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1. Full d’indicadors carpeta d’aprenentatge (Annex1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9c5710c9-346a-46e3-996c-
afe129dd10c7/Full%20indicadors%20carpeta%20aprenentatge.pdf 
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2. Full d’indicadors de valoració de les proves d’a valuació (Annex 2) 

 

 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4d35cb97-7bb9-43d3-919b-
46cb8f271671/Mini_GAPPISA_horitzontal.pdf 
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3.  Pautes per fer una rúbrica amb l’alumnat (Annex 3)  
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4. Llistat de webquest (Annex 4) 

 

GEOMETRIA (ANGLÈS) 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/thales-of-
miletus/HOME 

ANEM A JUGAR AMB EL TANGRAM  

http://weib.caib.es/Recursos/tangram_webquest/wq/tangram.htm 

MATEMATIQUES DE LA VIDA QUOTIDIANA 

http://weib.caib.es/Recursos/matematiques_quotidianes_webquest/WQ_mates_vida_quotidiana
/portada.htm 

PROFE, I PER A QUE SERVEIXEN LES EQUACIONS? 

http://weib.caib.es/Recursos/equacions_webquest/equacions/index.html 

MESUREM A L'ESPORT 

http://weib.caib.es/Recursos/mesurem_esport_webquest/wq/Mesurem_a_l_esport.htm 

GEOMETRIA (CASTELLÀ) 
 
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/cuerpos_geometricos.htm#ConclusiÃ³n 
 
DIVERTIMENTS MATEMÀTICS 
 
http://webquest.xtec.cat/httpdocs/mates/index.htm 
 
ATZAR  
 
http://roble.pntic.mec.es/adec0033/index.html 

WEBQUEST EN LA RED 

http://www.aulactiva.com/bitacora/webquest.htm 

MÁS WEBQUEST 

http://phpwebquest.org/newphp/procesa_index_todas.php 

DE GEOMETRÍA 1º Y 2º ESO 

 (DEPARTAMENTO MATEMÁTICAS. COLEGIO ESCUELAS PÍAS VA LENCIA) 

http://matescarniceros.webcindario.com/index.htm 

AMUEBLO MI HABITACIÓN 

http://www.aulactiva.com/bitacora/amueblo/amueblo.htm 
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TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS 

http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/triangulos_rectangulos.htm 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMES 

http://www.telefonica.net/web2/diegomorillas/webquest/problemas/#Introduction 

UNA VUELTA A LAS MATES EN 80 DÍAS 

http://salonsowebquest.blogspot.com/ 

LA MAGIA DE LOS NÚMEROS 

http://agrega.catedu.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es-
ar_20091015_2_9135243&secuencia=false# 

LOS NÚMEROS NATURALES Y LA ALHAMBRA 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=893&id_pagina=
1 

MIGUEL HERNÁNDEZ Y LAS DIVISIONES 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=2584&id_pagin
a=1 

LA BIBLIOTECA DECIMAL 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_mondrian_w.php?id_actividad=2657&id_pag
ina=1 

ÁLGEBRA 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=17913&id_pagi
na=1 

LAS FRACCIONES 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=2567&id_pagin
a=1 

FRACCIONANDO, ANDO 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_derecha_w.php?id_actividad=5811&id_pagi
na=1 

¿COMEMOS BIEN? 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tablon_w.php?id_actividad=5049&id_pagina
=1 

¿QUÉ ES EL IPC? 

http://phpwebquest.org/newphp/caza/soporte_derecha_c.php?id_actividad=20684&id_pagina=1 
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ACTIVIDADES DE ECUACIONES 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_horizontal_w.php?id_actividad=17919&id_p
agina=1 

ÁNGULOS 

http://phpwebquest.org/newphp/webquest/soporte_tabbed_w.php?id_actividad=24153&id_pagi
na=1 

PROPORCIONALIDAD DIRECTA EN LA COCINA 

http://webquest.carm.es/majwq/wq/ver/17322 

EL BLOG DEL PROFESOR JORGE  

http://profesorgeorge.blogspot.com/2011/09/evaluando-proyectos-y-webquests.html 

FIBONACCI EN LA NATURALESA 

http://www.webquest.es/webquest/fibonacci-i-la-naturalesa 
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5. Material creat i utilitzat per a la unitat didàc tica (Annex 5) 
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6. Resultats de les enquestes (Annex 6)  

 

VALORACIÓ   
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