R A L E T, 3 A N Y S
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BON DIA!
Activitat diària per saber qui ha vingut a classe.

DESCRIPCIÓ DE LA RUTINA
L’adquisició i ús de normes, hàbits i actituds a través d’activitats rutinàries és una
part important del contingut de l’Educació Infantil. Organitzar la rutina de la vida
diària a l’aula, així com els hàbits i les normes, és un aspecte bàsic per a l’adquisició
de l’autonomia física i per a la consecució de l’autonomia afectiva i intel·lectual.

FUNCIONAMENT DE LA RUTINA
Per utilitzar aquesta activitat cal crear una carpeta a l’Escriptori que anomenareu
«alumnesp3» i col·locar-hi les fotografies dels vostres alumnes amb el nom i el
cognom, si ho considereu oportú.
Un cop hàgiu creat aquesta carpeta amb les imatges corresponents, ja podreu iniciar
l’activitat.*
En la primera pantalla trobareu dues opcions: visualitzar la fotografia de l’alumne i
el seu nom o bé, que la fotografia aparegui tapada (tot i que vosaltres la podreu
destapar).
Us aconsellem que primer utilitzeu la
versió amb la imatge visible de
l’alumne i el nom perquè l’infant
reconegui la imatge i el nom del
company. A mesura que avanci el
curs, ja podreu anar utilitzant l’altra
versió, per tal que els infants es fixin
més en les lletres que formen el nom
dels companys i companyes de l’aula.

Tot seguit, ja entrareu en la gestió de l’activitat. Apareixerà la fotografia d’un alumne
i el seu nom, i haureu de clicar damunt la casa o l’escola, segons si l’alumne ha vingut
a l’escola o no; a continuació haureu de clicar el botó
per validar-ne la tria.
* T ingueu cura a l’hora d’utilitzar les imatges i els noms dels infants tot seguint les normes de la Llei
de Protecció de Dades.
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Immediatament, veureu que el comptador de la casa o de l’escola, segons
correspongui, haurà començat el comptatge, iniciant-se, així, el control
d’assistència.

Un cop hàgiu classificat tots els alumnes, apareixerà una pantalla final de resum,
on trobareu les imatges de tots els alumnes classificades dins la casa o dins l’escola,
i en cada comptador el nombre d’alumnes corresponent.
Treballant amb la PDI, podeu demanar als alumnes que ressegueixin els números
dels comptadors per practicar-ne el traç.

L’endemà, quan torneu a entrar en l’activitat, començarà de nou la classificació
dels alumnes i el comptatge.
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Requisits tècnics
A nivell de maquinari, recomanem que l’aplicació s’executi en ordinadors que
tinguin les característiques següents:
• Processador: mínim 1,7 GHz
• Memòria RAM: 1 Gb
• Espai mínim disponible de 20 Mb al disc dur.
• Format imatges alumnes: JPEG, GIF, PNG.
A nivell de programari, cal que l’ordinador utilitzi el sistema operatiu Windows XP
o posterior.
Instal·lació: Executar l’instal·lador i seguir les instruccions. Si hi ha versions anteriors
prèviament instal·lades, cal desinstal·lar-les primer.
Desinstal·lació: Mitjançant el Panell de Control de Windows, instal·lar i desinstal·lar
programes.

