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  El Circ
Moodle senzill per temes accessible i adaptat 
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El moodle senzill per temes és un format de curs molt visual, que presenta  recursos i activitats mitjançant 
icones predeterminades o personalitzades. Aquest tipus de visualització només afecta als usuaris amb rol 
d’estudiants. El seu objectiu és treballar un tema concret fent ús dels recursos més adients, recollits en 
aquest entorn i format.  Està pensat per l’alumnat d’educació infantil i primària.
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Moodle senzill per temes accessible i 
adapatat

El circ http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=2&rid=989 
Coordinació: Àlex Font i Maria del Mar Lluelles
Autors: Àlex Font, Désirée Grifé, Maria del Mar Lluelles, Noemí Munné, Imma Palahí i 
Montserrat Pons

Aquest moodle senzill per temes conté 12 materials TAC  interdisciplinaris relacionats amb el 
món del circ. Pot  treballar-se tant en aquest entorn com de manera independent. Està adreçat 
a l’alumnat del cicle inicial de primària i es presenta mitjançant 5 recursos:

- 2 vídeos: 
 Tots som el circ  
http://www.youtube.com/watch?v=czV-ogHX5rA&feature=player_embedded 
 El circo de Mickey 
http://www.youtube.com/watch?v=s36Ebon24fs&feature=player_embedded 

- 2 diccionaris  temàtics:
 Català: http://dicdecirc.blogspot.com/
 Anglès:  http://www.circusland.com/favorites/eng/glossary.html 

- 1 llibre digital  amb un recull de poesies del circ: 
http://es.calameo.com/read/0000646609eb86ed730d0 

Presentació dels autors a Expodidàctica

Quadern virtual Benvinguts al circ!i 7 activitats amb diferents metodologies de treball:

- Individuals:
Quadern virtual: Benvinguts al circ!
http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act.jsp?activity_id=251
Un total de 31 preguntes , reforçades amb sons i icones SPC,  agrupades en 7 fulls 
amb els títols: el circ, música al circ, artistes, animals, la vida al circ, anem al circ i 
el trasllat. 

Jclic:  El circ 
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3743
Recull d’ activitats, reforçades amb suport oral,  relacionades amb el món del circ

Jclic: Art al circ
http://www.immapalahi.cat/ARTALCIRC/index.htm: 

.- Abans, ahir i avui:  Presenta apunts d’història, antecedents del circ a les dife-
rents cultures, del bufó al pallasso, pensaments de pallassos, escola de circ, valors 
humans, denúncies i prohibicions i companyies,.escoles i ONGs.
1.-  Conèixer el circ: Recull d’activitats sobre conceptes relacionats amb el circ, 
endevinalles,  disfresses, nas de pallasso, so al circ i cançons del Miliki.
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tils, materials, més materials, cartells i corrents
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Materials per a la PDI 
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?d=4&rid=973
Consisteix en un projecte dividit en 4 parts: 

.- El circ: És el punt de partida i el vincle vers els altres notebooks. Presenta, en  
format multimèdia, els principals oficis del circ acompanyats de diverses  activitats 
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.- Música: Permet treballar tant les cançons més populars del circ com també els 
instruments musicals. 
.- Animals: :Presenta, amb format multimèdia,  les millors actuacions dels dife-
rents animals del circ i proposa activitats interactives per a conèixer-los  millor.
.- El món del circ: Ofereix  activitats diverses  al voltant del circ. Fins i tot es propo-
sen manualitats i  estils de pintures al llarg del temps.

Presentacions:
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http://www.xtec.cat/web/innovacio/educat/primaria/experiencies_pri/circ.htm 
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http://www.xtec.cat/web/innovacio/educat/primaria/experiencies_pri/circ.htm 
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http://photopeach.com/album/hjglaj?ref=est 

Presentació de la Noemí Munné del jclic 
El Circ

Jclic Art al circ Jclic Art al circ presentat per Imma 
Pahalí

El Circ a la PDI presentat per Désirée Grifé Pel·lícules de circ a la PDI
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