
ACTIVITAT EURO.PAC   Paquet d'activitats sobre l'Euro per el Clic

PANTALLA FITXERS  ANNEXOS MISSATGES OBSERVACIONS

FITXER TIPUS OBJECTIU A B SOLUCIÓ INFORMACIÓ INICIAL FINAL

euroluis.ass inf. selecció d'activitats euroluis.txt - - - quina activitat vols fer? -

3$&6 ),7;(5 '(6&5,3&,Ð

1  Una nova moneda moneda.pa  activitats sobre la nova moneda Europea
2  Els països Euro pais.pac   recordatori de la nova moneda i els països que la integren

SECCIÓ     PAIS. PAC    Familiarització amb l'Euro, el canvi i els països de l'Euro

PANTALLA FITXERS  ANNEXOS MISSATGES OBSERVACIONS

NÚ
M. FITXER TIPUS OBJECTIU A B SOLUCIÓ INFORMACIÓ INICIAL FINAL

1 europort.as inf.. portada inici de la activitat mapeeres.gif - - - Els països EURO -

2 euronaci.as exp. estudiar els països Euro mapeurpa.gif euromapg.txt - -clica un número i sabràs el nom del país eurolog.gif

3 europais.as inf.. informació dels països que integren umepais.txt - - - aquest són els països Euro -

4 eurorec.ass ident. reconèixer les avantatges l'Euro. eurodef1.txt - eurolog.txt - Què és l'Euro? eurolog.gif

5 eurovalo.as ident. coneixement del valor del canvi eurovalo.txt - eurolog.txt - Quantes pessetes val 1 Euro? eurolog.gif

6 europert.txt ident. reconèixer els països que pertanyen a europais..txt - eurocagi.txt europatx.txtQuins d'aquest països tenen l'Euro com a eurolog.gif

7 europais.so sopa. identificar el nom dels països Euro 1euro.gif - - - troba el nom dels països EURO eurolog.gif

8 euronaix.as ident. reconeixement de la data euroanys.txt - eurolog.txt - Quan naixerà l'Euro? eurolog.gif

9 europaes.as esc.. escriure el nom dels països de l'Euro euronum.txt europatx-txt euromapg.txt europatx.txt escriu el nom del països de l'Euro eurolog.gif



10 euroband.a esc.. escriure el nom dels països de l'Euro europagi.txt europatx.txt eurocagi.txt europatx.txt escriu el nom del països de l'Euro eurolog.gif OBSERVACIONS

11 eurocapi.so sopa. identificar les capitals dem l'Euro 2euro.gif - - - troba el nom de les capitals de eurolog.gif

12 europaca.as comp. relacionar països i capitals europatx.txt eurocapi.txt eurocagi.txt - relaciona cada país amb la seva eurolog.gif

13 eurocap.ass comp. relacionar països i capitals euromapg.txt eurocagi.txt eurocagi.txt -relaciona cada país amb la foto de la capitaleurolog.gif

14 eurofi.ass puz activitat final mapeurop.gif - - - Què és això? La Unió Monetària Europea

SECCIÓ     MONEDA. PAC    Familiarització amb l'Euro, el canvi i els països de l'Euro

PANTALLA FITXERS  ANNEXOS MISSATGES OBSERVACIONS

NÚ
M. FITXER TIPUS OBJECTIU A B SOLUCIÓ INFORMACIÓ INICIAL FINAL

1 europor1.as inf.. inici de la activitat cigonya.gif - - - Una nova moneda -

2 eurodef.ass inf.. informació: Què és l'Euro. El símbol eurodefi.txt - - - Què és l'Euro? -

3 eurorec.ass ident. reconèixer les avantatges l'Euro. eurodef1.txt - eurolog.txt - Què és l'Euro? eurolog.gif

4 euroinfo.as explo. estudi de fases d'implantació de eurodat1.txt eurodat2.txt - - Com s'implantarà l'Euro? -

5 euronaix.as ident. reconeixement de la data euroanys.txt - eurolog.txt - Quan naixerà l'Euro? eurolog.gif

6 eurovalo.as ident. coneixement del valor del canvi eurovalo.txt - eurolog.txt - Quantes pessetes val 1 Euro? eurolog.gif

7 eurorela.ass normal relacionar dates i procés eurodat1.txt eurodat2.txt eurolog.txt - Uneix la data amb el què passarà? eurolog.gif

8 euroinfo2.a inf.. estudi del procés d'implantació euroinf.tx - - - recorda això -

9 eurovmo1.a explo. estudi i reconeixement del valor de les monedes eurovmog.txt eurovmot.txt - eurovmpt.txt Quin valor en Euros té cada -

10 eurous.ass ident. reconeixement de la data inicial de l'ús de l'Euro euroanys.txt - eurolog.txt - Quan tindrem Euros per pagar-ho tot? eurolog.gif



11 europag.ass ident. reconeixement data final de l'ús conjunta de l'Euroeuropago.txt - eurolog.txt - fins juny del 2002 es pot pagar ... eurolog.gif OBSERVACIONS

12 eurovbi1.as explo. conèixer el valor dels bitllets eurovbig.txt eurovbit.txt - eurovbpt.txt quin valor té cada bitllet? -

13 eurocanv.as ident. reconèixer la moneda de canvi en  els pagamentseuropago.txt - eurolog.txt - al final del 2000 hi haurà 2 monedes, el canvi
serà en ..

eurolog.gif

14 eurovmo2a norma. relacionar valores euros amb la eurovmog.txt eurovmpt.txt eurovmog.txt eurovmpt.txtcalcula i relaciona el valor de cada moneda eurolog.gif

15 eurous.2.as ident. reconèixer data de desaparició de actuals monedeseuroanys.txt - eurolog.txt - quan desapareixeran la pesseta i la resta de
monedes?

eurolog.gif

16 eurovbi2.as comp.- relacionar els bitllets Euro amb el valor en ptes eurovbpt.txt eurovbig.txt eurovbig.txt eurovbpt.txtcalcula i relaciona el valor de cada bitllet eurolog.gif

17 euroval1.as comp.- calcular el valor de diferents objectes europro1.txt europro2.txt europro3.txt eurocalc.txt calcula quants Euros val cada eurolog.gif

18 euronaci.as exp. estudiar els països Euro mapeurpa.gif euromapg.txt - -clica un número i sabràs el nom del país eurolog.gif

19 europais.so sopa. identificar el nom dels països Euro 1euro.gif - - - troba el nom dels països EURO eurolog.gif

20 euroval2.as comp. relacionar el valor en ptes marcats en europr~1.txt europr22.txt europr33.txt eurocal2.txt calcula en pessetes aquests valors eurolog.gif

21 europert.as ident. reconèixer els països que pertanyen a europais..txt - eurocagi.txt europatx.txtQuins d'aquest països tenen l'Euro com a
moneda?

eurolog.gif

22 eurocomp.a comp. reconèixer el valor de canvi de l'Euro euros.txt euros2.txt euros3.txt - què podràs comprar amb aquest Euros eurolog.gif

23 eurofin.puz puz. activitat final euros.gif - - - Què és això? Les noves monedes d'Europa


