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INTRODUCCIÓ

_________________________________________________________________

El projecte ENS FEM GRANS ha estat pensat per a què els alumnes d’Educació Infantil siguin
conscients del seu desenvolupament en l’entorn que hi viuen. En aquesta etapa els aspectes
emocionals són bàsics per al progrés en tots els àmbits, motriu, intel·lectual, social i cultural, i
per això ens hem volgut centrar en la pròpia identitat i en els canvis que van fent els nostres
alumnes durant aquesta etapa. Si saben com són, i que estan creixent, emocionalment seran
més forts i el seu nivell de seguretat augmentarà, fent infants més competents.
Aquest treball s’ha plantejat com un projecte, davant de les inquietuds, dubtes i les ganes de
saber dels nens/es de com han canviat d’un curs a un altre. Ells han investigat, experimentat i
viscut tot el procés i han estat els veritables protagonistes d’aquest projecte que ens ha
permès treballar, de forma globalitzada, totes les àrees del Currículum d’Educació Infantil,
centrant-nos en les capacitats per a començar a afavorir que siguin alumnes competents. Ells
són els veritables protagonistes, d’ells ha sorgit el tema i ells van marcant el camí; mentre que
l’equip de mestres fa de guia en tot moment. Tot això, afavorint les relacions socials i normes
de convivència.
Cal tenir en compte, que encara que el creixement infantil és un procés global no es produeix
de forma igual en tots els nens i nenes i en tots els àmbits. Cada infant i cada àmbit del
desenvolupament necessiten d’intervencions que el vagin reforçant i assentant per potenciar
un progrés equilibrat. Tenint això present, hem volgut tenir en compte no només els interessos
dels nostres alumnes, sinó també hem volgut contribuir a mantenir actituds actives vers a ells,
als companys/es i l’entorn que els envolta.
ENS FEM GRANS s’ha portat a terme durant tot el curs escolar 2015/2016. Al Pla Anual de
Centre l’escola Torreforta prioritza el treball per projectes per a fomentar l’aprenentatge
significatiu i interpersonal, la identitat, la diversitat , la investigació i la globalitat.
Les activitats estan adreçades als tres nivells d’Educació Infantil; on a partir de la tria del tema
del projecte ens hem hagut d’organitzar el treball en aquesta etapa.
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_________________________________________________________________

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

ENS FEM GRANS ha començat a partir d’un fet que a la majoria d’alumnes els hi ha cridat
l’atenció; després de tot un estiu, tornen a classe i se n’adonen que són més grans. Els
alumnes de P-3 van a l’escola, perquè ja no són petits; els de P-4, ja poden pujar al tobogan
del pati (a P-3 no poden) i han canviat d’aula i els de P-5 són els grans del parvulari. A l'iniciar
les primeres converses a les classes, mostren interès i curiositat en saber com estan creixent i
aquest és el punt de partida del nostre projecte d’investigació; on s’implicarà l’escola i les
famílies. Aquesta curiositat, ha estat la veritable motivació que ha afavorit la seva disposició i
iniciativa pels aprenentatges.
- El dret a la Identitat està reconegut com un dret bàsic de la infància (Convenció sobre els
Drets de l'Infant de les Nacions Unides, 20 de novembre de 1989). Això dóna l'oportunitat als
infants a tenir un lloc de pertinença, adoptar costums i formes de vida; tenen dret a un nom,
una nacionalitat i als vincles afectius que els permetin sentir-se part del grup. Des de l'escola,
és fonamental una educació respectuosa amb la identitat de cadascun d'ells, per enfortir
l’autoconcepte, l’autoestima, la diversitat cultural i la pertinença al grup.
- Les Nacions Unides ha proclamat al 2016 com l’any Internacional de les Llegums; per tal
de sensibilitzar la població sobre les avantatges nutricionals de les llegums, per se una font
accessible per a la població, sana, deliciosa, nutritiva de proteïnes i micronutrients; fomentant
hàbits saludables per a la cura del cos.
- Els infants aprenem a partir de les seves pròpies vivències i amb la interacció amb els altres
i amb el seu entorn més proper. El nostres alumnes arriben a l’escola amb unes condicions
socials i econòmiques que els limiten l’accés a moltes vivències. Cal que l'escola ajudi a
reduir al màxim aquests problemes per a garantir les mateixes oportunitats d'aprenentatges
que alumnes d'altres zones i abordar aquestes desigualtats.
- Per un altra banda provenen de països diferents al nostre, amb una important riquesa
cultural. Per tant, l’escola ha de fomentar el coneixement d'aquestes realitats i encoratjar a les
famílies per a què participin en el desenvolupament del projecte, dins les seves possibilitats.
Tot això, farà de pont entre les diferents cultures i trencar les barreres que dificulten la
nostra tasca.
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- Moltes vegades aquests infants, quan comencen l’escola no ens entenen. La seva llengua
materna no és ni el català ni el castellà, per tant és tot un repte per a nosaltres oferir-los un
ambient on puguin sentir-se segurs i confiats per establir vincles afectius que afavoreixin la
comunicació. L’aprenentatge per a què sigui significatiu, cal que sigui vivencial i globalitzat;
fent ús dels diferents sentits a través dels llenguatges corporal, matemàtic, musical, oral i
visual i plàstic; tenint en compte la intel·ligència emocional.
- Eduquem per a què, a pesar de les limitacions de les famílies dels nostres alumnes, tinguin
l’oportunitat de tenir accés a les noves tecnologies i utilitzar-les en les diferents tasques
escolars. Igualment, des del parvulari, ja s’inicia als alumnes en l’aprenentatge de la llengua
anglesa, per afavorir el creixement en el nostre món global.
Amb aquesta realitat i amb la pregunta complexa que es van fer els alumnes a l'iniciar el curs
"Com i per què ens fem grans?" s'ha desenvolupat aquest projecte. Ha estat un projecte molt
ampli i obert, evolucionant en quatre blocs interrelacionats entre ells en tot moment, a partir
dels dubtes i interessos que anaven sorgint:
1.- Creixement físic: on van poder veure com canvia el seu cos físicament a mida que es fan
grans.
2.- Hàbits saludables: alimentació, higiene i activitat física
3.- Creixem i ens desenvolupem emocionalment en grup.
4.- El altres éssers vius també es desenvolupen i creixen: observació, cura i
experimentació amb alguns éssers vius (plantes i animals)
_________________________________________________________________

CONTEXTUALITZACIÓ

ENTORN:
L’escola Torreforta està situada en un barri de la zona de Ponent de Tarragona. Als anys 60
va rebre una forta onada migratòria d’altres llocs de l’estat espanyol.; la qual cosa va fer que la
llengua vehicular majoritària del barri fos el castellà.
Ens els darrers anys, ha tornat haver-hi una altre onada migratòria; però en aquest cas es
tracta de població provinent d’altres països no comunitaris; predominant els de la zona del
Magreb i de la resta d’Àfrica. Per tant, actualment hi hagut un augment d’alumnes amb
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diferents llengües maternes: àrab, amazigh, bereber i diferents llengües africanes. Més d'un
85% de les famílies d'alumnes del parvulari provenen d'altres països.
Altres indicadors de l’entorn configuren la nostra escola com un centre amb rendiments i
resultats situats en la franja mitjana baixa.
Davant d’aquest fet, hem hagut de canviar la nostra forma de comunicació amb les famílies,
fent reunions amb power-points i traductors, ajudant-nos de tota la comunitat educativa (pla
d’entorn, AMPA, famílies, centre cívic...) i animant als pares i mares a que entrin a l’escola,
ens coneguin, col·laborin i formin part activa del procés d’aprenentatge.
PAC:
La potenciació del treball per projectes i la cooperació entre alumnes han estat objectius
rellevants

del

nostre

Pla

D'Autonomia

de

Centre

(PAC2010-2014);

ara

Pla

de

Coresponsabilitat.
Entenem el treball per projectes com una opció metodològica que permet organitzar les
situacions d'ensenyament-aprenentatge en grups cooperatius i des d'una perspectiva
globalitzadora i relacional. La globalització no s'ha d'entendre com un sumatori de matèries,
sinó que cal pensar que globalitzar implica cercar l'estructura cognoscitiva del contingut per
facilitar que els alumnes estableixin relacions entre els seus coneixements i la nova
informació.
Resoldre els problemes que es van generant al llarg del desplegament del nostre projecte
convida a endinsar-se en el treball de les capacitats del nen, que actua com a protagonista del
seu aprenentatge. El mestre fa de mediador i organitza l'entorn per ajustar, guiar i facilitar
l'aprenentatge del grup en general, i de l'alumne en particular.

ACTUACIONS:
Durant el curs 2013-14, els docents del centre vam rebre formació per a treballar per
projectes; per les inquietuds que teníem davant dels nous reptes pedagògics: alumnat d’origen
divers i nou plantejament metodològic a nivell d’escola.
La previsió general d’actuacions pel curs 2014-15 venia marcada per iniciar-nos en el treball
per projectes com a línia d’escola a través d’activitats enriquides, treball competencial i grups
cooperatius.
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Durant el curs 2015-16 hem iniciat el Pla Impulsor de la Lectura, per fer un treball sistemàtic
de la competència lingüística, ens hem incorporat al programa ILEC.
De cara el curs que ve, 2016-2017; l’escola s’ha embarcat en el programa TEI –tutoria entre
iguals- (conselleria d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona) per a formar-se en la promoció
de la convivència en l’àmbit educatiu i la prevenció de qualsevol tipus de conducta que generi
discriminació o assetjament escolar. A més, formarem part del projecte PONT, formació dual
en competència digital docent (una estratègia de col·laboració interinstrumental)

que

consisteix en una col·laboració entre alumnat de la URV i els mestres del centre per tal
d'elaborar material educatiu de suport digital a la tasca educativa.

CAPACITATS,
OBJECTIUS I CONTINGUTS
_________________________________________________________________
CAPACITATS:
“El Currículum d’Educació Infantil és presidit per unes capacitats comunes a tota l’etapa que
s’han de desenvolupar al llarg dels dos cicles. Aquestes capacitats són de diferents tipus:
motrius, cognitives, emocionals o d’equilibri personal, relacionals, i d’inserció i actuació social;
i s’organitzen al voltant de quatre eixos competencials que retornen a la idea d’educar per
viure i conviure al nostre món actual. El desenvolupament de les capacitats i la seva
interrelació ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el
món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran a l'etapa
d'educació primària amb el desenvolupament de les competències bàsiques.”
Els treball per projectes ha de fomentar el desenvolupament de les capacitats per a un
creixement integral dels alumnes. I això es continuarà amb l’adquisició de les competències
bàsiques a Educació Primària
- Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma
1.- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot
adonant-se de les seves possibilitats.
2.- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d'ell mateix i dels altres.
3.- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
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- Aprendre a pensar i comunicar
4.- Pensar, crear i elaborar explicacions.
5.- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de
comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
- Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
6.- Observar i explorar l'entorn immediat, natural i social, amb una actitud de curiositat i
respecte.
7.- Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i
aprendre a actuar-hi en conseqüència.
- Aprendre a conviure i habilitar el món
8.- Conviure en la diversitat.
9.- Comportar-se d'acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

OBJECTIUS
Partint de les capacitats d’Educació Infantil i dels objectius generals de cicle, hem triat una
sèrie d’objectius d’aprenentatge; relacionant-los amb les capacitats. Els objectius, a mida que
hem desenvolupat les diferents activitats, s’han anat comunicant als alumnes, per a què fossin
conscients i veritables protagonistes del procés d’ensenyança/aprenentatge.
Amb aquest projecte volem que els alumnes siguin capaços de :
Capacitats
Objectius d’aprenentatge
- Conèixer el propi cos, les seves característiques bàsiques,
els canvis físics i el seu creixement.
- Explorar, reconèixer i autorregular les emocions en les
diferents situacions per aconseguir un creixement personal
progressiu.
- Acceptar les capacitats i limitacions i treballar per millorar-les.
- Gaudir del joc com a eina d’aprenentatge i de creixement
personal.
- Fomentar actituds de respecte per les diferències.

1 2
X

3

4 5 6

7

8

9

X

X
X
X
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- Progressar en la seva autonomia amb esforç i superar les
dificultats.
- Sentir-se part important del grup.
- Identificar-se com a membre de la família, escola, grupclasse, establint relacions socials i afectives.
- Incorporar i aplicar ’hàbits d’autonomia personal beneficiosos
per a la salut: cura del cos, higiene, descans...
- Observar i identificar diferents elements d’alguns éssers vius
i dels seus canvis.
- Observar i identificar diferents fenòmens naturals i la seva
influència en la nostra vida quotidiana.

X
X
X
X
X
X

- Observar i identificar diferents fenòmens naturals i la seva
influència en la nostra vida quotidiana.

X

- Mostrar interès per les diferents activitats socials culturals,
siguin pròpies com dels companys.
- Respectar l’entorn natural i social.
- Experimentar accions que provoquen canvis en objectes i
plantes.
- Emprar diferents instruments analògics i tecnològics (TIC)
per a la recollida de dades.
- Analitzar amb curiositat els canvis que es produeixen en ells i
al seu voltant.
- Ordenar temporalment fets i activitats.
- Utilitzar els nombres en situacions diverses.
- Identificar els canvis en l’entorn i en els éssers vius pel pas
del temps.
- Participar i escoltar activament en converses, jocs i diverses
activitats.
- Experimentar amb diferents tècniques plàstiques.
- Iniciar-se en la lecto-escriptura.
- Utilitzar la llengua per expressar opinions, mostrar acords i
desacords i resoldre conflictes.
- Iniciar-se en l’ús de la llengua anglesa.
- Utilitzar els diferents llenguatges com a eina de comunicació,
aprenentatge, creació i diversió

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CONTINGUTS
Per a la tria dels continguts hem volgut respondre a la pregunta “Què hem d’ensenyar per a
què l’alumne assoleixi les capacitats?”. A pesar del caire global de la nostra proposta, hem
especificat els continguts en àrees i blocs de continguts.

ÀREA I

Descoberta d’un mateix i dels altres

Autoconeixement i gestió de les emocions:
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- Exploració i reconeixement de les característiques bàsiques del propi cos: canvis físics,
creixement i necessitats bàsiques.
- Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos; emocionals ,
sensorials i perceptives.
- Acceptació positiva tant de les capacitats com de les limitacions.
- Actitud optimista, esforç i iniciativa per resoldre situacions de dificultats.
- Autorregulació progressiva d’emocions per aconseguir un creixement personal i relacional
progressiu.
Joc i moviment:
- Creixement personal en el desenvolupament de diversos jocs.
- Prudència davant d’algunes situacions de risc o perill.
Relacions afectives i comunicatives:
- Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics dels altres.
- Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits.
Autonomia personal i relacional:
- Autorregulació progressiva d’hàbits i rutines referits a la cura dels cos: higiene, descans,
alimentació i seguretat.
- Aplicació d’hàbits d’autonomia personal i rutines en la visa escolar, mostrant esforç per
trobar solucions.
- Incorporació progressiva d’hàbits beneficiosos per a la salut.
ÀREA II

Descoberta de l’entorn

Exploració de l’entorn:
- Observació i identificació de diferents elements, animals i plantes, i dels seus canvis.
- Observació i identificació de fenòmens naturals i de la seva influència en la vida quotidiana:
pluja, sol...
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- Reconeixement d pertinença a la família, a l’escola, al grup i a les relacions que
s’estableixen.
- Observació de la diversitat de costums, tradicions, llengües familiars, entre un mateix i ems
companys.
- Interès per participar en activitats socials i cultural pròpies i dels companys.
- Respecte pels elements de l’entorn natural i social .
Experimentació i interpretació
- Experimentació d’accions que provoquen canvis en objectes i plantes fent anticipacions.
- Ús d’instruments tecnològics i analògics per a la recollida i posterior anàlisis de
dades:càmera de fotos, gràfics... fent estimacions i prediccions.
- Observació de característiques i comportaments d’alguns animals i plantes en contextos
diversos.
- Curiositat i iniciativa per la descoberta, fent-se preguntes i cercant informació.
Raonament representació:
- Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la vida quotidiana.
- Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses.
- Consciència del pas del temps.
- Identificació dels canvis que es produeixen en l’entorn i en el temps, establint relacions casaefecte.

ÀREA III

Intercomunicació i llenguatge

Observar, escoltar i experimentar:
- Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació: conversa, jocs...
- Experimentació amb diverses tècniques plàstiques .
- Iniciació als usos socials de la lecto-escriptura.
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Parlar, expressar i comunicar:
- Ús i valoració de la llengua oral per evocar fets i expressar sentiments i idees.
- Ús de la llengua per mostrar acords i desacorda i resoldre conflictes .
- Iniciació a la llengua anglesa.
- Ús d’instruments tecnològics.
Interpretar, representar i crear::
- Ús dels diferents llenguatges com a objecte de diversió, creació i d’aprenentatge.

TEMPORITZACIÓ
_________________________________________________________________
Aquest projecte s’ha dut a terme durant tot el curs escolar 2015-2016, es va començar al mes
d’octubre i s’ha finalitzat al juny. L’hem portat a terme, coordinadament, les mestres tutores,
TEI, mestra de psicomotricitat, de suport i d’educació especial. A més hem comptat amb
l’ajuda de la vetlladora i d’una alumna en pràctiques del grau d'Educació Infantil de la URV.
- Una sessió setmanal de 45’ a l’aula “Fem experiments” amb mig grup classe
- Una sessió setmanal de 1h30’ a l’aula ordinària amb tot el grup; ampliant conceptes
relacionats amb el tema, plàstica i/o anglès.
- Sessió setmanal de 1h de descoberta d’un mateix i dels altres amb tot el grup a l’aula de
psicomotricitat.

AGRUPAMENTS
_________________________________________________________________
Totes les sessions s’han realitzat amb tot el grup; menys les portades a terme l’aula
d’experiments, on la mestra de suport treballava amb mig grup. Tot i així, s’han diversificat els
agrupaments de treball: individual, en parelles, en petits grups (grups cooperatius) i en gran
grup; afavorint la participació de tots els alumnes i donant l’oportunitat a tots per a què siguin
protagonistes del seu projecte.
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METODOLOGIA
_________________________________________________________________
Els nostres alumnes, a partir del joc, converses, experiments, manipulacions, ordenant els
elements de l’entorn i expressant les seves vivències aprenent qui són i on estan. Per això,
davant de les seves inquietuds i la tria del tema del projecte, hem volgut saber quins eren
els seus coneixements previs del tema fent ús de converses, diàlegs i preguntes dirigides
per la mestra. Llavors hem començat a buscar les informacions que donaven respostes a
aquestes inquietuds, i que moltes vegades ens ha portat a noves incògnites. En tot moment,
hem tingut present que molts dels nostres alumnes de P-3 tenen problemes per expressar les
idees verbalment, per la desconeixença de la llengua, i els hi hem donat la llibertat per facilitar
l’expressió d’altres maneres: joc, moviments, gest, ..., fent ús de tots els llenguatges.
A partir d’aquest moment, les mestres hem començat a organitzar les diferents tasques:
- Fent una distribució d’espais i temps, oferint diferents ambients.
- Organitzant les diferents feines de forma seqüenciada i garantint el treball de tots els
blocs de continguts. Donant l’oportunitat als alumnes per a què formulin hipòtesis, facin
experiments, comparin resultats recopilin dades, relacionin els diferents aprenentatges amb el
seu entorn..
- Fent ús de diferents pautes d’observació que ens ajuden a ajustar els aprenentatges a
cada moment.
- Estant en contacte amb les famílies i afavorint la seva participació.
Hem portat a terme, un ventall d’activitats diverses i enriquides per a treballar totes les
capacitats d’Educació Infantil i abordar aquest projecte des de diferents àmbits:
-

Activitats amb les TIC: PDI, càmera fotogràfica...

-

Experimentals

-

Plàstiques

-

Musicals i en llengua anglesa

-

Manipulatives

-

Culinàries

-

Psicomotrius
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-

Joc simbòlic

La nostra programació ha estat flexible i sempre ha estat oberta a canvis. Depenia de com es
desenvolupaven les diferents activitats i quina era l’actitud i predisposició dels alumnes vers
aquestes.

ATENCIÓ_________________________________________________________________
A LA DIVERSITAT
L’escola Torreforta està catalogada d’alta complexitat; cosa que significa que ja fa uns anys
que hem hagut de canviar la nostra forma de treballar, tenint en compte l’àmplia diversitat que
podem trobar a les aules. El treball per projectes motiva realment als nostres alumnes perquè
es basa en els seus interessos, els fa partícips de tots els aprenentatges i afavoreix l’ús de
tots els llenguatges. Actualment, més que mai, realitzem ajustaments i canvis continus per les
individualitats que ens trobem, tenint molt en compte les seves propostes; ja que ells són els
protagonistes del projecte i cal que el visquin de forma activa.
Aquest fet, ajuda molt a la integració d’alumnes de necessitats educatives especials.
Coordinadament la mestra d’educació especial, amb la mestra tutora, les altres mestres, la
TEI i la vetlladora, fem una adaptació de continguts on prioritzem el treball manipulatiu i
vivencial; amb ordres molt clares, fent ús de la imitació i de l’experimentació.
El sis grups d’Educació Infantil estan força cohesionats i aquests alumnes molt integrats en el
grup classe; ens trobem:
-

Una nena a P-3 amb hidrocefàlia la qual va ser operada fa any i mig. Presenta
importants problemes de comunicació i mobilitat.

-

Un nen a P-4 amb TDH

-

Una nena a P-5 amb síndrome de DOWN.

-

Un nen a P-5 amb dèficit auditiu i amb un implant coclear.

_________________________________________________________________
AVALUACIÓ
L’avaluació forma part del procés educatiu i senyala el grau en què anem aconseguint les
capacitats. Té una funció de feedback ja que segons els resultats que s’anaven obtenint, hem
anat replantejant els objectius.
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1) VALORACIÓ DEL PROJECTE: des dels punt de vista de les diferents persones implicades
en el seu desenvolupament: mestres, infants i famílies.
Les consideracions dels MESTRES són:
- Com que ja teníem l’experiència de l’any passat de portar a terme un projecte molt ampli,
aquesta vegada ens vam veure amb més ànims i possibilitats de fer-ho. Tot i així, a mida que
es desenvolupava ens va espantar les dimensions tan àmplies que estava tenint, ja que
l’interès dels alumnes per saber més coses feia que tractéssim molts i diversos continguts;
plantejant-nos un gran nombre d’activitats diverses.
- Vàrem fer reunions periòdiques tot el grup de professionals involucrats; plantejant els
dubtes que expressaven els alumnes i buscant la manera d’afavorir el descobriment guiat per
part d'ells. Hem vist que cada grup ha evolucionat de manera diferent i que els nivells de P-3
han necessitat molta més motivació i ajuda per expressar-se i interessar-se en saber més
coses.
- La metodologia emprada ha estat diferent a la que fem servir normalment a l'aula. Els
infants han triat la temàtica, han marcat el camí i de forma globalitzada, activa i fent ús de la
manipulació s'han treballat els continguts. Igualment, hem fomentat la participació de tots els
alumnes, cadascú segons les seves capacitats. Al ser una proposta tan vivencial, ens ajudat a
afavorir tot tipus de comunicació, que a vegades es veu limitada per les mancances
lingüístiques de l'entorn.
- El diferents agrupaments: mig grup o grup sencer i el treball individual, en parelles o grups
cooperatius ha estat un recurs molt útil que ja l'apliquem, no només quan treballem per
projectes, perquè fa que tots els alumnes participin i no siguin només receptors de la
informació.
- Cal millorar alguns aspectes: saber acotar una mica més la informació per no dispersarnos tant i implicar tota l'escola.

En aquesta graella es mostra la valoració que ha fet tot l'equip docent del desenvolupament
del projecte i alguns comentaris. La valoració es fa del 0-5 i forma part de la memòria del curs
2015-2016.
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Valoreu de 0 a 5 i afegiu-hi les observacions que considereu pertinents.

Coordinació del professorat
Criteris d’avaluació
Estratègies didàctiques
Estratègies metodològiques
Continguts treballats
Horari de les sessions
Espais utilitzats

Implicació de les famílies

Valoració
Observacions
5
Des del primer dia ens hem coordinat amb ganes i il·lusió.
S'han implicat tos els professionals que han passat pel
parvulari: mestres, TEI, vetlladora i alumna en pràctiques.
4
Adequats i flexibles per les necessitats del nostre alumnat
5
Innovadores, actives i divertides.
5
Alumne com a protagonista del seu aprenentatge, tot ha
girat en torn d'ell: el seu cos, la seva cultura, la seva
família... S'ha anat adaptant el projecte a cada grup.
4
Massa amplis
3
Ens ha limitat el personal. Caldria fer mes desdoblaments
3
Hem tret molt de profit als pocs espais disponibles que
tenim a la nostra escola, sobretot per les activitats
relacionades amb l'esport i els experiments.
4
Estem molt contentes amb la implicació de les famílies, ja
que hem trobat, amb aquest projecte, una forma de que
entrin a l'escola i participin activament , dins de les seves
possibilitats. En molts casos han necessitat de la nostra
ajuda i ànim al principi, però poc a poc s'han involucrat
moltes famílies.

Els ALUMNES: ells han donat la seva opinió dient quines activitats (agrupades en els
quatre apartats treballats) els han agradat més i quina menys.

P-3

ALTRES
ALTRES
ALTRES
ÉSSERS
VIUS
ÉSSERS
ÉSSERSVIUS
VIUS

CREIXEMENT
CREIXEMENT
CREIXEMENT
HÀBITS
HÀBITS
HÀBITS
SALUDABLES:
SALUDABLES:
SALUDABLES:
ALIMENTACIÓ
ALIMENTACIÓ
ALIMENTACIÓ

PERTINENÇA
PERTINENÇA
PERTINENÇA
AL
GRUP
AL
ALGRUP
GRUP

P-4

ALTRES ÉSSERS
ALTRES ÉSSERS
VIUS
VIUS

PERTINENÇA AL
PERTINENÇA AL
GRUP
GRUP

CREIXEMENT
CREIXEMENT

HÀBITS
HÀBITS
SALUDABLES:
SALUDABLES:
ALIMENTACIÓ
ALIMENTACIÓ
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ALTRES
ALTRES
ÉSSERS VIUS
ÉSSERS VIUS

P-5

PERTINENÇA
PERTINENÇA
AL GRUP
AL GRUP

CREIXEMENT
CREIXEMENT

HÀBITS
HÀBITS
SALUDABLES:
SALUDABLES:
ALIMENTACIÓ
ALIMENTACIÓ

Les FAMÍLIES, en general, han mostrat moltes ganes de participar en el tercer apartat
del projecte: pertinença al grup. Entre elles s'han ajudat i, a pesar de les dificultats d'idioma en
alguns casos, moltes d'elles han volgut venir a l'escola i fer-nos un petit tast de la seva cultura.
Igualment, han aportat fotos de la seva família i roba de quan els seus fills/es eren petits.
Elles estan bastant contentes i ja s'han ofert per activitats futures.
2) VALORACIÓ DE L'APRENENTATGE DELS ALUMNES:
Les MESTRES hem fet ús de diferents recursos per a recopilar dades a través de:
Converses en grup
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A partir de fotografies i
mapes conceptuals

Joc simbòlic

Recollida de dades i gràfics
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Totes aquestes informacions es recollien en diferents graelles de seguiment:

Els ALUMNES, com a protagonistes del projecte, també tenien la responsabilitat
d'autoavaluar-se. Ho feien de la següent manera
Graelles d'autocontrol i gràfics de barres

ACTIVITATS
_______________________________________________________________

A continuació, exposem les activitats que hem dut a terme durant

tot el projecte. Hem

fomentat les activitats vivencials i realitzades en grups col·laboratius i cooperatius; l’aportació
19

de cada alumne ha enriquit cada activitat promovent el diàleg i la recerca de més informació.
Totes les activitats han afavorit l’aportació de tots i totes basant-se en el respecte als altres i la
tolerància. Cada activitat plantejada sorgia de les inquietuds dels alumnes i el
desenvolupament de les capacitats infantils i ha potenciat tots els llenguatges, per a no limitarnos únicament al verbal.
Algunes activitats han estat fetes per les famílies, i això ha permès que el projecte fos un
diàleg continu amb el saber, sentir, creure i fer de tota la comunitat educativa.
Com ja hem comentat, les activitats es podrien agrupar el quatre apartats, clarament
interrelacionats entre ells.

20

APARTAT 1:
CREIXEMENT
FÍSIC
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Nivell: P-4 i P-5

Nom de l’activitat: Tots som igual de grans? (alts)
ENS MESUREM. ORDENACIÓ

Capacitats
1- Progressar en el coneixement i domini del seu cos.
4- Pensar, crear, elaborar explicacions.
8- Conviure en la diversitat, avançant eb la relació amb els altres.
Objectius
- Conèixer el seu propi cos.
- Comprendre les intencions comunicatives dels altres infants i persones adultes.
- Aprendre amb i a través dels altres, amb col·laboració, intentant resoldre situacions.
Materials
- Paper d’embalar, retolador i regle.
Descripció de l’activitat
Tots som igual de grans? Tots tenim 4-5 anys. Comparem dos nens/es de la classe de la
mateixa edat.
Tots tenim 4-5 anys però uns son més “alts” que altres. Conversa.
Qui és el/la més alt/a?. Els nens/es es van comparant per parelles.
Qui és el/la mes baixa?. A P-4 la mestra ajuda a alinear-se per ordre d’alçada.
A P-5 ens anem mirant uns als altres i decidim qui va abans o després per fer l’alineació
d’alçada.
Un cop feta l’alineació, anem al paper continu preparat a la paret i marquem les ratlles de les
seves alçades. Posem el nom amb ajuda del nen/a. Dictat de fonemes.
Comparem les ratlles i veiem que unes estan més amunt que altres.
Remarquem les paraules “alt” i “baix”. Conversa.
Avaluació
- P-4 Conceptes alt i baix. Qui és més alt?. Donant dos alumnes de model.
- P-5 Jo sóc més alt que ... Jo sóc més baix que.

Sóc una mica més alt que tu

Som iguals?
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Fins al cel !!!

Som els més alts d’Infantil.
Hem crescut!!!
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Nivell: P-4 i P-5
Nom de l’activitat: ENS MESUREM. MARQUEM L'ALÇADA
Capacitats
1- Progressar en el coneixement i domini del seu cos.
4- Pensar, crear, elaborar explicacions.
8- Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres.
Objectius
- Conèixer el seu propi cos.
- Comprendre les intencions comunicatives dels altres infants i persones adultes.
- Aprendre amb i a través dels altres, amb col·laboració, intentant resoldre situacions.
Materials
Retolador de color diferent a la primera vegada.
Regle, cinta mètrica i cinta mètrica de costura.
Descripció de l’activitat
Aquesta activitat es farà uns dos mesos després de la primera vegada, aprofitant la tornada
d’un període de festa escolar. Conversa.
A P-4 la mestra ajuda a alinear-se per ordre d’alçada.
A P-5 recordem qui era el/la més alt/a i el/la més baix/a. Alguns poden recordar darrere o
davant de qui anaven.
Anem al paper continu de la paret i marquem les ratlles de les seves alçades. Veiem que han
crescut una mica, i uns més que altres.
Mostrem el estris per mesurar longituds i establim conversa. Per a què serveix, on ho han
vist...
Parlem de la bona subjecció de la cinta i el perill d’escapar-se.
Mesurem un parell d’alumnes a tall d’exemple.
Avaluació
Participació activa en l’activitat.
Reconeixement de la mesura com una eina d’informació.
1-1-4

Jo ho sé,
Són 114
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Nivell: P-4 i P-5
Nom de l’activitat: MESUREM I GRÀFICA(P-5)
Capacitats
1- Progressar en el coneixement i domini del seu cos.
4- Pensar, crear, elaborar explicacions.
5- Progressar en la comunicació i expressió mitjançant els llenguatges matemàtic i gràfic.
8- Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres.
Objectius
- Conèixer el seu propi cos.
- Comprendre les intencions comunicatives dels altres infants i persones adultes.
- Desenvolupar habilitats de comunicació mitjançant el llenguatge gràfic.
- Desenvolupar habilitats matemàtiques bàsiques.
- Aprendre amb i a través dels altres, amb col·laboració, intentant resoldre situacions.
Materials
Regle, cinta mètrica i cinta mètrica de costura.
Llistat d’alumnes, llapis i goma.
Gràfica de barres i retoladors de colors
Descripció de l’activitat
Ordenem els alumnes per alçada.
Treball cooperatiu: un alumne es posa per a ser mesurat, un altre subjecta l’extrem de la cinta
mètrica, un altre l’estira, un altre llegeix la numeració en veu alta, un altre l’escriu i un altre
mira si ho fa correctament.
P-5 Després pintaran a la gràfica de barres d’alçada. Observen que les barres són ben
diferents.
Avaluació
- Participació a l’activitat.
- Recollida de dades.

1-0-2
apunta!
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1-0-2

Sóc baixa i
pinto la barra
fins a 100 i
una miqueta
més
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Nivell: P-3, P-4 i P-5 (2
Nom de l’activitat: ENS PESEM I GRÀFICA P-5
sessions)
Capacitats
1- Progressar en el coneixement i domini del seu cos.
4- Pensar, crear, elaborar explicacions.
5- Progressar en la comunicació i expressió mitjançant els llenguatges matemàtic i gràfic.
8- Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres.
Objectius
- Conèixer el seu propi cos.
- Comprendre les intencions comunicatives dels altres infants i persones adultes.
- Desenvolupar habilitats de comunicació mitjançant el llenguatge gràfic.
- Desenvolupar habilitats matemàtiques bàsiques.
- Aprendre amb i a través dels altres, amb col·laboració, intentant resoldre situacions.
Materials
- Bàscula de bany
- Graella amb els noms dels alumnes, llapis, goma i retoladors.
Descripció de l’activitat
Presento la bàscula de bany i pregunto als alumnes si saben què és i per a què serveix. Molt
pocs saben què és. Costa explicar per a què serveix. Peso dos alumnes com a exemple.
Conversa.
P-3 ho fem una mica relacionat amb el volum corporal, (amb exemples ben marcats)..
P-4 comencen a veure la relació entre pes i el volum corporal També l’alçada.
P-5 relació entre pes, massa corporal, alçada...
Un alumne es pesa, un altre llegeix la numeració en veu alta (tres xifres), un altre l’escriu i un
altre mira si ho fa correctament.
2a sessió de P-5. Copio les quantitats amb el nom dels nens a la pissarra.
Comptem fins a 30 (de 20 a 30 ho fem molt poc a poc).
Ordenem les quantitat de menor a major. Explico que el tercer número (un decimal) vol dir
“una mica més”: p.ex. 22.3 és una mica més de 22 però no arriba a 23.
Després pintaran a la gràfica de barres de pes. Observen que les barres són ben diferents.
Penjar la gràfica plastificada a un lloc de fàcil accés per a conversa entre ells.
Avaluació
Participació i interès per l’activitat.
Recollida de dades

Apunta 18 amb 7
1-8-7 divuit i 7
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Jo peso més que tu, sóc més
alta i més forta

Jo peso 19 amb 6
i menjo molt
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: QUAN EREM NADONS
Capacitats
1- Progressar en el coneixement del cos.
2- Progressar en la comunicació i expressió.
Objectius
- Adonar-se que creixen. La roba els va petita.
- Adonar-se de les diferències de la roba actual i de quan eren nadons. Botons, xecs i
cremalleres.
- Usar la llengua oral per evocar fets i expressar sentiments.
- Iniciar-se als usos socials de la lecto-escriptura.
Materials
- Fotos de quan eren nadons.
- Roba pròpia de quan eren nadons.
Descripció de l’activitat
- Es demanen fotografies de quan eren nadons. P-5 Escriuen una nota als pares.
- El nen/a porta la foto i explica als companys de la classe, qui és, quin temps té, on està, ...
la mestra ajuda amb preguntes de resposta curta i tancada.
- P-3 i P-4. Cada dia surten 4 ó 5 nens a localitzar la seva foto i reconèixer algun company/a.
- P-5. Conversen entre ells, per taules, amb les fotos dels nens/es de la taula.
- P-4 i P-5. Exposició i conversa dels vestits de quan eren petits. Em va bé o no, perquè, qui
et va regalar aquest vestit, per quin motiu, perquè el guardes si no et va bé?...
Conversa: comparar-se a com són ara (dents, cabells...), si tenen germans i lloc que
ocupen. Menjar...
Avaluació
- P-3 Identificar-se a la foto.
- P-4 Ens va bé la roba? “Em va bé, no em va bé”.
- P-5 Donar explicacions de qui és, quan temps tenia i qui li va comprar o regalar.

El portava quan vaig
sortir de l’hospital per
anar a casa

Estic a l’hospital i
aquest és el meu
pare
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: ENS CAUEN LES DENTS
Capacitats
1.- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot
adonant-se de les seves possibilitats.
3.- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
Objectius
- Conèixer el propi cos, les seves necessitats i possibilitats.
- Anar adquirint els hàbits de salut.
Materials
- Raspall de dents
- Graella amb el nom de l’alumnat.
- PDI
Descripció de l’activitat
Aprofitant la caiguda d’una dent a un alumne, parlem de les dents. Conversa.
Treballem les gràfiques de barra
Avaluació
Adonar-se de la necessitat de rentar-se les dents.

Sóc gran, m’han
caigut moltes dents
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Doncs a mi cinc,
més que tu
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APARTAT 2:
Hàbits saludables:
alimentació,
higiene i activitat
física
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: VOCABULARI D'ALIMENTS
Capacitats
1- Progressar en el coneixement del seu cos.
3- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia... per actuar amb seguretat i
eficàcia.
5- Progressar en la comunicació i en l’expressió.
9- Comportar-se d’acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Conèixer les necessitats dels propi cos.
- Anar adquirint els hàbits de salut.
- Desenvolupar activitats de comunicació i d’expressió.
- Utilitzar els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
Materials
- Làmines de vocabulari treballat a l’aula.
- Altres làmines d’aliments: fruites, verdures i productes làctics.
- Envasos buits de productes làctics.
- Envasos i capses de cartró d’aliments.
- Aliments per tastar: P-3 llet i derivats, P-4 verdures i P-5 macedònia.
- PDI
Descripció de l’activitat
P-3 Treballem el vocabulari bàsic d’aliments a l’aula ordinària (molts es queden al menjador) i
es reforça amb la mestra de suport afegint “m’agrada....” i “no m’agrada...” Tast de derivats de
la llet.
P-4 El mateix que a P-3 afegint “jo menjo ...” conjugació del present del verb menjar.
P-5 Treballem els vocabulari dels derivats de la llet, conceptes de fruita, verdura, cereals,
llegums, mel, xocolata, llaminadures...
Conversa de la procedència de cada aliment envasat (capses i envasos buits).
Aliments que necessita el cos per a obtenir energia i créixer. Aliments saludables. TAST.
Avaluació
P-3 “m’agrada i no m’agrada”
P-4 “jo menjo, tu menges, ell/a menja...”
P-5 concepte de fruita, verdura i derivat de la llet.

Que bo el
formatge!

33

la mare també
em dóna pa i
mantega

M’agrada molt
el iogurt

Aquestes galetes
són Maria mmmm!!!

Batut de plàtan

Enciam, cogombre, tomaca i
pastanaga, m’agrada!!!
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Nivell: P-4 i P-5
Nom de l’activitat: VOCABULARI D'ALIMENTS ANGLÈS
Capacitats
5- Progressar en la comunicació i en l’expressió. Introducció a l’anglès.
9- Comportar-se d’acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Desenvolupar activitats de comunicació i d’expressió en anglès mitjançant el joc.
- Utilitzar els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
Materials
Web: https:// www.youtube.com/watch?v=7lKclr67ajY “I like food”.
2 daus grans, un d’aliments i un altre de colors.
Descripció de l’activitat
Treballar el nom d’alguns aliments i de colors: yelow bananas, brown biscuits, red apples,
green pears, white cakes, orange oranges.
Treballar l’expressió “I like”.
Cantar la cançó amb l’ajuda de les imatges.
Fer joc col·lectiu relacionant color i aliment.
Avaluació
Participació activa en el joc i en la verbalització. “I like”
red colour…, and
now Paula is your
turn
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: PIRÀMIDE D'ALIMENTS (2 sessions)
Capacitats
1- Progressar en el coneixement del seu cos.
5- Progressar en la comunicació i en l’expressió.
9- Comportar-se d’acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Conèixer les necessitats dels propi cos. Aliments saludables.
- Anar adquirint el vocabulari dels aliments i els hàbits de salut.
- Desenvolupar activitats de comunicació i d’expressió.
- Utilitzar els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
Materials
- Piràmide d’aliments
- Imatges d’aliments que surten a la piràmide
- Aliments de plàstic de la cuineta. Dues safates.
- Revistes i propaganda on surtin aliments i tisores. - Retalls d’aliments.
- Paper d’embalar
- PDI
Descripció de l’activitat
P-3 Identifiquen els aliments de la piràmide i en diuen el nom. Els ajudem si cal.
P-4 Identifiquen els aliments i els van nombrant. No val repetir el del company.
P-5 Treballem els aliments per famílies.
2a sessió. P-3 Agafen una imatge i la localitzen a la piràmide. Comencem a confegir la
nostra piràmide amb els retalls.
P-4 Classifiquen les imatges per famílies d’aliments. Seguim confegint la nostra piràmide.
P-5 Retallen aliments de les revistes i acaben de confegir la piràmide d’aliments.
Avaluació
P-3 Adquisició del vocabulari: fruita, cereals, llet, peix, carn.
P-4 Utilitzar “m’agrada...” frase.
P-5 Identificar els aliments no saludables a la piràmide. Donar una breu explicació de perquè.

M’agrada el iogurt

És un aliment vegetal
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pa torrat i
bastonets…

Mira jo tinc una
hamburguesa

La salsitxa va amb la
carn i el peix
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Nivell: P-3, P-4 i P-5

Nom de l’activitat:Treballem gustos i sensacions DOLÇ I
SALAT, AGRE

Capacitats
4.- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes..
6.- Observar i explorar l’entorn immediat natural i social..
Objectius
- Experimentar diferents sabors: dolç, salat i agre.
- Apreciar algunes característiques alimentàries a partir dels diferents sentits.
- Expressar els gustos personals amb el gest i la paraula
Materials
- Sucre blanc i de canya; mel; melmelada; crispetes dolces i salades; caramels; patates de
bossa; vinagre o llimona.
Descripció de l’activitat
Presentació de diferents aliments. Han d’endevinar de què es tracta. Tastem. Formulem
hipòtesis i tornem a tastar. Tastem sucre blanc i de canya; melmelada, mel; servim taronjada i
vinagre. Comparem les olors i els sabors. Endevinem, per l’olor, quin aliment és.
Avaluació
P-3 Identificar diferents sabors: dolç-salat
P-4 Identificar sabors: dolç-salat-agre
P-5 Anomenar aliments dolços, salats i agres.

DOLÇ

Que bona
està la mel
…uihh
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SALAT

AGRE
No m’agrada
aquesta olor

Què és taronjada
o vinagre?
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Nivell: P-4 i P-5

Nom de l’activitat:SUC DE TARONJA. SÒLID-LÍQUID (GAS)
(2 sessions)

Capacitats
4.- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes..
6.- Observar i explorar l’entorn immediat natural i social..
Objectius
- Conèixer diferents estats dels aliments
- Apreciar algunes característiques a partir dels diferents sentits.
- Expressar els gustos personals.
Materials
Taronges, espremedora manual i elèctrica, gerra, doble de gots, pals per remenar, glaçoneres,
taronjada amb gas.
Descripció de l’activitat
1a sessió Elaboració de suc de taronja, degustació, omplir les glaçoneres i guardar al
congelador.
Anem verbalitzant tot el què fem. Ordenació de vinyetes.
Remarquem la informació que obtenim a partir dels sentits de la vista, oïda, olfacte, gust i
tacte.
2a sessió Repartim taronjada amb gas, mirem el color, olor, amb el palet remenem, mirem a
contrallum les bombolletes de gas i les escoltem, tastem la taronjada.
Tot seguit traiem la glaçonera amb la taronjada natural de la 1a sessió. Què ha passat?.
Conversa.
Degustació del “gelat”.
Avaluació
Valorar l’actitud positiva i de participació.
Valorar els hàbits de neteja, ordre , autonomia...
P-4 Relacionar “Sòlid i líquid”
P-5 Identificar altres aliments sòlids i líquids.
Fem suc de taronja
És de color taronja
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Si remenem té
bombolles

Fan pessigolles

Els glaçons són durs

Ara ja us ho puc explicar jo
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: FRED I CALENT
Capacitats
4.- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes..
6.- Observar i explorar l’entorn immediat natural i social..
Objectius
- Experimentar diferents sensacions: fred-calent.
- Apreciar algunes característiques alimentàries a partir del gust i del tacte.
- Expressar els gustos personals amb el gest i la paraula
Materials
-Nevera i microones
-Aliments: suc de taronja, xocolata i aigua
-P-4 i P-5 Glaçons del suc de taronja
Descripció de l’activitat
Primer ensenyem als nens la nevera i el microones, fem conversa sobre la seva utilitat, què
podem trobar a dins i si el tenen a casa.
Traiem l’aigua congelada i el suc de taronja; es toca, tasta ....
Escalfem xocolata al microones; comprovem com està i la tastem
Per acabar pintem la caseta de xocolata amb xocolata líquida
A P-4 i a P-5 fem glaçons de suc de taronja
Avaluació
- Identificar les diferents sensacions: fred - calent
- Mostrar actitud oberta i participativa en les activitats.

mmm... suc de taronja

Xocolata calenta!!!!
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Glaçons de suc de taronja

Què freds!!!!!!!
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: MESCLES I DISSOLUCIONS
Capacitats
4- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes..
5- Progressar en la comunicació i expressió ...
6- Observar i explorar l’entorn immediat natural i social..
Objectius
- Veure que hi ha aliments que es dissolen i altres que no.
- Apreciar algunes característiques a partir dels diferents sentits.
- Desenvolupar habilitats matemàtiques i motrius.
Materials
Macarrons, llenties, safates i pals, per fer mescles.
Aigua, sucre, sal, taronjada, vinagre, oli... gots i pals, per fer dissolucions.
Paper de seda i pinotxo, pintura, aigua, safates, macarrons, cordills, per fer collarets.
Descripció de l’activitat
Repassem els aliments sòlids i líquids. Conversem sobre les barreges que fem a casa
(esmorzar). Repartim les safates, els pals, macarrons i llenties. Remenem. S’han barrejat?
Intentem desar-los a cada bossa d’origen. Ho hem aconseguit?
Repartim gots transparents, posem aigua i mirem el color. Afegim taronjada o vinagre. Que
passa amb el color? Podem separar l’aigua de la taronjada? A P-5 ho fem, també, amb oli.
Repartim més gots amb aigua i afegim mitja cullerada de sucre. Remenem. On és el sucre.
Podem separar l’aigua del sucre? Ens bevem el contingut dels gots.
Collarets: posem paper “pinotxo” esbocinat dins unes safates amb aigua. L’aigua es va
tintant del color del paper posat. Podem afegir una mica de pintura del mateix color. Al dia
següent posem macarrons dins les safates. Esperem una mica a que agafin color i els posem
a eixugar. L’endemà els enfilem, fen seriacions. Tenim un bonic collaret.
Avaluació
Valorar l’actitud positiva i de participació.
P-5 valorar la seriació.
No es barregen,
les puc tornar a
separar

L’oli es queda a
dalt fent rodonetes
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Ha desaparegut el
sucre

FEM COLLARETS
DE MACARRONS
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Nivell: P-4 i P-5
Nom de l’activitat: FEM EL NOSTRE MENÚ
Capacitats
3- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
4- Pensar, crear i elaborar explicacions
9- Comportar-se d'acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Identificar diferents aliments per elaborar menús equilibrats i saludables.
- Gaudir del treball en grup cooperatiu.
- Jugar a la cuineta sense rols sexistes ...
Materials
- PDI.
- Cuineta, estris i menjars- Imatges de diferents plats elaborats
Descripció de l’activitat
- Prèviament, en sessions anteriors, s'han treballat diferents aliments i plats.
- En aquesta activitat en grups s'elaboren els menús. triant primer, segon plat i postres amb
les targetes que tenim.
- Per últim la secretària d'un grup escriu a la PDI el menú triat i votat per tots els alumnes.
- Joc simbòlic dirigit.
Avaluació
- Tenir interès per participar en el joc simbòlic dirigit.
- Elaborar correctament menús saludables.
- Participar de forma activa i adequada.

Anem a repassar els diferents plats

El nostre grup ha triat aquest
menú
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Jo sóc la secretària del
meu grup

Jo sóc la cuinera

Jo sóc el papa

Nosaltres preparem la
taula
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Nivell: P-3, P-4 i P-5

Nom de l’activitat: ELABORACIÓ DE PA AMB TOMÀQUET,
PANELLETS, LA MONA.

Capacitats
3- Adquirir progressivament els hàbits d’autonomia
7- Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana.
9- Comportar-se d’acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Anar adquirint els hàbits de salut i d’autonomia.
- Aprendre i gaudir de l’aprenentatge
- Utilitzar els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
- Generar actituds de confiança.
Materials
Estris i materials propis per elaborar un pa amb tomàquet: plats, tomacons, pa de pagès, sal,
oli, setrill, safates, tovallons ...
Materials per la mona: pa de pessic, ganivet de plàstic, melmelada, plomes, xocolates
variades...
Materials per fer panellets: ametlla molta, ametlla picada i sencera, sucre, clara d’ou, cirera...
Demanem als pares que es coguin a casa els panellets.
Descripció de l’activitat
Treballem els hàbits d’ordre, d’higiene, de postura...al principi, durant i després de l’activitat.
Els encarregats van repartim els diferents aliments i estris, de forma ordenada per aconseguir
l’objectiu proposat: pa amb tomàquet, panellets o la mona.
Els alumnes estan molt motivats per a dur a terme aquestes activitats. Són cuiners.
Avaluació
Actitud positiva, col·laboradora i de participació davant una activitat.

Aquest pa sucat
està molt bo
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La mona
rodona, aviat
menjarem…
M’agrada
aquest ou
rosa

Aquests
panellets els
ha cuit al forn
la meva mare
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Nom de l’activitat: MENJAR SALUDABLE I CONTROL
Nivell: P-3, P-4 i P-5
D'ESMORZARS
Capacitats
3- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia
Objectius
- Anar adquirint els hàbits de salut, menjant aliments saludables: entrepans i fruita.
Materials
P-3 graella amb les fotos de l’alumnat. Gomets de dos colors i imatges de fruites
P-4 graella mensual i gomets de dos colors (saludable i no saludable)
P-5 graella mensual i gomets de tres colors (fruita, entrepà i bolleria)
Descripció de l’activitat
A les reunions de pares s’explica la necessitat de menjar saludable i del divendres, com a
“dia de la fruita”.
Fem el seguiment mensual dels esmorzar a l’aula. A P-3 ho fa la mestra juntament amb els
alumnes i, a P-4 i P-5 ho fan els alumnes amb la supervisió de la mestra. Reforç positiu.
Avaluació
Interès per esmorzar sa i variat. (fonamental la família)

Jo menjo torrades
amb formatge
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Jo menjo entrepà
de tonyina
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Nivell: P-4 i P-5
Nom de l’activitat:APARELL DIGESTIU (2 sessions)
Capacitats
1- Progressar en el coneixement del seu cos.
4- Pensar, crear, elaborar explicacions.
Objectius
- Conèixer el propi cos. Aparell digestiu.
- Adonar-se del recorregut que fan els aliments i que intervenen diferents òrgans.
- Donar explicacions senzilles.
Materials
- Plastilina i dibuix de l’aparell digestiu P-4 i P-5
-Trencaclosques de l’aparell digestiu P-5
- web P-5 https://www.youtube.com/watch?v=-HXGJZasMZA
https://www.youtube.com/watch?v=7y3ykAn3oVQ
Descripció de l’activitat
Els dono un bocí de poma i establim una conversa: on em poso la poma, què hi ha a la
boca...cap on va la poma...per on surt? Perquè mengem?
Tot es pot menjar? Conversa i suport visual d’aliments no habituals aquí i sí en altres
cultures.
Productes perillosos que no es poden posar a la boca. Símbol de perill.
2a sessió repàs del camí que fa el menjar i elaboració dels òrgans de l’aparell digestiu amb
plastilina.
P-5 trencaclosques de goma-eva amb els òrgans i el seu noma. A l’aula ordinària, pàgina
web amb videos:
Avaluació
P-4 vocabulari dels elements que hi ha a la boca.
P-5 vocabulari d’alguns òrgans de l’aparell digestiu: fetge, intestí gros, intestí prim, anus.

Que llargs són els budells!!!
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Jo tinc el fetge… els
pulmons són per respirar
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Nivell: P-3(2 sessions),
P-4 i P-5
Nom de l’activitat: PINTEM AMB ALIMENTS
Capacitats
3- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
5- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de
comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges (plàstic i verbal).
Objectius
- Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
- Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i representació per mitjà dels llenguatge
verbal i plàstic.
- Gaudir de l’activitat plàstica.
Materials
- Safates, pinzells i làmines DIN A3
- Aliments: cafè, xocolata desfeta, safrà, colorant alimentari de paella, tomaca fregida de pot
Descripció de l’activitat
P-3, 1a sessió pintem la caseta de xocolata amb xocolata desfeta.
P-3 (2a sessió), P-4 i P-5 pintem amb pinzells o amb el dit, sucant en diferents safates que
contenen els aliments anteriorment mencionats.
Avaluació
Participació i gaudi de l’activitat.

Està bona jejeje
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La caseta de xocolata

Fa bona olor el cafè
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat:
MENJADOR
Capacitats
3- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
9- Comportar-se d’acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Anar adquirint els hàbits de salut.
- Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
- Utilitzar els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
Materials
Normes senzilles, amb foto i plastificades.
Descripció de l’activitat
Ensenyem als alumnes les normes d’higiene i de convivència al menjador. Es treballen també
a l’aula, però algunes són específiques del menjador escolar.
Es repassen a l’entrada al menjador i quan es posen en pràctica, es van verbalitzant.
Avaluació
Intenció i esforç en seguir les normes

Ens rentem les mans
abans de menjar
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Jo menjo sola el primer
plat

Jo faig servir la forquilla
per punxar el tall

Tots ben asseguts a taula ...preparats que tenim gana!!!
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: HÀBITS D’HIGIENE I DESCANS
Capacitats
1- Conèixer el propi cos i les seves necessitats
3- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
9- Comportar-se d’acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Anar adquirint els hàbits de salut i d’higiene.
- Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
- Utilitzar els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
Materials
Làmines plastificades amb els hàbits d’higiene a treballar.
Descripció de l’activitat
Durant la jornada escolar es van treballant diferents hàbits. Abans d’esmorzar, anar al WC i
rentar-se les mans. Esmorzar asseguts a taula. Ens netegem amb tovalloleta quan pugem del
pati, després d’una activitat física...
Sempre que es pugui es va verbalitzant: “em rento els ulls, el nas..”
També es treballarà psicomotricitat.
Avaluació
Observar si va adquirint els hàbits d’higiene i descans.

Descansem
després del pati

Ens rentem les mans
abans de menjar
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Tinc les mans
brutes de pintura

Em netejo el nas, les orelles, els
cabells, el coll, la panxa …
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Nivell: P-3
Nom de l’activitat: PINTEM AMB ELS PEUS
Capacitats
1.- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot
adonant-se de les seves possibilitats.
3.- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
5.- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de
comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
Objectius
- Reconèixer les característiques dels seus peus i dels companys/es..
- Aplicar hàbits beneficiosos pel desenvolupament per a la salut: cura del cos i higiene.
- Gaudir de l'activitat plàstica fent ús d'hàbits de treball adequats.
Materials
- PDI on es mostren diferents imatges de peus.
- Pintura de cos i rodet.
- Paper d'embalar.
- Aigua, sabó i tovallola.
Descripció de l’activitat
- Primer de tot es fa una petita conversa sobre els peus, per a què serveixen i veure
diferències entre ells; a partir d'imatges en la PDI i mirant-se els propis.
- Després la mestra pinta els peus dels infants de diferents colors i caminen pel paper
d'embalar col·locat al terra.
- Un cop pintat el paper, es netegen els peus: Donant molta importància als hàbits d'higiene
relacionant-t'ho amb la salut i el creixement.
- Per últim, conversa final de l'activitat.
Avaluació
- Tenir interès per apreciar les diferències entre els peus dels companys: mida, color, forma...
- Mostrar bons hàbits higiènics.
- Participar de forma activa i adequada.
Mireu els peus!!!!
Els meus són més grans

Jo els vull de color taronja
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Què divertit és pintar
amb els peus!!!

I ara toca rentar els peus
abans de posar-nos les
sabates.
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: SOM ATLETES
Capacitats
1.- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot
adonant-se de les seves possibilitats.
2.- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d'ell mateix i dels altres.
3.- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
Objectius
- Afavorir el moviment, la comunicació, la creativitat i la formació del pensament operatiu a
partir del moviment.
- Reconèixer l'activitat esportiva com a part essencial per a portar una vida saludable.
- Desenvolupar hàbits d'higiene i cura del cos abans i després de l'activitat física..
Materials
- Material psicomotriu de tot tipus: cordes, pilotes, cèrcols, escumes, material de rebuig,...
Descripció de l’activitat
Es plantegen una sèrie de sessions com unes petites olimpíades on es practicaran diferents
esports: curses, gimnàstica, futbol, tennis,... en diferents espais.
AULA DE PSICOMOTRICITAT:
- Prèviament a cada sessió, els alumnes es descalcen i escolten amb atenció la proposta de
la mestra.
- Porten a terme diferents activitats motrius relacionades directament amb els esports:
diferents desplaçaments, salts, equilibris, xanques...
- En acabar les sessions, es passa al relaxament i la tornada a la calma per tal de fer
conversa sobre les avantatges de l'activitat esportiva realitzada amb supervisió i seguretat.
Els alumnes en altres sessions també parlen d'esports que practiquen en les activitats
extraescolars o fora de l'escola; i d'activitats esportives que veuen per la televisió.
PATI: diferents esports
CAMP DE FUTBOL DEL BARRI: sessió futbolística, on afavorim la participació de tots els
infants: nens i nenes.
EXCURSIÓ ESPORTIVA A P-5: pràctica d'alguns esports en diferents instal·lacions
esportives: tennis, aeròbic, gimnàstica i pàdel.
Avaluació
- Relacionar l'esport amb el creixement i la vida saludable.
- Desenvolupar hàbits per a la cura del cos: prèvies i posteriors a l'activitat física.

AULA DE PSICOMOTRICITAT

Per començar ens traiem les sabates
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PATI
Per acabar ens relaxem

Fem estiraments abans i després de
fer esport
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CAMP DE FUTBOL

EXCURSIÓ TENNIS
PARK

64

APARTAT 3:
CREIXEMEN I ENS
DESENVOLUPEM
EMOCIONALMENT
EN GRUP
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: LA MEVA FAMÍLIA
Capacitats
2- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i fer-se una imatge positiva ...
5- Progressar en la comunicació i expressió.
8- Conviure en la diversitat, avançant eb la relació amb els altres.
Objectius
- Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional.
- Comprendre les intencions comunicatives dels altres.
- Desenvolupar habilitats de comunicació oral de cara al grup i en petit grup.
- Iniciar-se als usos socials de la lecto-escriptura.
- Sentir que pertany a una família composta per diferents membres.
- Adonar-se que totes les famílies no són iguals.
Materials
- Fotografies de la família de cada alumne .
Descripció de l’activitat
- Demanem fotografies de les famílies de cada nen/a. P-5 Escriuen una nota als pares
- Posem les fotos en un lloc proper i de fàcil accés per als nens/es.
- Posem una targeta amb el nom del nen/a. P-4
- Els nens presenten als membres de la seva família. P-4 han de dir els nom del pare i de la
mare.
P-5 nom i cognom seus i, si el saben, també dels pares.
- Breu explicació de l’entorn i moment fotografiat.
Avaluació
- P-3 Utilitzar dels termes: “aquest/a”.
- P-4 Saber de qui és la família de cada fotografia. Nom dels pares
- P-5 nom i cognoms propis.
Aquesta és la meva familia.
Tinc dos germans més
grans, el Rayan i el Karim
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: “AQUEST ÉS EL PARE...”
anglès
Capacitats
1- Progressar en el coneixement del cos, en el moviment i la coordinació ...
5- Progressar en la comunicació i l’expressió.
9- Comportar-se d’acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Conèixer el propi cos, les seves possibilitats.
- Estimular la parla. Expressar-se mitjançant la paraula, el gest i a través del joc.
- Iniciar-se a l’anglès. P-5
- Desenvolupar habilitats socials.
Materials
- Guant amb els cinc dits decorats amb els personatges de la cantarella.
- Web: https:// www.youtube.com/watch?v=vw6bRblVDcA “Snake finger family”
Descripció de l’activitat
Portem un guant amb ninotets que representen el pare, la mare... treballarem la cantarella,
fent-li a cadascú i, finalment, cada nen individualment, davant els companys. Diferents
sessions. L’utilitzaré per a centrar l’atenció i iniciar l’explicació d’un conte.
A P-4 i P-5 ho farà l’especialista d’anglès.
Avaluació
P-3 Repetir la cantarella davant la classe.
P-4 Utilitzar les paraules “aquest”, “pare”, “mare” .
P-5 Utilitzar el vocabulari treballat en anglès: daddy, mommy, brother, sister, baby.
P-3 cantarella infantil

Aquest és el pare,
Aquest és la mare…

P-5 in English

Daddy finger,
where are you…
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Nivell: P-3, P-4 i P-5

Nom de l’activitat: ENS ASSEMBLEM ALS NOSTRES
PARES

Capacitats
1- Progressar en el coneixement del cos.
2- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d’ells mateixos i dels altres.
8- Conviure en la diversitat.
9- Comportar-se d’acord amb les pautes de convivència.
Objectius
- Conèixer el propi cos. Trets físics: color de la pell, textura del cabell, color dels ulls ...
- Usar la llengua oral per evocar fets i expressar sentiments.
- Adonar-se que pertanyen a una família composta per diferents membres.
- Observar, acceptar, respectar i valorar de forma positiva els trets físics d’uns i altres sense
prejudici.
- Generar actituds de confiança i respecte per les diferències i valorar les relacions socials i
afectives.
Materials
- Fotografies de les famílies pròpies.
- Fotografies de nadons (ells mateixos quan eren petits)
- Fotografies d’altres nadons (companys d’altres classes)
- Fotografies de persones de diferents edats, races, vestimentes ...
Descripció de l’activitat
Asseguts en rotllana estirem un braç. Mirem el color de la pell. Els alumnes van dient què
observen.
Fem el mateix amb els cabells, els ulls, les dents ...
Mirem fotografies de persones de diferent edat, raça, cultura ...
Mirem les fotografies familiars pròpies i de nadons (ells mateixos).
Mirem fotos de nadons de companys de l’altra classe. Han d’endevinar qui és. P-5
La mestra suggereix algunes hipòtesis de parentiu i de pertinença a una raça o altra.
Ells mateixos elaboren conclusions sobre el país d’origen, raça i trets físics.
Avaluació
- P-3 Reconèixer les persones de les fotografies pròpies.
- P-4 Saber el nom de les persones de les fotografies pròpies.
- P-5 Reconèixer els companys de la classe a les fotografies de nadons.

Tenim diferent color
de pell i de mida de la
mà
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Els meus pares
són de Ghana

Els meus són de
Nigèria

Van fer una festa quan vaig
néixer. Ens van vestir tots de
color blanc.

69

Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: Conte “Monkey Puzzle”. La casa
(anglès i català)
Capacitats
2- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i fer-se una imatge positiva ...
5- Progressar en la comunicació i expressió.
8- Conviure en la diversitat, avançant eb la relació amb els altres.
Objectius
- Identificar-se com a persona, dins una família. Adonar-se de que els pares i els fill
s'assemblen, tot i que n'hi ha alguns que no.
- Adonar-se que totes les famílies no són iguals.
- Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i representació per mitjà del llenguatge
corporal, verbal i plàstic.
- Introducció a l’anglès
Materials
Conte “Monkey puzzle” de Julia Donaldson. Animals que surten al conte, plastificats.
Tota mena de papers, cola, tisores, gomets, una capsa de sabates o tetrabrik de litre (net).
PDI i Web: https://www.youtube.com/watch?v=yZgZYzmlEx8
Descripció de l’activitat
- Lectura del títol, formular hipòtesis de què pot anar, qui és el protagonista, que li deu
passar...
- Narració del conte, elaborant hipòtesis, en tot moment, del què passa i quin animal és.
- Escenificació del conte. P-3 i P-4
- Llegir el conte en anglès, poc a poc i repetint els adjectius que hi surten. P-5
Avaluació
- Tornar a llegir el conte i anticipar el que passarà. P-4
- Demanar la traducció d’alguns adjectius . P-5

On és la meva mare,
s’ha perdut!!!

Mico petit,
anem amb la mama!
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Nosaltres vivim en
un bloc de pisos

La meva casa té
moltes finestres i
una porta

Fem una casa
molt alta
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Nivell: P-3

Nom de l’activitat:BENESTAR I EMPATIA PERQUÈ
PLORES?

Capacitats
2- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i fer-se una imatge positiva d’un
mateix i dels altres.
5- Progressar en la comunicació i expressió.
8- Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres.
Objectius
- Sentir seguretat i benestar emocional.
- Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió i representació per mitjà del llenguatge
corporal i verbal.
- Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint
relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració.
Materials
Conte Tina i Ton “Per què plores?”
Bressol, xumet, biberó, peluix.
Descripció de l’activitat
Explicaré el conte, amb repetició de les paraules i frases clau. Tornaré a explicar el conte,
amb bona participació dels nens/es i, finalment, l’escenificaran.
“Què li passa?, què té?, què vol?, per què? Tú també...? Ens donem una abraçada tots junts!
Avaluació
Participació en la verbalització del conte.
Mostres d’empatia cap als personatges.
Per què
plores?

No vol el
xumet …
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Volia un
petó... i s’ha
dormit!
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Nivell: P-3, P-4, P-5
Nom de l’activitat: HISTÒRIES I LLEGENDES LLUNYANES
Capacitats
2.- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d'ell mateix i dels altres.
8.- Conviure en la diversitat.
9.- Comportar-se d'acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Mostrar actituds de respecte i curiositat per les diferències culturals i el que això ens pot
aportar.
- Escoltar amb interès històries, contes, llegendes i tradicions no conegudes .
Materials
- PDI on es mostren diferents mapes
- Imatges diverses.
Descripció de l’activitat
- En aquesta activitat els pares venen a les classes a explicar diferents històries. Primer,
gràcies a la PDI, situem els països al mapa i mirem si estan lluny o a prop de nosaltres.
- En concret, aquest dia un pare de Portugal ens explica l'origen de la llegenda del gall de
Portugal.
- Després els nens li fan preguntes sobre la llegenda del seu país i li donen un petit obsequi
amb les firmes de tots ells.
Avaluació
- Tenir interès per les diferents cultures de procedència dels companys/es establint relacions
afectives.
- Escoltar amb atenció i respecte les històries i a diferents persones que no són les mestres.

Us explicaré la
Llegenda del Gall de
Portugal...

74

Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: DIFERENTS ESCRIPTURES
Capacitats
5.- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de
comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
8.- Conviure en la diversitat.
9.- Comportar-se d'acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Mostrar actituds de respecte i curiositat per les diferències culturals i el que això ens pot
aportar.
- Interessar-se per l'alfabet aràbic .
Materials
- PDI on es mostren diferents mapes
- Targetes amb el nom dels nens.
- Retoladors
Descripció de l’activitat
- Prèviament amb la PDI, ensenyem on estan situat el Marroc al mapa.
- Després les mares ens expliquen una mica com funciona l'alfabet aràbic i en quina direcció
s'escriu.
- Per últim les mares escriuen el nom de cada nen a la seva targeta per tal d'emportar-se'l a
casa.
Avaluació
- Tenir interès per les diferents cultures de procedència dels companys/es establint relacions
afectives.
- Identificar l'alfabet àrab com un altre tipus de lletra..
- Mostrar respecte a les explicacions donades per diferents mares dels companys
Aquest és el meu nom en
àrab
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: ANEM A LA PERRUQUERIA
Capacitats
2.- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d'ell mateix i dels altres.
6.- Observar i explorar l'entorn immediat, natural i social, amb una actitud de curiositat i
respecte.
8.- Conviure en la diversitat.
Objectius
- Mostrar actituds de respecte i curiositat per les diferències culturals i el que això ens pot
aportar.
- Sentir-se part important del grup.
- Interessar-se per les diferents activitats socials i culturals pròpies i dels companys.
Materials
- PDI on es mostren diferents mapes
- Raspall i gomes pel cabell.
Descripció de l’activitat
- En aquesta activitat , algunes mares de països africans: Nigèria, Ghana, Mali i Senegal es
van oferir per anar a les classes i fer-nos una demostració dels seus pentinats i donar una
petita explicació de per què es pentinen d'aquesta manera als seus països.
- Prèviament amb la PDI, ensenyem on estan situats aquests països i on està el nostre; i així
il·lustrar quin és el camí que han fet aquestes famílies.
Avaluació
- Tenir interès per les diferents cultures de procedència dels companys/es establint relacions
afectives.
- Identificar aquests pentinats com a trets característics d'altes cultures.
- Mostrar respecte a les explicacions donades per diferents mares dels companys.
Al meu país hi ha la tradició de fer trenes;
perquè ho feien els nostres avantpassats i
el nostre cabell és més sec i gruixut que el
vostre. Veieu?

Ara un toca a vosaltres.
Tant als nens com a les
nenes.
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Nivell: P-4 i P-5
Nom de l’activitat: ENS FEM TATUATGES
Capacitats
5.- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de
comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
8.- Conviure en la diversitat.
9.- Comportar-se d'acord amb les pautes de convivència que el portin cap a una autonomia
personal cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
Objectius
- Mostrar actituds de respecte i curiositat per les diferències culturals i el que això ens pot
aportar.
- Interessar-se per l'ús de la henna com a forma d'expressió.
Materials
- PDI on es mostren diferents mapes
- Henna i utensilis necessaris.
Descripció de l’activitat
Primer presentem les mares que ens venen a fer aquesta activitat, situem el Marroc al mapa
amb l'ajuda de la PDI i ens expliquen l'ús i significat de la henna.
Després cada una d'elles amb els estris que han portat fan alguns dibuixos als nens/es.
Avaluació
- Tenir interès per les diferents cultures de procedència dels companys/es establint relacions
afectives.
- Identificar la henna com un mitjà d'expressió del món àrab.
- Mostrar respecte a les explicacions donades per diferents mares dels companys
Amb la henna es
poden fer lletres i
dibuixos

Ara heu de
deixar que se
sequi.
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: FASHION WEEK
Capacitats
2.- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d'ell mateix i dels altres.
6.- Observar i explorar l'entorn immediat, natural i social, amb una actitud de curiositat i
respecte.
8.- Conviure en la diversitat.
Objectius
- Mostrar actituds de respecte i curiositat per les diferències culturals i la seva manera de
vestir.
- Sentir-se part important del grup.
- Interessar-se per les diferents activitats socials i culturals pròpies i dels companys.
Materials
- Power-point que il·lustra els diferents països de procedència de les famílies dels nostres
alumnes amb: música, imatges i mapa identificatiu de cada país.
- Diferents vestits.
Descripció de l’activitat
- Aquesta activitat es va plantejar com un passejada de moda a cada classe d'Educació
Infantil, on van participar tots els alumnes , i famílies que van voler.
- Podien venir vestits amb vestits típics dels seus països i van desfilar mentre les mares i/o
germans/es feien una petita explicació. La PDI ens situava el país al mapa, mostrant-nos
diferents imatges i músiques típiques de cada lloc.
Es va concloure l'acte amb un petit piscolabis on nens i famílies estaven convidats.
Avaluació
- Tenir interès per les diferents cultures de procedència dels companys/es establint relacions
afectives.
- Identificar diferents vestits com a trets característics d'altres cultures i de la pròpia.
- Mostrar respecte a les explicacions donades per diferents mares dels companys.
Nosaltres
venim del
Marroc

Tenim diferents vestits,
per les diferents
celebracions.
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I el meu pare va
néixer als Alps
francesos

Les nostres
famílies provenen
del sud d'Espanya
Jo sóc
català

La meva mare és
de Paraguai
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Els nostres
pares i avis són
de Mali

El nostre
país és
Nigèria.

... i ara a celebrar-ho!!!!
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APARTAT 4:
ELS ALTRES
ÉSSERS VIUS
TAMBÉ ES
DESENVOLUPEN I
CREIXEN
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat: PLANTEM TULIPES
Capacitats
3- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
5- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de
comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.
Objectius
- Aplicar hàbits d’autonomia personal i rutines en la vida escolar.
- Observar el creixement i identificar diferents elements de les plantes.
- Iniciar-se en la lectoescriptura.
Materials
Terra, tests, gots de vidre, got de plàstic, pedres, 3 bulbs de tulipa per classe, garrafa amb
aigua, gerra regar, plàstic pel terra, tovalloletes ... Frases plastificades. PDI
Descripció de l’activitat
Els nens/es planten els bulbs amb ajuda de la mestra. Plantem una torreta per classe i 4 més
per l’aula de ciències 3-6: amb terra, amb pedres, sense terra, i sense llum. Treballem les
parts d’una planta i les seves funcions. Necessitats. Seqüenciar vinyetes P-4 i afegir les
frases a P-5.
P-3 Els encarregats reguen la torreta i van observant el seu creixement. Parlem de llum,
terra, aigua.
P-4 Igual que a P-3 i, a més a més, parlem de l’absència de terra, aigua i llum. Observem els
bulbs que no en tenen.
P-5 Igual que a P-4 i, a més a més, observem la tulipa de dins de l’armari, que es rega però
no té llum.
Avaluació
Mapa conceptual amb fotografies. P-3 anomena “flor, terra, aigua, tulipa”.
P-4 Explica les necessitats d’una planta: “aigua, llum, terra, tulipa, arrels, fulles”.
P-5 Explica l’absència d’aigua i llum. “aigua, llum, terra, tulipa, pètals, arrels, fulles”.

Plantem
tulipes: posem
terra, 3 bulbs,
aigua ...
Sóc
l’encarregada
de regar

Ja surten !!!
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Nosaltres ja
tenim una flor!

Nosaltres
en tenim
dues!

Creix poc i té
color groc!

Ordenem les vinyetes
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat:
l’ ARBRE
Capacitats
3- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
5- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de
comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.
6- Observar i explorar l’entorn immediat, natural i social, amb una actitud de curiositat i
respecte.
7- Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana...
Objectius
- Anar adquirint autonomia
- Observar el creixement i identificar diferents elements de les plantes.
- Iniciar-se en la lectoescriptura.
Materials
Arbres del pati de l’escola
Bocí de soca
PDI
Descripció de l’activitat
Anem al pati i observem l’arbre, les seves parts. El toquem, l’intentem moure. Conversa.
A l’aula porto un bocí de soca tallada on es veuen els cercles dels anys de la seva vida. La
miren, oloren, pressionen, ... observem i després cada alumne diu alguna cosa que ha
observat.
A la PDI veiem imatges d’arbres, les seves parts, anells d’antiguitat ...
Avaluació
Frases amb les observacions.

Mireu quin arbre més alt.
Té branques i que li passa?

Li surten fulles
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Té arrels per aguantar-se a terra

Té molts anells, té molts
anys
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Nivell: P-3, P-4 i P-5
Nom de l’activitat:
CUCS DE SEDA
Capacitats
3- Adquirir progressivament els hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar
amb seguretat i eficàcia.
5- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de
comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges.
6- Observar i explorar l’entorn immediat, natural i social, amb una actitud de curiositat i
respecte.
7- Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana...
Objectius
- Observar el procés vital dels cucs: papallones seques i ous, cucs que surten, es fan
grossos, es tanquen al capoll, papallona que pon ous...
- Adonar-se dels canvis ràpids de tamany ...
Materials
- Capsa de cartró amb cucs de l'any anterior.
- Fulles de morera.
Descripció de l’activitat
- Observació diària per veure quan comencen a sortir.
- Donar fulles de morera, netejar la capsa ,...
Avaluació
- Adonar-se del procés vital.
P-4 i P-5 fer servir el vocabulari: cuc, papallona, ou, morera.

S’han fet
grossos i tenim
tres capolls

Són blancs.
Mira com
mengen!!!
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_________________________________________________________________
CONCLUSIÓ

Aquest és el projecte que l’escola Torreforta ha dut a terme durant el curs escolar 2015-2016
ENS FEM GRANS. Tot va començar amb l’observació dels canvis físics que els infants havien
experimentat d’un curs a un altre, de seguida van sorgir un munt d’idees i dubtes que hem
anat abordant.
A partir d’aquest projecte, tots plegats som conscients que hem iniciat un camí envers el
coneixement dels canvis que es produeixen i de la necessitat de tenir cura del nostre cos i de
la importància de tractar les emocions, tenint sempre consciència de qui som i a quin lloc
pertanyem. Els/les alumnes s’han de sentir cada cop més capaços de fer front als diferents
desafiaments i problemes.
Les mestres hem comprovat a les nostres aules, que resulta molt beneficiós pels alumnes
tenir l’oportunitat d’identificar-se, conèixer-se i expressar les seves emocions.
Per acabar, destaquem que sense la implicació i el protagonisme actiu dels alumnes hagués
estat totalment impossible desenvolupar el projecte. Ells van triar el tema, han marcat el camí i
han arribat a les principals conclusions; les mestres hem estat les afortunades guies de tot
aquest treball.

"L’educació no canvia el món,
canvia les persones que canviaran el món"
Paulo Freire
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