MISSIONS

Aprèn i programa
amb NEXT 2.0
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Índex

Que bo!

Un any  
de colors

Conec  
el meu cos

Escrivim 
paraules

Envoltats  
de plantes

Quin temps 
fa avui?

Viatge  
a l’espai

Anem a 
comprar!

Juguem amb 
els nombres

Explora els 
aliments

Explora  
el cos humà

Explora les 
estacions

Explora les 
paraules

Explora  
els nombres

No tots els 
aliments són 
iguals!

Fem tres 
funcions vitals

La meva 
estació 
favorita

Singular i plural

De més petit  
a més gran

Primera missió: 
Mans i dents 
netes!

Primera missió: 
Trobar els 
òrgans

Primera missió: 
Construir 
oracions

Primera missió: 
Operació  
i resultat

Forts i sans!

El meu cos  
es doblega

El calendari

Comptem 
síl·labes

Resolem 
sumes i restes

Segona missió: 
Triar l’esmorzar

Segona missió: 
Doblegar i estirar

Segona missió: 
Construir més 
oracions

Segona missió: 
Desenes  
i unitats

Explora  
les plantes

Explora l’espai

Explora  
el clima

Explora  
les monedes  
i els bitllets

Quin tipus  
de planta és?

Viatge  
a la Lluna

Els fenòmens 
atmosfèrics

Cèntims  
i euros

Les nostres 
amigues  
les plantes

La Terra  
no s’atura

Riscos dels 
fenòmens 
atmosfèrics

Monedes  
i bitllets

Primera missió: 
Aconseguir  
la fruita

Primera missió 
espacial

Primera missió: 
Roba per  
a cada ocasió

Primera missió: 
Pagar amb 
diners

Segona missió: 
Trobar la planta

Segona missió  
espacial

Segona missió: 
Informe  
meteorològic

Segona missió:  
Treure diners  
del banc

1
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9

pàg. 6-11

pàg. 30-35

pàg. 18-23

pàg. 42-47

pàg. 12-17

pàg. 36-41

pàg. 24-29

pàg. 48-53

pàg. 54-59

DESCOBREIX AMB EN NEXT APRÈN AMB EN NEXT EL REPTE

Segona missió:  
Un any de diversió

Primera missió: 
La roda de les 
estacions
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Que 
bo!

1

 Situa en Next al lloc apropiat per 
menjar.

1 

 Hi ha robot∫ que poden ajudar en 
una cuina ø en un restaurant. Com? 
Quant∫ robot∫ d’aquest tipu∫ coneixe∫? 
En veu∫ cap a la il·lustraciö?

2 

una cuina ø en un restaurant. Com? 
Quant∫ robot∫ d’aquest tipu∫ coneixe∫? 

robòtica
BAULA_

2017

primària
_

__xyz
10

Que
bo!
Que
bo!
Que1111111111111
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DESCOBREIX AMB EN NEXT
Explora els aliments

Observa el tapet.

Encercla quant∫ 
àpat∫ hem de fer 
al dia. 

1

Ordena de l’1 al 5.2

3 8 5 7 4

Amb aquest tapet i amb en Next, descobrirà∫:
› El∫ tipu∫ d’aliment∫.
› El∫ àpat∫ del dia.
› El∫ hàbit∫ d’alimentaciö saludable∫.

primària_

__xyz
10
09
08

06
05
04

Amb aquest tapet i amb en Next, descobrirà∫:

Ordena de l’1 al 5.
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BAULA

APRÈN AMB EN NEXT
No tots els aliments són iguals!  

Dibuixa exemple∫ d’aliment∫ segon∫ el seu origen  
i segon∫ com el∫ consumim.

1

El∫ aliment∫ provenen  
d’animal∫, de plante∫ ø  
de mineral∫. En∫ el∫ podem  
menjar fresco∫ ø elaborat∫.

Dibuixa exemple∫ d’aliment∫ segon∫ el seu origen 

El∫ aliment∫ provenen 
d’

 són iguals!  són iguals! 

El∫ aliment∫ provenen 
 ø 

 En∫ el∫ podem 
elaborat∫.

Origen mineral

Frescos Elaborats

Origen vegetalOrigen animal
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Forts i sans!

Ajuda en Next a anar a comprar.  
Ha d’agafar, primer, el∫ aliment∫  
que hem de menjar mé∫ sovint.

1

La piràmide del∫ aliment∫  
en∫ indica quant∫ cop∫ a la setmana 
hem de menjar cada aliment.

09
08

06
05
04

 _____
02
01
00

x2y2z
= T .(m2.L

en∫ indica quant∫ cop∫ a la setmana 

Des de

Des de

Fins a

Fins a

RECORDA

Le∫ instruccion∫ per programar en Next són:Le∫ instruccion∫ per programar en Next són:

endavant enrere gir dretagir esquerraplay pausa
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BAULA

EL REPTE
Primera missió: Mans i dents netes!

Programa en Next perquè nø se salti cap àpat.  
Recorda que, primer, ∫’ha de rentar le∫ man∫ i,  
despré∫, le∫ dent∫! Observa l’exemple:

1

El dinar

El berenar

El sopar

L’esmorzar

Ajuda’m a portar un∫ 
hàbit∫ d’alimentaciö 
saludable∫.

Primera missió: 

Programa en Next perquè nø se salti cap àpat. 
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Segona missió: Triar l’esmorzar

En Next vol portar un∫ hàbit∫ 
d’alimentaciö saludable∫. Ajuda’l  
a triar el millor esmorzar. 
Pinta el∫ aliment∫ adequat∫.

1

TASQUES

He programat bé tote∫ le∫ seqüèncie∫ del repte final.
He seleccionat un esmorzar adequat per a en Next.
He connectat i programat en Next de∫ de la tauleta.

CONNECTA AMB EN NEXT!

Fe∫ servir  
el bluetooth  
de la tauleta  
per programar  
en Next perquè 
e∫ renti le∫ 
man∫ i le∫ dent∫.

__xyz__xyz

 _____ _____ _____
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