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NO TRENQUIS LA CADENA, un repte diari a superar 

 

Les vacances d’estiu representen un període 

necessari per tal que els alumnes abandonin les 

rutines i metodologies que han fet servir durant 

l’any escolar. És imprescindible connectar amb nous 

espais naturals, socials i familiars per tal de renovar 

els entorns habituals. També és un bon període per 

consolidar l’evolució de coneixements des d’una 

perspectiva individual, lliure i divertida. Afrontar 

l’essència del pensament matemàtic o el plaer de la 

lectura des d’una vivència emmarcada en el joc, 

sense controls acadèmics, obra una oportunitat a 

l’autoavaluació en el seu sentit més ampli. 

 

Desenvolupament del programa 

No trenquis la cadena és una proposta dinàmica i engrescadora que pretén reforçar les 

competències matemàtiques des de la perspectiva del joc i estimular la comprensió  i 

el tractament de textos mitjançant la lectura en xarxa. 

Al llarg de les vacances d’estiu, cada participant rep un repte diari que ha de resoldre i 

retornar al seu dinamitzador o a d’altres membres de la cadena. Les fites a aconseguir 

responen al perfil i nivell acadèmic de cada participant, de manera que, una resposta 

errònia no trenca la cadena, simplement penalitza les puntuacions. Només trenques la 

cadena si NO respons al repte plantejat.  

 

Gestió del programa 

Les tasques es duran a terme a través de correu electrònic per tal d’enriquir l’ús 

d’aquesta eina, desconeguda i difícil d’utilitzar per alguns nois i noies. Mitjançant el 

correu electrònic, s’enviarà el repte de manera personalitzada, es farà el feedback de 

la tasca realitzada i es realitzarà un seguiment setmanal de les fites aconseguides.  

En el moment de contractar el programa, es pacta un calendari d’intervenció. 
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Competències a treballar 

✓ Lectura i comprensió lectora 

✓ Expressió escrita 

✓ Ortografia 

✓ Lògica matemàtica 

✓ Operacions aritmètiques 

 

Preu del programa complert  

180 euros  

Inclou: 

 40 reptes personalitzats al llarg del calendari pactat 

 Correcció i resposta diària al repte plantejat 

 Coordinació equip participants 

 Resum d’evolució setmanal 

 Informe final de valoració del participant 

 

Informació de contacte 

info@eina.eu 

Tel. 690079245 
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