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REGISTRES D’OBSERVACIÓ 

 

PLANTILLA 1: Observem l’escola.  

Us demanem que feu un cop d’ull atent a alguns espais de la vostra escola 

i analitzeu els següents aspectes: 

(* Heu d’intentar ser el més objectius possibles; anoteu tot allò que observeu en 

el moment del registre, tal qual sigui).   

 

1) Fes una llista amb els noms amb els que han estat batejades totes les 

classes que hi hagi a la teva escola?...(exemple: P3 els Pingüins, P4 les 

Girafes,...) 

 

2) Fes un dibuix del pati de la teva escola i posa : 

*) Si hi ha jocs pintats a terra. Qui està jugant? 

*) Si hi ha espais o estructures de joc com porteries, cistelles de bàsquet, 

parcs infantils, fustes, etc. Qui els està utilitzant? 

*) Si hi ha vestuaris o lavabos; són mixtes o hi ha un per nenes i altre per 

nens?  

 

3) Quins llibres tenim a la biblioteca? 

Amb l’ajuda de la persona responsable de la biblioteca, reviseu quants dels 

llibres coeducatius del catàleg que us facilitem estan disponibles a la 

vostra biblioteca.  

(podeu marcar amb un asterisc en el catàleg aquells que hi heu trobat)   
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REGISTRES D’OBSERVACIÓ 

 

PLANTILLA 2: Fem un mapa sonor del nostre entorn.  

Us demanem que pareu bé les orelles a la música que us envolta i anoteu 

el títol d’una cançó que escolteu: 

 

1) A l’escola:  

 

2) A casa teva: 

 

3) A la ràdio del cotxe: 

 

4) A la TV: 

 

5) Amb els amics: 

 

6) Pel carrer (caminant, en una botiga, en transport públic, etc.): 

 

(* Necessitarem el nom real de la cançó per poder treballar els resultats). 

 

 

RECOLLIDA DE LA FITXA DURANT LA DINÀMICA “El conte sense Gènere” !!!: 

 

ESCOLA:  

GRUP: 

DATA:  

 

  



      CONSELL INFANTIL MUNICIPAL SANTA PERPÈTUA DE MOGODA                           
 

 

REGISTRES D’OBSERVACIÓ 

 

PLANTILLA 3: Qui fa les feines de casa? 

  

TASQUES DE LA CASA 

MEMBRES DE LA FAMÍLIA 

mare pare jo germans germanes 

1 Parar i desparar taula      

2 Endreçar l’habitació      

3 Arreglar les averies del 

cotxe 

     

4 Escombrar o passar 

l’aspiradora 

     

5 Canviar les bombetes 

foses 

     

6 Fregar els plats o posar el 

rentaplats 

     

7 Treure les escombraries      

8 Fer compres petites      

9 Fer la compra de la 

setmana 

     

10 Netejar les finestres      

11 Planxar      

12 Posar la rentadora i 

estendre la roba  

     

13 Plegar la roba      
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14 Llegir el diari      

15 Mirar la televisió      

16 Cuinar      

17 Netejar les finestres      

18 Fregar el lavabo      

19 Despertar-te al matí      

20 Anar a les reunions de 

l’escola 

     

21 Cuidar-te quan no et 

trobes bé 

     

22 Animar-te      

23 Comprar-te roba, 

sabates... 

     

24 Donar-te cèntims de 

butxaca 

     

25 Portar-te al metge       

26 Fer servir l’ordinador      

27 Tenir cura dels animals      

28 Firmar-te les autoritzacions       

29 Ajudar-te a fer els deures      

30 Portar els comptes del 

banc 

     

31 Preparar l’esmorzar      

 


