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- Annex 1. Projecte per a la millora de la inclusió (I): “El mag i les lletres perdudes”. Unitat didàctica realitzada a l’aula de la Carmen (1r B) 

 

TÍTOL CICLE - CURS ÀREA CURRICULAR SESSIONS 

EL MAG I LES LLETRES PERDUDES Cicle inicial – 1er Àmbit de llengua 6 

OBJECTIUS GENERALS DE LA SEQÜÈNCIA 

- Realitzar activitats amb estructures cooperatives. 

- Mantenir l’emoció al llarg del projecte. 

- Expressar idees pròpies davant de grup-classe per resoldre nous reptes.  

- Compartir coneixements i experiències amb persones alienes de l’escola. 

CONTINGUTS 

Dimensió Comunicativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres àrees relacionades: 

Parlar i conversar 

- Participació activa en les interaccions amb qualsevol persona de l’entorn educatiu per resoldre qualsevol situació 

comunicativa de l’aula. 

- Producció de textos orals memoritzats i de producció pròpia. 

Escoltar i comprendre 

- Comprensió de tot tipus de missatges i textos orals i en diferents contextos i en qualsevol escenari. 

- Interès i respecte per les intervencions dels altres. 

Llegir i comprendre 

- Interès pels textos escrits com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació. 

- Interès i curiositat per mirar o llegir espais on apareguin paraules. 

- Participació en activitats de lectura col·lectiva.  

- Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronuncia, al to de veu i a l’entonació. 

Escriure 

- Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. 

- Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements treballats a classe.  

Coneixements del funcionament de la llengua i del seu aprenentatge 
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- Coneixement i ús de l’ortografia de base, que comporta: separar bé les paraules, no alterar l’ordre dels mots en una 

frase, fer correspondre una grafia a cada so, fer correspondre un so a les grafies possibles que fan aquell so general. 

- Discriminació fonètica de síl·labes i accents a les paraules. 

- Educació artística. 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- L’equip ha treballat seguint els principis de l’aprenentatge cooperatiu? 

- L’equip ha mostrat una motivació intrínseca a l’hora de realitzar les activitats? 

- L’equip ha aportat estratègies per ajudar al personatge de la unitat didàctica? 

- L’alumne/a ha desenvolupat noves habilitats? 

CONTEXTUALITZACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA 

La situació d’aprenentatge parteix d’una situació enigmàtica real i d’una necessitat d’ajuda. La metodologia de treball és a partir de l’aprenentatge 

cooperatiu i de l’emoció de conèixer el personatge real d’un mag la seva història, que serà el fil conductor de totes les activitats de la unitat didàctica.  

El mag viatja en el temps gràcies a un element únic: les seves lletres màgiques. Amb aquestes lletres tan especials escriu l’encanteri que li permet 

transportar-se d’un lloc a l’altre i així, viatjar en el temps. En el seu últim viatge ha patit un accident al travessar una gran tempesta, per culpa d’aquest fet 

ha perdut totes les seves lletres i s’ha donat un cop tan fort al cap que no se’n recorda de com s’escriu ni què són les lletres ni molt menys de l’encanteri. 

El motiu que el mag estigui a l’escola és per demanar ajuda als infants: necessita recuperar nocions de l’escriptura, reconstruir les lletres màgiques de 

l’abecedari i fer de nou l’encanteri. 
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Activitat 1 (1ª sessió, dimarts 29 de gener de 11’30 a 12’30h.) – CONEIXEM EL MAG I ESCRIVIM UN ANUNCI AL DIARI 

Tipus d’activitat: Activitat inicial 

Organització de l’activitat: gran grup, foli giratori 

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

- Conèixer el centre d’interès que serà el motiu per el qual els infants treballaran per arribar a l’objectiu final. 

- Dialogar i reflexionar per tal d’oferir l’ajuda adequada. 

- Escriure un anunci al diari per demanar ajuda.  

MATERIALS I RECURSOS ASPECTES QUE EL/LA MESTRE/A HA DE PREPARAR 

- El personatge. 

- Paper i sobre per escriure l’anunci al diari per demanar un 

especialista d’impremta.  

- Camara de vídeo i de fotos. 

 

 

- El personatge (haver fet el contacte, caracteritzar-lo, explicar-li el que 

haurà de fer i donar-li totes les consignes). 

- Donar al mag l’adreça electrònica de l’escola per tal que ens puguem 

comunicar amb ell sempre que en tinguem la necessitat. I també 

l’adreça de casa de la mestra perquè pugui anar a descansar. 

- Esquema de com escriure un anunci al diari. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Els nens i nenes es troben dins l’aula realitzant les activitats habituals del dia. De cop i volta s’adonen que hi ha un personatge estrany que volta pel pati i la 

curiositat dels infants és tan gran que sortim de l’aula per conèixer-lo de prop.  

Un cop al pati el personatge se’ns acosta, ell està molt neguitós i espantat així que entre tots el calmem i el convidem a la nostra aula perquè es relaxi i ens 

pugui explicar el que li passa. A l’aula ens explica la seva història i ens demana l’ajuda. 

Els alumnes accepten l’ajuda i el mag molt agraït marxa a casa d’una mestra de l’escola la qual li ofereix aixopluc durant els dies que no pot viatjar en el 

temps.  

Com que una de les coses que han de fer és construir les lletres d’impremta que el mag ha perdut el que farem serà escriure un anunci al diari per trobar 

algú especialista amb lletres d’impremta que ens pugui ajudar a assolir el nostre objectiu.  
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PASSOS A SEGUIR SUPORT I AJUDA AVALUACIÓ 

 1. La mestra fa que els infants s’adonin del que està 

passant al pati. 

  

2. Els infants miren per les finestres i voldran sortir al 

pati per conèixer el personatge. 

Carmen: si no s’acosta a la finestra acompanyar-la. Els infants es mostren curiosos i 

interessats per conèixer el personatge. 

Carmen: sent curiositat pel que està 

passant. Mostra interès per baixar al pati 

a conèixer el mag. 

(*Sent curiositat, s’aixeca de la cadira i 

s’acosta a la finestra. Li fa respecte 

baixar al pati i un company l’agafa de la 

mà). 

3. Sortim al pati per tenir el primer contacte amb el 

personatge. 

Carmen: l’ajudant de la Carmen està pendent d’ella i si 

veu que queda retirada del grup l’agafa de la mà i 

l’acosta al grup. 

 

4. Portem el personatge a l’aula on ens explicarà la seva 

història i ens demanarà ajuda. 

 

La mestra fomentarà que els infants facin preguntes al 

mag per tal de saber l’ajuda que necessita.  

Carmen: entre l’ajudant i la mestra ajudarem a que la 

Carmen entengui la història. Li demanarem si té 

alguna pregunta a fer. 

Els i les alumnes respecten el personatge 

i li ofereixen ajuda. 

Carmen: compren la història. Fa alguna 

pregunta.  

(*No fa cap pregunta però el mag la fa 

interaccionar amb ell i ella fa el que li 

demana. Cap al final plora una mica 

perquè està molt sorpresa).  

5. El mag marxa perquè necessita descansar. Abans 

però li donem l’adreça electrònica de l’escola per tal 

que ens puguem comunicar amb ell sempre que ho 

necessitem. 

La mestra oferirà al mag que pot estar a casa mentre 

no pugui tornar a casa seva.  
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6. Els infants discuteixen sobre el que ha passat i parlen 

de sobre com poden ajudar al mag.  

 

 

La mestra guia la conversa dels infants i mentre parlen 

escriu a la pissarra el que van dient. 

Hauran de sortir dos tipus de coses: 

- El com fer les lletres de l’abededari. 

- El com ensenyar al mag coses bàsiques de 

l’escriptura perquè torni a recordar el què era 

el llegir i escriure. 

Carmen: el seu equip li mostra l’abecedari que tenen 

penjat a l’aula i li expliquen que és allò que ha perdut i 

li expliquen la demanda del mag. 

Els infants parlen sobre el tema i es 

plantegen diferents tipus d’ajuda. 

Carmen: participa en donar idees. 

(*No dóna idees però escolta 

atentament. Entén les propostes dels 

companys). 

7. Entre tots i totes concretarem la millor estratègia per ajudar al nostre personatge. 

Per conduir les propostes dels i les alumnes la mestra farà preguntes com: -qui deu utilitzar lletres d’impremta? / -Podem demanar ajuda a algun impressor? 

/ -Com li demanem l’ajuda? Escrivim un anunci al diari? 

 

Com que no sabem fer lletres d’impremta decidim escriure un article al diari amb la finalitat que el llegeixi algun especialista en impremta i vingui a l’escola 

a ajudar-nos. 

 

Pel que fa a recordar-li la lecto-escriptura al mag el que farem serà un dossier on anirem enganxant les fotos de totes les activitats que fem i frases que 

resumeixin les activitats. Així, quan la Unitat Didàctica s’acabi els infants podran lliurar el dossier al mag per tal que recordi les lletres.  

 

Quan vingui l’impressor ens aconsellarà que ho fem de la següent manera: 

- Per les lletres: utilitzar taps grans i enganxar-hi a sobre lletres fetes en “goma eva”. 

8. Escrivim l’anunci:  

Tots els membres de cada equip discutiran entre ells 

durant 3’. Un cop hagi finalitzat el temps els secretaris 

dictaran a la mestra les frase, que el seu equip hagi 

pensat, perquè ella les escrigui a la pissarra.  

En un inici la mestra no donarà cap pista de com ha de 

ser la frase ja que m’interessa que els infants 

expressin el primer que els surti sense estar 

condicionats per cap criteri. 

 Tots i totes es mostren participatius i 

construeixen una frase. 
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9. Ara la mestra demanarà als equips que escriguin 

l’anunci de manera formal, així que a la pissarra farà un 

esquema. Durant una estona cada equip haurà de 

pensar què posar a cada part de l’anunci. Un cop hagi 

finalitzat el temps escriuran l’anunci en un paper amb 

estructura “foli giratori”: el secretari serà l’encarregat 

de llegir les preguntes i els altres tres infants hauran 

d’escriure una de les tres parts a omplir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen: ella farà de secretària. La seva companya li 

dictarà les preguntes a l’orella i ella les haurà de dir en 

veu alta. 

Els equips respecten els seus rols. 

 

Carmen: fa cas al que la seva ajudant li 

va dient. 

 

10. Els secretaris lliuraran els anuncis a la mestra la qual 

posarà tots ells dins d’un sobre per enviar-lo al diari. Es 

posaran tots els anuncis al diari ja que serà el diari el 

responsable d’escollir l’anunci que prefereixin. 

 

El sobre amb els anuncis li donarem al conserge de 

l’escola ja que ell serà qui anirà a correus. 

 

  

Carmen: el seu equip li dona l’anunci perquè el lliuri a 

la mestra.  

 

Ella serà l’encarregada de portar el sobre al conserge i 

dir-li que l’ha d’anar a correus per enviar-lo al diari. 

Carmen: mostra interès a l’hora de fer 

aquests encàrrecs.  

(* està molt contenta de dur el sobre a la 

butxaca, se sent important i el guarda 

com si fos un tresor. Quan es troba el 

conserge li dóna però no verbalitza el 

que havíem pactat. Jo li dic el que ha de 

dir però ella repeteix només alguna 

paraula solta i amb un volum molt baix). 
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Activitat 2 (2ª sessió, divendres 1 de febrer de 10 a 11h.) - RECORDEM LLETRES 

Tipus d’activitat: Activitat d’exploració  i d’introducció de nous punts de vista. 

Organització de l’activitat: equips base. 

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

- Treballar l’habilitat visual, la motricitat gruixuda. 

MATERIALS I RECURSOS ASPECTES QUE EL/LA MESTRE/A HA DE PREPARAR 

- Pati 

- Sorral 

- Càmera fotogràfica  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

El mag ens ha demanat si és possible que observant l’entorn es puguin descobrir formes que s’assemblin a lletres.  

A partir d’aquesta demanda la mestra proposa de sortir al pati amb els ulls ben oberts i trobar formes que ens puguin recordar a les lletres de l’abecedari. 

Cada equip base voltarà junt pel pati fent aquest exercici d’observació i quan tots hagin descobert lletres ens trobarem al sorral del pati on cada equip 

dibuixarà la lletra que ha trobat i explicarà on l’ha observada. 

PASSOS A SEGUIR SUPORT I AJUDA  AVALUACIÓ 

1. La mestra pregunta a la classe si recorden els dos 

objectius principals per ajudar al mag. 

Carmen: la mestra li preguntarà directament si 

recorda què va passar a la sessió anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Els infants recorden els objectius. 

Carmen: recorda la història i l’ajuda que 

el mag necessita. (*Recorda 

perfectament el mag i sap que ha perdut 

les lletres i que l’hem d’ajudar. Quan ha 

de parlar davant de tots els companys no 

parla, només respon amb el cap si o no. 

Però al parlar individualment amb ella 

m’explica tot el que vull saber). 



10 
 

2. La mestra explica l’activitat al infants.  

Per equips base baixem al pati i tots observen l’entorn 

per tal de trobar formes que recordin a lletres.  

Carmen: com que és un exercici massa abstracta per 

la Carmen l’objectiu serà que ella trobi formes de 

rodona, formes allargades, etc. 

Tots els nens i nenes participen 

activament en l’activitat. 

Carmen: fa l’exercici de mirar i reconeix 

formes. 

(*es mostra molt contenta i corre amunt 

a avall amb el seu equip. Quan l’equip 

troba alguna lletra ella es sorprèn i 

s’emociona, com la resta de l’equip i 

aplaudeix. Si li pregunto directament què 

veu ella m’ho sap dibuixar a l’aire, per 

exemple una rodona, o també em diu 

conceptes com és molt alt, llarg, petit, 

gran...) 

3. Al sorral cada equip explica el que ha vist. 

Equip per equip surten al mig del sorral per dibuixar i 

explicar el que han trobat.  

 

La mestra dirà l’ordre del equips i quan han d’anar 

sortint.  

 

 

Els equips els agrada explicar el que han 

trobat. 

Carmen: dibuixa formes al sorral. 

(*dibuixa línies i alguna rodona. Va 

bastant al seu aire). 

4. Tornem a l’aula i la mestra explica que ha fet 

fotografies de l’activitat per poder-li ensenyar al mag. 
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Activitat 3 (3ª sessió, dimarts 12 de febrer de 15 a 16h.) – UN IMPRESSOR VE A AJUDAR-NOS A FER LES LLETRES PEL MAG 

Tipus d’activitat: introducció de nous punts de vista 

Organització de l’activitat: activitat en parelles i individual 

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

- Rebre i deixar-se ajudar per una persona que ha vingut a resoldre una demanda. 

- Aprendre a fer segells amb lletres d’impremta. 

MATERIALS I RECURSOS ASPECTES QUE EL/LA MESTRE/A HA DE PREPARAR 

- Càmera fotogràfica. 

- “Goma eva”. 

- Cola blanca. 

- Tisores i llapis. 

- Retoladors permanents de mida gruixuda. 

- Totes les lletres d’impremta escrites en papers perquè 

serveixin com a modelatge als infants.  

- Tenir comptats el nº d’alumnes per repartir les lletres 

a fer. 

- Suport per desar els segells (capsa, safata...) 

- La rebuda amb sorpresa de l’impressor i fer la connexió amb els infants. 

- El diari amb l’anunci que els infants van redactar. 

- Tenir a punt l’ordinador amb les imatges que l’impressor ens vulgui ensenyar. 

- L’estructura del taller (tenir a punt el material: taps i goma eva, i pintura).  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Quan tots estem dins l’aula sentim algú que truca molt fort a la porta i quan l’obrim veiem que és un home que porta un diari. Aquest home és un impressor 

que després de llegir l’anunci del diari ha decidit venir a l’escola a donar-nos un cop de mà per elaborar les lletres que el mag ha perdut.  

L’impressor ens explica en què consisteix la seva feina, ens fa demostracions d’estampació amb lletres d’impremta i finalment ens fa un taller on construïm 

les lletres pel mag.   
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PASSOS A SEGUIR SUPORT I AJUDA AVALUACIÓ 

1. Quan tothom està assegut al seu lloc sentim que 

truquen a la porta i un infant l’obre.  

 

Carmen: serà ella qui obrirà la porta. *Carmen: li obre la porta i queda molt 

sorpresa.  

2. L’home entra a l’aula i ensenya l’anunci del diari. 

 

 Els infants es mostres curiosos i 

entusiasmats que algú hagi llegit el seu 

anunci i vulgui ajudar-los.  

3. L’home es presenta i pregunta que li agradaria saber 

perquè volem construir aquestes lletres. 

 

 Els infants participen explicant a 

l’impressor la història del mag.  

4. L’impressor dur a terme l’explicació sobre què 

consisteix la seva feina, ens ensenya material que ha 

portat i fa una demostració d’estampar amb lletres 

d’impremta. Ens parla de la importància de l’efecte 

mirall (les lletres han de col·locar-se del revés perquè a 

l’hora d’estampar-se quedin del dret. Per exemplificar 

el que diu escriu un nom d’un alumne a la pissarra i 

l’escriu del revés i després amb un mirall fa veure als 

alumnes que el nom es veu del dret). 

 

La mestra fomenta que els infants facin preguntes a 

l’impressor. 

Els alumnes es mostren interessats i 

preguntes coses a l’impressor. 

5. L’impressor explica com poden elaborar les lletres i 

duu a terme el taller. 

- El personatge en porta un segell d’exemple i porta 

totes les lletres de l’abecedari escrites en cartronets 

que repartirà als equips perquè els infants tinguin el 

model del que han de fer.  

- Reparteix el material que ha portat per fer 

Carmen: a partir del segell d’exemple la mestra explica 

a l’alumne que cada un dels nens i nenes de la classe 

en farà un. 

Els alumnes entenen l’activitat i mostren 

una bona actitud per dur-la a terme.  

(*Carmen: es posa molt contenta i pica 

de mans quan entén que ella també farà 

un segell de lletra).   
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l’abecedari: taps i “goma eva”.  

 

6. L’impressor i les mestres repartim una lletra, un tap, 

un tros de goma espuma per cada alumne/a. I un llapis, 

unes tisores, una pot amb cola blanca i un pinzell per 

cada parella.  

 

  

7. El que els i les alumnes han de fer és el següent: 

- En parelles: infant A aguanta el tros d’espuma i el tap 

del B i l’infant B fa el cercle (el cercle del tap delimitarà 

l’espai on els infants hauran de fer la lletra). Quan 

s’acaba el procés es fa el mateix però a l’inversa.  

- Individualment: cada alumne/a dibuixa la lletra que li 

ha tocat. Un cop ha acabat la retalla. 

- En parelles: infant A subjecta la lletra mentre l’infant B 

li posa la cola. L’infant A enganxa la lletra al tap i el B li 

subjecta el tap per facilitar-li l’acció. Quan s’acaba es fa 

el mateix però a l’inversa.  

- Individualment els infants desen la lletra sobre un 

prestatge perquè s’assequi. 

 

Els adults que estiguem a l’aula voltarem per les 

diferents taules per orientar i donar un cop de mà a 

qui ho necessiti.  

Carmen: estarem pendents d’ella i la guiarem perquè 

dibuixi les lletres.  

Els infants treballen delicadament i amb 

una bona actitud per aconseguir un bon 

segell.  

Carmen: es deixa ajudar i està pendent 

de la feina que ha de fer.  

(*Carmen: es deixa ajudar per la parella i 

després ella també l’ajuda. Es mostra 

motivada per fer l’activitat).  

8. Quan el taller hagi acabat l’impressor s’acomiadarà 

dels alumnes i els hi desitjarà molta sort amb el 

projecte del mag. 
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Activitat 4 (4ª sessió, dimarts 26 de febrer de 15 a 16h.) – AMB INSTRUCCIONS DEL MAG ESCRIVIM L’ENCANTERI 

Tipus d’activitat: nous punts de vista 

Organització de l’activitat: 1,2-4, llapis al mig i gran grup 

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

- Exercitar l’habilitat d’endevinar. 

- Fomentar l’escriptura creativa. 

MATERIALS I RECURSOS ASPECTES QUE EL/LA MESTRE/A HA DE PREPARAR 

- Càmera fotogràfica. 

- Endevinalles (dues per equip) 

- Pistes per endevinalla. 

- Llapis, goma i full. 

- El correu del mag imprès. 

- Les endevinalles i les pistes de cada endevinalla. 

- Possibles frases que serveixin de model als infants a l’hora de construir les pròpies 

frases de l’encanteri. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Els infants hauran d’escriure l’encanteri pel mag a partir d’unes endevinalles. El mag m’haurà donat un missatge pels nens i nenes amb les següents 

instruccions: 

 

 “Estimats i estimades alumnes de la classe dels Nans de l’escola del Camí del Mig. Us he de comunicar una cosa molt important que us servirà per escriure 

l’encanteri. Ahir, mentre passejava pel bosc em vaig trobar uns documents que resulta que eren meus!!!! i que els vaig perdre durant el viatge. Aquests 

documents són de gran importància perquè s’hi amaga la clau per escriure l’encanteri. Veureu que hi ha 6 endevinalles, per cada endevinalla que resoleu 

obtindreu 1 paraula que juntament amb una altra haureu de construir una frase, la qual formarà part de l’encanteri.  

Les instruccions són les següents: 

1- Cada equip tindrà 2 endevinalles i haureu d’encertar les dues paraules que s’hi amaguen. 

2- Si us costa endevinar-les demaneu pistes a les mestres. 

3- Quan tingueu les dues paraules combineu-les i escriviu una frase. La frase que creeu formarà part de l’encanteri. 



15 
 

4- Quan tots els equips tingueu una frase l’haureu de dir en veu alta per tal d’ordenar-les i així poder escriure l’encanteri sencer.  

 

Espero que pugueu resoldre les endevinalles i que escriviu un bon encanteri que em permeti tornar a casa meva.”  

 

o Endevinalles, pistes i exemples:  

Endevinalles i pistes:  

1: En puc tenir un, dos, tres i molts més! Amb ells parlo, ric, jugo, aprenc, explico secrets i a l’hora del pati, junts, ens ho passem molt bé. 

Pista:Comença per A. Si en tinc un acaba amb la C i si en tinc molts acaba amb la S 

(AMICS) 

 

2: Vola per l’aire, no és un ocell, ni un avió i fa molt de soroll. 

Pista:Té dues ales que giren molt ràpid. / El fan servir els bombers per apagar focs al bosc. / Comença amb H i acaba amb ER. 

(HELICÒPTER) 

 

3: Si no fos pel seu color blanc i les ratlles negres diríem que és un cavall. 

Pista: És un animal africà que viu a la selva. 

(ZEBRA) 

 

4: És una fruita que per fora és peluda i de color marró i per dins és molt bonica, té el color verd, puntets negres. 

Pista: És de forma ovalada./ Comença amb K i la penúltima lletra és una W. 

(KIWI) 

 

5: Lloc on viuen  els prínceps i les princeses.  

Pista: Solen tenir una torre i una muralla./ De vegades els trobem a dalt d’alguna muntanya. 

(CASTELL) 

 

6: No totes les fruites en tenen però les cireres en tenen un de ben rodó i ben dur. 

Pista: Entre mig de la paraula hi ha el so NY. / Comença per P. 

(PINYOL) 
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7: Viu a l’Àfrica, té un coll molt llarg. 

Pista: Comença amb G que sona com la J a Joc. / El seu cos està cobert amb taques marrons 

 (GIRAFA) 

 

8: Al bosc en trobem molts i al pati de l’escola també n’hi ha. 

Pista: N’hi ha alguns que fan fruits./ Entremig de la paraula hi ha el so BR. 

(ARBRES) 

 

9: Si m’acosto m’escalfa però si el toco em cremo. 

Pista: És de color taronja./ Té 3 lletres. 

(FOC) 

 

10: A l’estiu no la trobo a faltar però quan fa fred me l’he de posar si no em vull constipar. 

Pista: Peça gran de roba./ Comença amb J./ Té mànigues. 

(JAQUETA) 

 

11: Dia de descans i el trobem entremig del dissabte i del dilluns.  

Pista: És un dia que a l’escola no s’hi va./ No és bon dia per anar a comprar, doncs totes les botigues estan tancades. 

(DIUMENGE) 

 

12: Si pel mar vull viatjar en necessito un per navegar. 

Pista: A vegades porten veles./ Té el so X. 

(VAIXELL) 

 

Exemple de frase encanteri: 

amics volant amb helicòpter / jaqueta cremada pel foc / pols de pinyols i castell de cireres / girafa dalt de l’arbre / ratlles de zebra  suc de kiwi / Migdiada de diumenge i 

somnis de vaixell...  
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PASSOS A SEGUIR SUPORT I AJUDA AVALUACIÓ 

1. La mestra llegeix el correu i explica les instruccions 

que ha escrit el mag per tal de realitzar l’activitat amb 

l’objectiu d’escriure l’encanteri. 

Carmen: el seu equip li explicarà l’activitat per si a la 

Carmen no li ha quedat clar.  

Carmen: està atenta a l’explicació de 

gran grup i a la que li fa el seu equip.  

2. Els infants s’agrupen en equips base i la mestra 

reparteix dues endevinalles per equip, i 1 foli, 1 llapis i 

1 goma que es col·locarà al centre de la taula i servirà 

per escriure la paraula que hagin endevinat. 

  

3. Amb estructura 1,2-4 hauran de resoldre 

l’endevinalla: 

- el portaveu llegirà l’endevinalla, dos cops, en veu alta.  

- Individualment pensaran la resposta. 

- Per parelles discutiran el que hagin pensat. 

- Els 4 comentaran la resposta. Si tenen una resposta 

clara el secretari serà qui escriurà la paraula al full i si 

no saben la resposta el secretari demanarà una pista a 

la mestra. 

Aquest procés el faran amb ambdues endevinalles. 

Quan tinguin les dues paraules escrites al full hauran 

d’escriure la frase. Per escriure-la hauran de combinar 

les dues paraules i escriure allò que se’ls ocorri.  

 

Carmen: la mestra estarà pendent d’ella i li dirà pistes 

a ella per tal que trobi la paraula. El seu equip la 

tindrà present i li repetirà l’endevinalla a poc a poc 

perquè l’entengui i provi d’encertar.  

 

Els equips respecten els seus rols i es 

concentren per encertar l’endevinalla.  

 

Carmen: prova d’endevinar. Endevina 

alguna endevinalla simple que se li posa 

d’exemple. 

(*ella escoltava divertida a l’equip i ha 

endevinat, després de fer molta 

descripció,  una endevinalla que he fet 

per ella.) 

4. Per escriure la frase es durà a terme l’estructura 

llapis al mig: 

- L’equip parlarà entre ells per trobar la frase ideal. Un 

cop s’hagi arribat a un acord el secretari serà 

l’encarregat d’escriure la frase en el foli. Si hi ha dubtes 

La mestra farà el modelatge de com pot ser una frase 

d’un encanteri. El farà amb dues paraules que no 

tinguin els equips, per exemple, casa / flor: pols de flor 

i casa encantada; llapis/ poma: llapis vermell i poma 

podrida; etc. 

Els equips respecten els seus rols,  

l’estructura i es concentren per construir 

la frase. Diuen frases amb enginy.  

*Costa que surtin frases enginyoses. 

Necessitaria més temps per construir 
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de com fer-ho el secretari serà qui demanarà ajuda.  Carmen: la tindran en compte i li preguntaran – si 

tenim aquestes dues paraules què podem dir?. La 

mestra li posarà un exemple a nivell individual.  

*l’equip està massa concentrat en pensar la frase i no 

tenen en compte a la Carmen.  

frases divertides. 

 

Carmen: prova de dir alguna frase.  

(*no diu cap frase però repeteix les 

frases dels companys/es). 

 

5. Quan tots els equips tinguin la seva frase el portaveu 

de cada equip la llegirà en veu alta per tal que la mestra 

pugui escriure-la a la pissarra.  

Carmen: l’ajudant de la Carmen li llegirà en veu baixa 

la frase i ella l’haurà de repetir en veu alta per tal que 

la mestra pugui escriure-la a la pissarra.  

 

Carmen: diu la frase en veu alta.   

(*ho fa molt bé) 

6. Un cop escrites a la pissarra s’hauran d’ordenar per 

obtenir l’encanteri. D’aquesta manera l’encanteri 

estarà fet entre tots els equips de l’aula. Per decidir 

l’ordre de les frases es farà de la següent manera: 

Sortirà a la pissarra un membre de cada equip i el 

primer que surti triarà la primera frase, el segon la 

segona i així fins la sisena frase.  

 

 Els i les alumnes respecten l’ordre que 

cada equip ha triat.  

9. Al final de la sessió la mestra explicarà que una de les 

instruccions del mag és que l’encanteri haurà d’estar 

escrit amb les lletres d’impremta, així que a la propera 

sessió l’escriuran amb els segells que ja van construir. 
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Activitat 5 (5ª sessió, divendres 1 de març de 10 a 11h.) – ESCRIVIM L’ENCANTERI AMB LA NOSTRA IMPREMTA I FEM EL DOSSIER PEL MAG 

Tipus d’activitat: estructuració 

Organització de l’activitat: Estructura foli giratori, llapis al mig i individual. 

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

- Resumir en poques paraules les activitats que han fet fins el moment. 

- Valorar les seves emocions davant de les activitats que han fet fins el moment. 

- Estampar les frases construïdes. 

MATERIALS I RECURSOS ASPECTES QUE EL/LA MESTRE/A HA DE PREPARAR 

- Fulls, llapis i goma 

- Papers de colors per escriure la frase resum. 

- Les lletres d’impremta. 

- Pintura. 

- Pinzell. 

- Cartolines per escriure la frase amb la impremta. 

- Dossier amb les fotos de les activitats. (cada equip 

tindrà un foli amb les fotos de l’activitat que haurà de 

resumir).  

- Càmera fotogràfica. 

- Fotografies de les activitats del dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

En aquesta sessió es faran 3 activitats diferents:  

1-  Estampació de les frases (cada equip estamparà amb els lletres l’impremta la seva frase). Cada equip estamparà la seva frase en un tros de cartolina, així, 

quan tots els equips l’hagin escrit es podran ajuntar i enganxar en una cartolina més gran. El resultat obtingut se li entregarà al mag. 

2- Frase resum. Cada equip haurà d’escriure una frase resum, amb lletra lligada, d’una de les activitats que s’han fet fins el dia d’avui, amb l’objectiu de 

completar el dossier que se li lliurarà al mag. En el dossier hi haurà les fotos de les activitats, així els equips tindran les activitats més presents i els resultarà 
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més fàcil sintetitzar allò que van fer.  

3- En el dossier hi haurà un apartat de: “Expressem com ens hem sentit durant el projecte del mag”. Aquí els alumnes hauran d’escriure allò que vulguin en 

relació el projecte (poden escriure com s’han sentit, si els ha agradat o no, què és el que més els ha emocionat, també poden escriure alguna frase al mag, 

poden dir quelcom concret d’una activitat, d’un company, etc).  

*Mirar annex  

PASSOS A SEGUIR SUPORT I AJUDA AVALUACIÓ 

1. Organitzats per equips base la mestra decidirà quins 

dos equips estamparan, quins dos expressaran 

emocions i quins dos descriuran activitats. 

 

  

2. Explicació del desenvolupament de cada activitat. 

A) L’equip quan imprimeix: 

- La frase s’escriurà amb foli giratori.  

Infant 1: llegirà la 1ra paraula sencera i després anirà 

dictant lletra per lletra la paraula (per ex. FOC, effa 

“fff”, o “ooo”, ce “ccc”) 

- Infant 2: Agafa la F de la pila de lletres i li passa al seu 

company (infant 3). 

- Infant 3: Agafa la F que li han passat i l’aguanta 

perquè li pintin (infant 4), un cop pintada l’estampa. 

- Infant 4: és qui ha pintat la lletra de l’infant 3.  

-> això es farà fins que quedi estampada la paraula 

sencera. Quan toqui la següent paraula els rols rotaran:  

l’infant 1 farà el que feia el 2, el 2 farà el que feia el 3, el 

3 farà el que feia el 4 i el 4 farà el que feia l’1. I així fins 

que la frase estigui escrita del tot.  

 

Quan l’equip imprimeix: 

La mestra controlarà l’equip per tal que tots 

desenvolupin el rol que el hi toca.  

Carmen: fa totes les accions. El seu equip l’ha de guiar 

perquè sàpiga el que està fent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan l’equip imprimeix: 

L’equip respecta l’estructura i realitza 

correctament l’activitat.  

 

Carmen: fa el que li toca. 

(*un company  

1- dicta les lletres en veu alta (un 

company li diu a l’orella i ella en veu alta 

diu: “-Alba agafa una D”); 2- agafa la 

lletra que toca (un company li senyala la 

lletra i ella l’agafa); 3- pinta la lletra (a 

vegades pinta més la mà del company 

que la lletra); 4- estampa (aquí jo l’ajudo 

perquè el que fa és fregar la lletra pel 

paper, així que l’ajudo a que just 

estampi). 
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B) L’equip quan sintetitza l’activitat:  

Es farà amb llapis al mig.  

- Tot l’equip sencer parlarà sobre l’activitat a resumir. 

Quan hagin acabat de parlar un membre de l’equip 

agafarà el llapis i escriurà al paper corresponent la frase 

resum que se’ls hagi acudit. Quan hagin acabat es farà 

el mateix amb la següent sessió i en serà un altre qui 

escriurà la frase, i així fins acabar de resumir totes les 

sessions.  

 

C) Quan l’equip expressa: activitat individual. 

Cadascú tindrà un foli i amb total llibertat escriurà de la 

manera que vulguin allò que els hi passi pel cap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan l’equip expressa: 

Carmen: dirà el que sent i l’ajudant ho escriurà en el 

foli.  

 

Quan l’equip sintetitza una activitat: 

Carmen: diu la frase de manera oral i la 

seva ajudant l’escriurà al foli. 

(*no aconseguim que la Carmen digui la 

frase).  

 

 

 

 

 

Quan l’equip expressa: 

Saben expressar els sentiments.  

Carmen: expressa. 

(* diu en veu alta que li ha agradat però 

que el mag li fa por. El seu ajudant escriu 

el que la Carmen ha dit).  

 

5. Un cop finalitzi la sessió la mestra dirà que ja ho 

tenen tot llest per avisar al mag. Així que diu que es 

posarà en contacte amb ell i que el convidarà a venir a 

la propera sessió per entregar-li el material elaborat.  

 Els infants es mostren il·lusionats per 

tornar a veure el mag.  
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Activitat 6 (6ª sessió, dimarts 14 de març de 15 a 16h.) – TORNA EL MAG PER ACOMIADAR-SE 

Tipus d’activitat: síntesi 

Organització de l’activitat: equips base i gran grup. 

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

- Explicar al mag tot el que han fet per tal d’ajudar-lo. 

MATERIALS I RECURSOS ASPECTES QUE EL/LA MESTRE/A HA DE PREPARAR 

- Càmera fotogràfica i de vídeo. 

- L’encàrrec del mag: les lletres, l’encanteri i les 

activitats per recordar les lletres.  

 

- Preparar l’encàrrec en forma de regal.  

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Arriba el mag i li presentem les activitats que hem fet per tal que pugui recordar les lletres, les lletres d’impremta i l’encanteri. Abans però de donar-li 

l’encanteri cada equip llegirà en veu alta la seva frase de. Un cop llegit el mag marxarà ja que l’encanteri l’ha de llegir des de dalt d’una muntanya.  

PASSOS A SEGUIR SUPORT I AJUDA AVALUACIÓ 

1. La mestra explica que avui vindrà el mag i que 

conjuntament li llegirem l’encanteri. Abans que el mag 

entri a l’aula assagem durant 5’ la lectura conjunta de 

l’encanteri (cada equip llegeix en veu alta la seva frase).  

 

Tots sentim que truquen fort a la porta i entra el mag. 

 

La mestra va donant el torn de paraula a cada equip 

perquè conjuntament recitin la frase.  

 

Carmen: la mestra l’ajuda a que repeteixi la frase del 

seu equip.   

Els equips diuen la frase a l’unisò.  

Carmen: prova de dir la frase en veu alta 

igual que els seus companys i companyes 

d’equip.    

(* com que des del primer dia diu que té 

por del mag no li fa gens de gràcia 

participar en l’activitat).  

 

Els infants estan emocionats de rebre el 

mag i el reben amb molta alegria.  
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2. El mag diu que ha vingut perquè ha sabut que tenim 

llestes les seves coses. Així que ens demanarà que li 

ensenyem, que li expliquem com han anat tots aquests 

dies, com hem realitzat les activitats, etc. 

 

Carmen: ella serà qui li donarà al mag el material. El 

mag li preguntarà alguna cosa simple. * Abans de la 

sessió la mestra parlarà amb la Carmen i li demanarà 

que sigui ella qui li doni el material al mag.  

 

Els infants saben explicar les activitats al 

mag.  

Carmen: escolta al mag i li respon el que 

li pregunta. Està motivada per lliurar el 

material. Entén la situació. 

(*a la Carmen li agafa por i durant la 

primera part de la sessió plora. Per sort 

la companya de taula li agafa la mà i 

aconsegueix que es calmi. Sóc jo mateixa 

qui li dono el material al mag).  

 

4. Per ordre cada equip dirà a l’uníson la seva frase que 

forma part de l’encanteri.  

 

Tots els i les alumnes estan asseguts i l’equip que ha de 

dir la frase s’aixeca.  

 

 

La mestra mostra l’encanteri a tothom i va dient quin 

és l’equip que s’ha d’aixecar.  

Tots els infants estan concentrats quan 

diuen la frase. Fan servir una veu clara, 

alta i ho fan tots alhora.  

 

(*la Carmen no participa).  

5. El mag diu que està segur que això funcionarà. Els 

explica que per recitar l’encanteri i que funcioni ho ha 

de fer des de dalt d’una muntanya, així que ha de 

marxar, pujar a un cim ven alt i des d’allà llegir 

l’encanteri i un cop fet desapareixerà per aparèixer a 

casa seva.  

 

El mag agraeix tota la feina que han fet els i les alumnes 

de la classe dels Nans. Abans de marxar regala als 

  Els i les alumnes es mostren molt 

receptius amb el mag i s’acomiaden d’ell 

amb un gran somriure.  

 

Carmen: interacciona amb el mag a 

l’hora d’acomiadar-se. Entén que ha de 

marxar i llegir l’encanteri des d’una 

muntanya per tal que funcioni la màgia. 

(*mica en mica la Carmen s’ha anat 
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alumnes un truc de màgia.  

 

relaxant i durant l’espectacle del mag es 

mostra contenta, somriu i aplaudeix. A 

l’hora d’acomiadar-se fins i tot crida en 

veu alta: “-adéu mag adéu” i 

efusivament el saluda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recull fotogràfic de totes les activitats de la unitat didàctica de l’aula de la Carmen 
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- Annex 2. Projecte per a la millora de la inclusió (I): “El nostre cos per dins i per fora”. Unitat didàctica realitzada a l’aula d’en Yile  (3r A) 

TÍTOL CICLE - CURS ÀREA CURRICULAR SESSIONS 

El nostre cos per dins i per fora Cicle mitjà – 3er Àmbit de medi 5 

OBJECTIUS GENERALS DE LA SEQÜÈNCIA 

- Aprendre cooperativament les funcions més importants del nostre cos.  

- Vetllar per una bona organització de l’equip base per resoldre efectivament les activitats. 

- Observar i criticar constructivament la feina pròpia i la de l’equip base. 

- Aplicar l’aprenentatge de cada activitat per a les activitats futures. 

- Expressar les idees pròpies davant els membres de l’equip base i davant de membres d’altres equips base.  

 

CONTINGUTS 

Les persones i la salut 

 

 

Altres àrees relacionades: 

 

- Reconeixement de la morfologia externa del cos. 

- Identificació dels sistemes que participen en les funcions principals del nostre organisme.  

 

- Àmbit de llengües 

- Educació artística 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- L’equip ha treballat seguint els principis del treball cooperatiu? 

- L’alumne/a ha identificat els òrgans i les funcions principals del tema que ha desenvolupat? 

- L’equip s’ha organitzat per resoldre les activitats? 

- L’equip ha aplicat la informació que va recullin de les activitats ja fetes a les noves activitats? 

- L’equip ha mostrat iniciativa i creativitat en la realització de les activitats? 

CONTEXTUALITZACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA 

Aquesta unitat parteix del tema del llibre “El nostre cos” i el que pretén  és treballar i aprofundir els temes que aquest proposa. Les activitats que es faran 

tenen un caràcter experimental i la metodologia de treball serà a partir de l’aprenentatge cooperatiu manera experimental. 
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Activitat 1 (1ª sessió, divendres 01 de gener) – EL DICCIONARI ENS AJUDA A DEFINIR PARAULES 

Tipus d’activitat: activitat inicial 

Organització de l’activitat: 1,2-4 i gran grup  

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

- Buscar paraules al diccionari. 

- Saber definir conceptes amb paraules pròpies. 

- Classificar, per intuïció, parts del cos humà.  

MATERIALS I RECURSOS ASPECTES QUE EL/LA MESTRE/A HA DE PREPARAR 

- Diccionaris (dos per equip) 

- Paraules per buscar al diccionari (les paraules estaran retallades) 

- Cartells dels temes a desenvolupar 

- Definicions de paraules (retallades i agrupades per tema) 

- Llistat de totes les paraules de cada tema 

- Paperets dels temes per fer el sorteig 

- Totes les definicions i el material d’aula.  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 Just ara aquests infants s’estan introduint en l’ús del diccionari. Per tal d’aprofitar el recurs del diccionari, i amb la finalitat que els i les alumnes no el 

relacionin només com a recurs d’ús en l’àmbit de llengua, proposo la següent activitat.  

Cada equip base haurà de buscar, al diccionari, quatre paraules relacionades amb el cos humà, entendre les definicions i definir-les amb paraules pròpies de 

l’equip. Un cop definides els i les alumnes hauran de classificar les paraules segons el tema que tracta: muscles, ossos, aparell respiratori, etc.  

Un cop acabada la classificació es farà un sorteig per adjudicar un tema a treballar per cada equip. 

 

PASSOS A SEGUIR SUPORT I AJUDA AVALUACIÓ 

1. L’aula estarà organitzada per equips base.  

El secretari de cada equip agafarà 4 paperets que 

Yile: ell serà l’encarregat d’agafar els dos papers i 

llegir-lo en veu alta. 

Yile: llegeix les paraules en veu alta. 

(*encara li costa llegir i més si es tracta 
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estaran dins d’una bosseta. Un cop l’hagin agafat el 

llegiran en veu alta. 

 

de paraules desconegudes per ell, així 

que un secretari d’un altre equip l’ha 

ajudat a llegir).  

2. Cada parella de cada equip es quedarà amb 2 

paraules que les buscaran al diccionari i les llegiran en 

veu alta (primer una parella i després una altra). 

Amb estructura 2-4 definiran la paraula amb les seves 

pròpies paraules. (2: cada parella pensa com definir 

una de les dues paraules i l’escriuen. 4: comença una 

parella llegint la definició en veu alta i després l’altra 

parella. Si estan d’acord deixen la definició tal qual, 

sinó entre els quatre la reescriuen. Es fa el mateix 

procediment per les segones paraules de cada parella).  

 

Yile: tan ell com la parell seva llegiran la definició del 

diccionari. Primer la llegirà la parella i després en Yile 

(d’aquesta manera en Yile escoltarà com s’han de 

pronunciar les paraules).  

 

La parella d’en Yile o si és necessari la mestra indicarà 

a partir d’un dibuix o senyalant-li el seu cos on es 

troba la paraula que han de definir. 

Escriuen les definicions amb les pròpies 

paraules i segueixen l’estructura 

cooperativa per realitzar l’activitat.  

 

Yile: busca la paraula al diccionari, 

llegeix la definició i amb l’ajuda de 

l’equip entén on es troba dins del seu 

cos.  

(*en Yile té un ajudant que està molt per 

ell, així que ha realitzat la feina que havia 

de fer).  

3. Quan tothom hagi acabat l’equip haurà de decidir a 

quins temes pertanyen les paraules que han definit. 

A l’aula hi haurà els següents cartells: Muscles ; Ossos; 

Òrgans de l’aparell respiratori; Aparell digestiu; Aparell 

excretor; Aparell circulatori ; Sistema nerviós. I sota de 

cada cartell hi haurà una safata per col·locar les 

definicions que s’han fet.  

Durant 3’ els equips s’hauran de posar d’acord en on 

han de posar la paraula que han definit. Passats 

aquests minuts comença el primer equip on el portaveu 

diu la paraula més la definició i el lloc on pertany. Si és 

correcta el secretari la portarà a la safata corresponent 

i si no és correcta es preguntarà a la resta d’equips si ho 

Yile: tot i que no sigui el portaveu serà ell qui farà 

aquesta funció.  
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saben. La persona que ho sàpiga no podrà actuar 

individualment sinó que ho haurà de parlar amb l’equip 

i serà el seu portaveu qui verbalitzarà la resposta 

correcta.  

 

4. Per sorts es definirà el tema a treballar per cada 

equip. 

 

S’escriuran els temes en paperets i els secretaris de 

cada equip agafaran un paper amb el tema que l’equip 

haurà de desenvolupar. Un cop l’hagin agafat el llegiran 

en veu alta.  

Temes dels paperets: 

- Músculs + articulacions 

- Ossos 

- Òrgans. Aparell respiratori  

- Òrgans. Aparell digestiu  

- Òrgans. Aparell circulatori 

- Òrgans. Aparell excretor + Òrgans. Sistema 

nerviós 

La mestra enganxarà, en algun lloc de l’aula, els temes 

amb els equips corresponents. 

 

Yile: serà el responsable d’agafar el paperet del seu 

equip.  

  

 

5. Abans d’acabar la sessió la mestra diu als alumnes 

que per la següent sessió poden portar de casa, de la 

biblioteca, etc. materials relacionats amb el cos humà. 

També material de rebuig perquè el faran servir per 

 Els i les alumnes han entès la futura feina 

i mostren interès.  

Yile: ha entès perquè tenen un tema 

adjudicat i què hauran de fer. 
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representar el cos humà.   (*en Yile no ha entès la tasca a fer fins 

que amb ajuda de dibuixos i mímica li he 

explicat a nivell individual). 

 

 

 

Activitat 2 (2ª sessió, 3ª sessió. Dijous 7 de febrer de 9 a 10h. i dimarts 12 de febrer de 3 a 4) – CONSTRUÏM MODELS HUMANS 

Tipus d’activitat: exploració 

Organització de l’activitat: dibuix compartit; 1,2-4; construcció compartida 

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

-  Treball en equip per omplir un cos amb els elements que creuen més importants.  

MATERIALS I RECURSOS ASPECTES QUE EL/LA MESTRE/A HA DE PREPARAR 

- Paper d’envelar 

- Retoladors 

- Cartolines retallades (per posar els noms de les parts del cos) 

- Material de rebuig per crear l’interior del cos 

- Cola blanca 

- Cinta adhesiva 

- Imatges dels diferents temes perquè els equips les puguin tenir de 

model 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 Cada equip elaborarà un model del cos humà i l’omplirà amb els òrgans del tema que hagi de desenvolupar.  

PASSOS A SEGUIR SUPORT I AJUDA AVALUACIÓ 

1. Es col·loquen les taules arrambades a la paret per tal 

de deixar espai lliure a l’aula. 
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Es reparteix un tros de paper d’envelar per cada equip.  

Cada equip deixa a la vista el material de rebuig que ha 

portat i la mestra ensenya el material que ha portat i 

explica que està a disposició de tothom.  

 

2. El secretari de cada equip farà de model per poder 

dibuixar el perfil del cos humà així que s’estirarà sobre 

el paper d’envelar i la resta de l’equip resseguirà el seu 

contorn. Dibuix compartit: cada membre de l’equip 

començarà resseguint el cos per un costat diferent, 

d’aquesta manera tots hauran contribuït a fer el dibuix. 

 

Yile: el seu equip el té present. Els components dels equips respecten el 

seu rol deixant que tots facin el dibuix. 

 

(*Yile: tal i com fan la resta de companys 

i companyes en Yile participa 

correctament i ha entès el que haurà de 

fer. Es mostra content ja que fa uns dies 

que a l’aula de suport ens anem mirant 

material relacionat amb els òrgans del 

cos humà).  

 

3. Un cop es tingui dibuixat el cos l’equip haurà de 

decidir com omplir-lo. Després de pactar els materials 

els secretaris seran els encarregats d’anar a buscar-lo. 

 

Yile: ell juntament amb el secretari aniran a buscar el 

material i el secretari li anirà verbalitzant el que s’ha 

d’agafar. 

Yile: escolta al secretari i agafa el que li 

diu. 

(*en Yile fa cas a la seva parella i agafa 

el material que el seu equip ha pactat). 

 

4. Amb el material sobre la taula, la foto del tema 

(representació a imitar) i el cos a mida natural els 

equips poden començar l’activitat d’emplenar el cos. 

 

Important: com a mínim cada equip ha d’omplir el cos 

amb 4 elements. El màxim el delimita el temps de la 

S’escriuran totes les indicacions a la pissarra per tal 

que els equips tinguin clars els passos.  

 

Yile: entre l’equip i la mestra li explicaran els passos a 

seguir perquè si no té clares les funcions ell es distreu i 

per interès per l’activitat.  

Segueixen l’ordre que la mestra ha dit i 

tots participen correctament. Saben 

funcionar com a equip.  

 

Yile: participa activament amb la seva 

parella.   
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sessió.  

 

L’estructura que es seguirà serà 1,2-4 i serà de la 

següent manera: 1 cadascú pensa individualment quina 

part del cos voldria fer i com la faria. 2 en parelles es 

discuteix i la parella es posa d’acord en l’element a fer. 

4 les dues parelles diuen el que han decidit i 

consensuen el material. Finalment per parelles 

realitzen els elements del cos i ho van enganxant al 

model que han elaborat.   

 

 (*per culpa d’un mal entès en Yile s’ha 

enfadat i s’ha amagat sota una taula. No 

ha volgut participar en el que quedava 

de l’activitat. Ell havia fet el fetge i 

l’estomac una nena del grup havia 

enganxat l’esòfag al fetge en lloc de 

l’estoc, així que això a en Yile l’ha fet 

enfadar i com que no sabia com 

verbalitzar l’enfado ha deixat de 

participar en l’activitat).   

5. Tots els cossos de cada equip s’exposaran en alguna 

paret de l’aula perquè tothom vegi la feina dels 

companys i companyes.  

   

* En la sessió propera cada equip acabarà el seu model del cos humà i s’exposaran els treballs a l’aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Activitat 3 (4ª sessió. Dijous 14 de febrer de 9 a 10h.) – ELABOREM UN TEXT EXPLICATIU DEL NOSTRE TEMA 

Tipus d’activitat: estructuració i nous punts de vista 

Organització de l’activitat: llapis al mig 

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

-  Treballar en equip per cercar i consensuar d’informació. 

MATERIALS I RECURSOS ASPECTES QUE EL/LA MESTRE/A HA DE PREPARAR 

- Pauta de cada tema. 

- Material relacionat amb tots els temes. 

- Ordinadors. 

- Tot el material que han fet servir els alumnes anteriorment 

(paraules definides i dibuixos dels aparells) 

- Pauta pels alumnes.  

- Pauta per les mestres. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Cada equip haurà d’elaborar un text explicatiu sobre el funcionament de l’aparell que estan treballant. Aquest text el faran amb l’ajuda d’una pauta *mirar 

annexes , amb llibres de consulta, diccionaris i ordinadors.  

PASSOS A SEGUIR SUPORT I AJUDA AVALUACIÓ 

1. La mestra explica l’activitat i l’estructura (llapis al 

mig). Dóna molta importància que s’ha de posar molta 

atenció al realitzar-la perquè durant la següent sessió 

seran ells mateixos qui hauran d’explicar a la resta de 

companys l’aparell que han desenvolupat. És important 

explicar que els equips únicament busquin informació 

d’aquells òrgans que han fet i no de tots els òrgans que 

formen l’aparell.  

  

Yile: tan l’equip com la mestra haurà d’encarregar-se 

d’explicar l’activitat aquesta i la següent.  
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2. Els alumnes s’organitzen en equips base, cada equip 

agafarà llibres de consulta i la mestra repartirà una 

pauta (*mirar annexes) per alumne i un ordinador 

portàtil per equip. 

 

 Els i les alumnes han entès l’activitat i 

s’organitzen entre ells. 

3. Cada equip comença a fer l’activitat amb l’estructura 

llapis al mig. Primer escriuen el nom de l’aparell. 

Després busquen informació per escriure la funció de 

l’aparell i un cop trobada i consensuada amb l’equip 

l’escriuen a la pauta. Tot seguit escriuen tots els òrgan 

que han fet en el cos i per agilitzar la cerca d’informació 

en parelles o trios es repartiran les paraules a buscar. 

Un cop trobades es parla amb l’equip i quan s’està 

d’acord es van escrivint les definicions de les funcions.   

 

Les mestres guiaran als equips a l’hora d’agafar i fer 

servir el material de consulta. Les explicacions que 

trobaran seran, segurament, molt científiques i els 

haurem d’ajudar a que ho entenguin d’una manera 

més simple. 

 

Yile: la mestra s’ajudarà de la mímica i de les 

representacions dels llibres perquè en Yile entengui els 

òrgans del seu aparell.  

Els equips van trobant la informació que 

necessiten per omplir la pauta.  

 

Yile: escriu la pauta copiant dels 

companys.  

(*l’alumne participa buscant informació, 

li agrada analitzar els dibuixos dels 

llibres i entendre la funcionalitat dels 

òrgans. A l’hora de posar en comú coses i 

escriure la pauta en Yile es mostra més 

distant, no participa i espera a que els 

companys escriguin la pauta per copiar-

la ).  

 

4. Cada alumne s’emportarà la seva pauta a casa per 

poder-la estudiar i explicar-la amb coneixement de 

causa durant la futura sessió del trencaclosques. 
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Activitat 4 (4ª sessió. Dijous 28 de febrer de 9 a 10h.) – TRENCACLOSQUES    

Tipus d’activitat: síntesi 

Organització de l’activitat: trencaclosques 

OBJECTIUS DE L'ACTIVITAT 

- Entendre les funcions bàsiques de l’aparell que cada equip ha desenvolupat. 

- Saber explicar als companys/es el que saben del seu tema. 

- Saber escoltar a la resta de companys/es i entendre el que expliquen. 

MATERIALS I RECURSOS ASPECTES QUE EL/LA MESTRE/A HA DE PREPARAR 

- Les pautes de cada alumne/a 

- Els cossos que han realitzat.  

- L’organització de grups d’experts.  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Cada alumne s’haurà convertit en expert del seu tema, així que mitjançant l’estructura de trencaclosques els i les alumnes explicaran el que han après. 

PASSOS A SEGUIR SUPORT I AJUDA AVALUACIÓ 

1. Durant temps aproximat de 5-10’ cada equip posarà 

en comú la seva pauta.  

 Els equips tenen clar que el que han de 

fer no és llegir la pauta sinó que la pauta 

és un suport i el que hauran de fer serà 

explicar.  

 

 

2. Es formen equips esporàdics d’experts. Estructura de 

trencaclosques: cada membre d’un mateix equip 

s’haurà convertit en expert del seu tema. Els equips 

base es desfaran i es construiran equips d’experts 
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esporàdics (a cada equip esporàdic hi haurà una 

representació de tots els equips de l’aula). 

 

3. Cada membre de l’equip explica el seu text. Tots els i 

les alumnes hauran d’estar atents i faran preguntes 

d’allò que no entenguin. 

 

Yile: com que comença a defensar-se a l’hora de llegir 

en Yile anirà sol com a expert i llegirà ell mateix la 

pauta als altres companys/es.  Tot i així la mestra 

estarà al cas per donar un cop de mà si cal.  

 

Els i les alumnes es respecten entre ells i 

fan preguntes si tenen dubtes.  

(*s’han respectat i organitzat bé però no 

s’han fet preguntes, deien que ja ho 

entenien tot).  

 

Yile: sap transmetre la informació llegint 

la pauta. 

(*l’alumne ha llegit sense vergonya (és el 

primer cop que ho fa tan bé!!) i ha 

escoltat atentament a la resta de 

l’equip). 

  

 

 

 

 

 

 

 



Recull fotogràfic de totes les activitats de la unitat didàctica de l’aula d’en Yile 

 
EL DICCIONARI ENS AJUDA A DEFINIR PARAULES (Divendres 01 de febrer) 
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CONSTRUÏM MODELS HUMANS (Dijous 7 i dimarts 12 de febrer) 
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Avaluació del Pla d’Equip de l’activitat de construir els cossos: 
 

 
 
 
 
 



50 
 

ELABOREM UN TEXT EXPLICATIU SOBRE EL NOSTRE TEMA (Dimarts 14 de febrer) 
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TRENCACLOSQUES (Dijous 28 de febrer) 
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Exàmens: 
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- Annex 3. Anàlisi de la inclusió en el desenvolupament del projecte didàctic (I): Cas 

de la Carmen 

 

 1a activitat Coneixem al mag i escrivim un anunci 

- Presència: la presència de la Carmen dins l’aula passa d’un extrem a l’altre. La 1a part de la 

sessió equival a quan els alumnes s’adonen que al pati de l’escola hi ha un personatge ben 

curiós i corren cap a la finestra per saludar-lo. Durant aquesta estona la Carmen queda sola 

asseguda a la seva cadira i ni els alumnes ni la tutora s’adonen d’aquest fet. Durant la 2a part, 

quan el personatge és dins l’aula, la presència de la Carmen augmenta moltíssim. E el mag la té 

en compte durant tota la sessió: li pregunta el nom, li demana de seure al seu costat, li diu que 

si li pot portar aigua, ... i la Carmen respon a tot que si i fa el que se li demana. D’això els 

alumnes se n’adonen ràpidament i quan el mag marxa molts d’ells s’acosten a la Carmen per 

dir-li que era afortunada d’haver tingut el aquest contacte amb el mag. La Carmen se la veia 

contenta mentre els companys/es li deien aquestes coses.  

 

- Participació: el personatge demana forces coses a la Carmen i ella accedeix a fer-les, així que 

per primer cop l’alumna, tota sola, fa coses davant del grup i els seus companys/es la feliciten 

ja que per ells allò era tota una novetat. Un altre moment molt important per l’alumna és quan 

se diu que és la responsable de guardar l’anunci que s’ha redactat a l’aula i de donar-lo al 

conserge de l’escola. La Carmen ho fa de bon grat, li dona al conserge i fins i tot li explica el 

que ha de fer amb ell. Un cop fet la mestra ho comunica davant del grup i tots aplaudeixen, 

fins i tot ella.  

 

- Progrés: en només una sessió l’alumna ha progressat en vàries coses. El personatge l’ha 

encuriosida i també atemorida, expressa que ha passat una mica de por (la imatge del mag li 

ha impactat), pregunta coses sobre ell (on és, on dormirà, què farà...), ha parlat en veu alta 

davant del grup, ha fet coses ella sola i la resta d’alumnes l’han valorada positivament.  

 

 2a activitat Recordem les lletres 

- Presència: aquesta activitat és desenvolupa al pati i els equips cooperatius han d’anar junts 

per fer el que se’ls hi demana. És el primer cop que la Carmen fa una activitat amb el seu equip 

i el que passa és que ni ella els té en compte ni el seu equip a ella. Així que mentre els equips 

corren pel pati l’alumna queda sola però es va acoblant als equips que es va trobant, els quals 

l’accepten. Després de la sessió la tutora parla amb l’equip de la Carmen i els explica que han 

d’ajudar-la a que la Carmen aprengui a treballar en equip i diuen que així ho faran.  
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- Participació: l’objectiu de l’activitat era que els equips havien d’observar l’entorn per buscar 

formes que recordessin a lletres. La Carmen observa l’entorn i verbalitza les formes bàsiques 

que reconeix: rodona, quadrat, gran, petit, alt, llarg. A part observa els companys/es i mostra 

interès pel que van descobrint, fins i tot repeteix algunes de les lletres que escolta que diuen. 

 

- Progrés: el progrés que ha fet en aquesta activitat és important ja que ha verbalitzat més 

coses que les que la mestra d’educació especial voldria que fes a través dels exercicis que li fa 

fer. També cal destacar la seva actitud entusiasmada a l’hora de córrer amunt avall buscant 

formes i mostrant interès pel que feia la resta d’alumnes.  

 

 3a activitat Un impressor ve a ajudar-nos i fem les lletres pel mag 

- Presència: l’impressor ens ensenya a construir les lletres que el mag necessita però abans ens 

ensenya material que ha portat (lletres de fusta, d’escuma, de fregall, de pasta, papers 

impresos...) i el deixa per sobre les taules perquè els alumnes el puguin analitzar. Durant la 

sessió m’adono que les companyes de taula la tenen més en compte perquè controlen que la 

Carmen hagi pogut tocar tots els materials que han tingut a l’abast i l’alumna interacciona amb 

elles fent comentaris dels materials i donant les gràcies.  

 

- Participació: aquesta activitat s’ha fet en parelles i la Carmen ha participat exactament igual 

que tothom. La seva parella ha respectat totes les intervencions, l’ha ajudat quan era necessari 

i ella a col·laborat amb tot el que se li ha demanat.  

 

- Progrés: com a novetat cal destacar el que ha passat a l’inici de l’activitat; quan he explicat 

personalment el que s’havia de fer i la Carmen ho ha entès m’ha dit que allò ella no ho podria 

fer perquè li quedaria lleig i després de dir-li que la parella l’ajudaria s’ha posat tan contenta 

que ens ha fet una abraçada molt forta a les dues. En aquest moment, mentre la parella 

enfortia el vincle la Carmen aprenia a manipular millor les tisores, a resseguir, encola i 

enganxar i es deixava sorprendre pel resultat que havien obtingut gràcies al treball en equip. 
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 4a activitat Amb les instruccions del mag escrivim l’encanteri 

- Presència: dins l’equip, l’ajudant de la Carmen la té molt present perquè quan en tot moment 

que l’equip ha de prendre una decisió li pregunta si hi està d’acord.  

 

- Participació: en aquesta activitat on han d’endevinar endevinalles i escriure frases la Carmen 

no aportar res productiu. Tot i així està pendent i molt interessada amb el que l’equip discuteix 

i elabora, riu amb ells, fa algun comentari del que diuen i contesta afirmativament a les 

preguntes del seu ajudant.   

 

- Progrés: l’alumna està còmoda dins l’equip, mostra interès i curiositat per tot allò que fan i 

manté l’atenció durant tota l’activitat. 

 

 5a activitat Escrivim l’encanteri amb l’impremta i fem el dossier pel mag 

- Presència: aquí ja no és l’ajudant qui té tota la responsabilitat d’atendre a la Carmen sinó que 

tots els membres de l’equip, per iniciativa pròpia, l’ajuden perquè pugui realitzar-ho tot.  

 

- Participació: en la primera activitat els alumnes han d’escriure paraules significatives del que 

hagin viscut durant el projecte; els companys/es de la Carmen aconsegueixen que digui les 

seves paraules i després, sobre el full on tots hi han d’escriure, li escriuen les seves paraules en 

puntets perquè ella les pugui resseguir, i així ho fa. En la segona activitat cada equip estampa 

una frase amb les lletres d’impremta; l’activitat està molt pautada i tots han de fer totes les 

intervencions; amb ajuda dels companys la Carmen participa i gaudeix del que fa igual que la 

resta de l’equip.  

 

- Progrés: augmenta el interès per la feina i per voler-ho fer cada cop millor. L’alumna és més 

competent a l’hora de realitzar tasques on cal dominar la motricitat fina i utilitza un vocabulari 

més ric, amb paraules que ha anat aprenent durant les activitats anteriors. Tot l’equip està 

cada cop més cohesionat i treballant conjuntament aconsegueixen els mateixos resultats que 

la resta de l’equip tot i que la satisfacció per ells és més gran. Quan aconsegueixen que la 

Carmen intervingui es mostren tan orgullosos que ho manifesten obertament explicant-ho a 

altres nens/es i a la tutora.   
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 6a activitat Torna el mag per acomiadar-se 

- Presència: en principi la Carmen havia de tenir força protagonisme (igual que durant 

l’arribada del mag) però el personatge li va impactar tant que li va agafar por. Quan el mag va 

entrar a l’aula la Carmen va començar a plorar, durant la primera part de la sessió no se li va 

donar protagonisme i la seva companya de taula va ser que la va anar calmant. Cap al final de 

la sessió, quan ja estava tranquil·la i fins i tot gaudia de l’espectacle del mag, el personatge va 

aprofitar a interaccionar amb ella i la resta d’alumnes explicaven al mag el perquè del 

comportament de la Carmen. 

 

- Participació: en el moment en que cada equip ha de participar llegint la frase màgica l’alumna 

no vol participar perquè encara està en la fase de por.  

 

- Progrés: els alumnes es preocupen de l’estat de la Carmen, estan pendents d’ella i s’alegren 

quan la veuen millor. La Carmen ha passat per diferents estats emocionals, els ha exterioritzat 

davant del seu grup-classe i això ha sigut tot un progrés per ella. Primer perquè l’alumna que 

mai havia plorat plora i segon perquè, gràcies a la companya de taula, calmar el plor, entén la 

situació i gaudeix d’ella. Quan el mag marxa l’alumna fa preguntes sobre ell i explica 

comentaris que el mag li ha fet personalment a ella. Un altre fet destacable és quan la Carmen 

veu lletres en un conte i diu se li haurien d’ensenyar al mag perquè seguís aprenent. Això vol 

dir que l’alumna ha seguit la història del personatge, s’ha interessat per ell i s’ha començat a 

introduir en el món de les lletres i aquests eren uns dels objectius de la unitat didàctica.  

 

- Annex 4. Anàlisi de la inclusió en el desenvolupament del projecte didàctic (I): Cas 

d’en Yile 

 1a activitat El diccionari ens ajuda a definir paraules 

- Presència: abans de començar l’activitat es parla amb l’equip d’en Yile per conscienciar-los 

que en Yile és un membre més de l’equip i per tant se l’ha de tenir present en tot moment, ha 

de participar en totes les activitats i ha d’aprendre igual que qualsevol alumne/a. Així que 

l’equip s’hauria d’esforçar per aconseguir una bona comunicació que els permetés realitzar de 

la millor manera possible totes les activitats del projecte. El resultat d’aquesta conversa s’obté 

immediatament quan l’ajudant d’en Yile aconsegueix que l’alumne trobi paraules al diccionari i 

comprengui el significat d’aquestes. En la 2a part de l’activitat es crea una situació per 

augmentar la presència de l’alumne. Ell i dos companys més són els protagonistes de 
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dinamitzar l’activitat i gràcies a aquest moment el grup-classe s’adona que en Yile pot llegir en 

veu alta i pot entendre moltes de les coses que es diuen a l’aula.  

 

 - Participació: tot i la barrera de la llengua en Yile participa fent tot allò que se li diu. A partir 

de l’estructura 2-4 amb la parella busquen paraules al diccionari, comprenen el significat i amb 

l’equip sencer defineixen de nou les paraules. A banda que en Yile participi en les activitats es 

busquen altres moments on segueixi participant. En aquesta sessió en Yile és l’encarregat de 

repartir les paraules a cada equip, llegir en veu alta les definicions que han fet i classificar-les 

segons el que els alumnes van dient.  

 

- Progrés: durant l’activitat del diccionari en Yile no es distreu de la feina com sol fer i està 

atent al seu company que l’ajuda a realitzar l’activitat. A l’hora de sortir davant del grup per 

parlar en veu altra té força vergonya perquè mai ho havia fet i pensa que no ho podrà fet. 

Mentre ho fa els seus companys/es es sorprenen i el feliciten per l’esforç que ha fet. En Yile se 

sent orgullós del que ha passat i això li fa guanyar seguretat.   

 

 2a activitat Construïm models humans 

- Presència l’equip d’en Yile el té en compte, li expliquen el que ha de fer i el com fer-ho per tal 

de seguir l’estructura cooperativa que els hi he proposat. Durant l’activitat apareix un conflicte 

per un mal entès en la comunicació, en Yile deixa de participar i l’equip continua fent l’activitat 

sense ell en lloc d’anar a buscar a la mestra, solucionar el conflicte i seguir treballant en equip.  

 

- Participació: a l’inici de l’activitat en Yile participa com tots els alumnes i gaudeix del que està 

fent però arriba un moment que per culpa de no saber expressar-se a l’hora de defensar una 

idea s’enfada i deixa de participar en l’activitat. Els companys/es també s’enfaden amb ell 

perquè han intentat que tornés a participar però no ho han aconseguit. Al dia següent i amb 

l’ajuda d’un nen xinès en Yile reconeix que ha de ser més pacient perquè prefereix estar amb 

l’equip que no pas sol, per això no ha d’enfadar-se amb ells i sap que quan tingui més 

vocabulari treballarà molt millor amb l’equip cooperatiu. Aquesta activitat ha durat 2 sessions i 

en la 2a sessió l’equip d’en Yile ha treballat sense problemes. 

 

- Progrés: per una banda ha après continguts sobre el cos humà que desconeixia i ha d’adquirit 

vocabulari nou. Per altra banda, ha guanyat confiança en ell mateix a l’hora d’exposar-se 

davant dels seu grup. I un factor molt important és que en Yile ha reconegut ha que és molt 

més enriquidor aprendre amb l’equip abans que aprendre sol.  
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 3a activitat Elaborem un text explicatiu del nostre tema  

- Presència: el nivell d’exigència d’aquesta activitat és força elevat i l’equip d’en Yile n’és 

conscient. Tots/es saben que en Yile no pot interpretar textos llargs ni redactar de manera 

autònoma així que decideixen que sigui l’encarregat de buscar paraules clau a l’ordinador i els 

altres aniran llegint la informació que vagi trobant.  

 

- Participació: tal i com queda explicat a l’apartat de dalt, l’equip buscar la millor manera que 

en Yile participi de l’activitat, d’aquesta manera l’equip treballa sota un bon clima de treball 

perquè cadascú d’ells se sent productiu.  

 

- Progrés: el més destacable de l’activitat és el interès que l’alumne mostra per voler entendre 

el contingut del tema que estan desenvolupant i la millora en la comunicació dins l’equip.  

 

 4a activitat Trencaclosques 

- Presència: tots els membres de l’equip estan a l’expectativa d’en Yile perquè en aquesta 

activitat els equips base es dissolen i l’alumne queda sol dins d’un equip esporàdic com a únic 

responsable del tema que han desenvolupat. Abans que en Yile marxi els seus companys/es 

parlen amb ell per assegurar-se que han entès el que ha de fer. Dins de l’equip esporàdic els 

nous companys/es l’escolten amb atenció i respecte tot i que quan ells fan les explicacions no 

es pregunten si en Yile els haurà entès i en Yile no exterioritza cap dubte.  

 

- Participació: en Yile és un alumne més de l’equip esporàdic i participa fent les explicacions 

pertinents i escoltant amb interès les explicacions dels altres.   

 

- Progrés: l’autonomia de l’alumne ha incrementar i això queda demostrat a partir d’aquesta 

activitat on ell sol ha hagut de buscar estratègies per transmetre de la millor manera possible 

la informació del seu equip. En Yile no només ha llegit el text sinó que ha utilitzat el seu cos i 

altres paraules per tal que els companys/es comprenguessin el sistema digestiu.  


