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1. Dades Generals (ESCOLA CARLIT) 
 

CURS ACADÈMIC  2014-2015 

Nivell Educatiu  6è de primària 

Nom de l’assignatura Coneixement del Medi natural, social i cultural 

Professor/a Montserrat Porta 

Correu electrònic mporta24@xtec.cat 

Telèfon de contacte 637007135 

Tema Unitat 
Didàctica (UD) 

Volcans i terratrèmols 

Període en el que 
s’imparteix la UD  

 5 sessions aproximadament 

Horari 
  

dilluns de 15,30-16,30, 
dimarts de 11,30-12,30 
i dimecres de 15h-16h.  

 
2. Dades Generals (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA) 

 
CURS ESCOLAR 2014-2015 

Nivell Educatiu 4t de Psicologia 

Departament Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Nom de l’assignatura Estratègies d’Aprenentatge 

Professor/a Carles Monereo 

Correu electrònic Carles.monereo@uab.cat 

Portaveu Grup  Cristina Ramon Currius 

 Correu electrònic Cris.currius@gmail.com 

Telèfon de contacte 685249860 

Membres del grup 
  

Laia Lloses 
Cristina Ramon 

Noelia Saez 
Anna Sanmartí 
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3. Títol de la UD:  LA TERRA VOLCATREMOLA! 
 

4. Justificació/Contextualització de la UD 
 
Aquesta Unitat didàctica està enfocada pels infants de 6è de primària de l’escola Carlit. 
La professora ens demana assessorament per a fer una activitat dinàmica i autèntica 
de la unitat de volcans i terratrèmols de l’assignatura de Coneixements del medi 
natural, social i cultural. A través de les activitats proposades s’espera que els infants 
d’aquesta escola puguin adquirir coneixement sobre què és un volcà, què és un 
terratrèmol, quines parts tenen, com es formen i, farem especial èmfasi en com actuar 
davant d’aquests, fent del contingut una activitat autèntica. 
 
Tots aquests objectius seran duts a terme de forma dinàmica, interessant i intentant 
que cada concepte es pugui relacionar amb la vida quotidiana. De fet, pretenem que 
aquesta unitat sigui mòbil segons els esdeveniments naturals, és a dir, que els alumnes 
puguin relacionar el que aprenen en classe amb la vida real. Cada any es produeixen 
terratrèmols i erupcions volcàniques, i un dels objectius de la unitat es que els nens i 
nenes entenguin perquè es produeixen i les conseqüències que comporten. Per tal de 
fer l’activitat més autèntica pretenem fomentar la cerca de notícies i informació sobre 
aquestes catàstrofes naturals.  
 
A partir dels continguts s’intentarà, per una banda, explotar la creativitat dels infants. 
Aquesta, és un dels pilars fonamentals perquè els nens i nenes aprenguin de forma 
ràpida, dinàmica i motivada. Al ser activitats creatives i originals generaran interès en 
l’alumnat. 
 
Aprendran a relacionar conceptes mitjançant diferents estratègies d’aprenentatge. 
L’aprenentatge estratègic consisteix en un aprenentatge conscient i intencional i permet 
prendre decisions segons el context d’ús de procediments i habilitats. L’estratègia és 
saber pensar, és a dir, planificar, supervisar i auto-avaluar l’activitat que es vol dur a 
terme. Així doncs, aquest aprenentatge els ajudarà en la posteritat, ja sigui per decidir 
quin és el mètode que els va millor a l’hora d’estudiar les matèries escolars o bé per 
donar sentit als temes que es van tractant a l’aula.  

 
Aquesta unitat didàctica també vol afavorir el treball en equip i, a la vegada, trobar una 
cohesió grupal. A través de l’aprenentatge cooperatiu, que és un tipus de dinàmica de 
treball que consisteix en formar equips, que són grups amb una estructura, amb uns 
rols determinats i una repartició de tasques segons les habilitats dels i les integrants. La 
pràctica guiada permet que els i les alumnes consolidin l’aprenentatge a través de la 
cooperació amb companys. En aquest aprenentatge hi ha un conjunt de principis 
bàsics: la interdependència positiva entre els alumnes, la Comunicació i interacció cara 
a cara, la potenciació de la responsabilitat individual per tal de contribuir equitativament, 
el Desenvolupament d’habilitats socials i l’Auto-reflexió d’equip. 
 
Les dinàmiques grupals són cada vegada més utilitzades, perquè són molt més 
enriquidores, tant a nivell de grup com a nivell individual i, per tant, és necessari 
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començar-los a introduir  aquesta forma de treball. L’ús de les diferents estratègies i 
dinàmiques proposades, pretenem que ajudin als infants a: 

1.     Organitzar conceptes i fixar objectius comuns i d’interès. 
2.     Fer tasques reflexives a partir de la creativitat. 
3.     Avaluar la tasca de forma que els mateixos infants, amb l’ajuda del/la docent, 

puguin veure si han assolit o no els objectius que es proposaven i a què 
atribueixen l’èxit. 

4.     Aprendre a treballar en grup i obtenir els valors que aporta. 
  
La docent haurà d’explicitar, a l’inici de cada activitat, quin serà el procés que duran a 
terme i què espera dels alumnes en cada activitat. Així doncs, mitjançant el treball en 
grups, podran planificar-se les tasques i les formes d’aprenentatge. 
 
El paper de la docent en aquest aprenentatge guiat és orientar, supervisar i guiar, de 
manera que el coneixement es construirà conjuntament, mitjançant la resolució de 
problemes autèntics. Els problemes autèntics són aquells que estan relacionats amb 
problemes reals, que més tard es podrien aplicar a la vida i no són quelcom aïllat que 
només s’utilitza a l’escola. Són problemes realistes, rellevants, es basen en la 
construcció de l’aprenentatge i faciliten i potencien la socialització. Pretenen oferir eines 
perquè l’alumne adquireixi autonomia. Amb l’aprenentatge guiat es pretén ensenyar a 
aprendre, que els i les alumnes aprenguin procediments que després puguin aplicar a 
altres àmbits, convertint-se amb la pràctica en habilitats. 
  
Respecte la diversitat a l’aula, és important tenir en compte les diferents capacitats dels 
alumnes, entendre que cada un té la seva velocitat de treball i d’assimilació de 
conceptes, processos, etc., i adaptar els coneixements que s’estan impartint a tots i 
totes les alumnes, per a facilitar el seu aprenentatge. 
 
A la classe que estem treballant hi ha tres casos amb necessitats educatives especials: 
un alumne amb un Trastorn Específic del Llenguatge, i dos alumnes nouvinguts, un 
d’ells que ja fa temps que viu a Barcelona, però té moltes dificultats per adaptar-se. 
 
En el cas concret de la classe de medi, aquests alumnes amb necessitats educatives 
especials no se’n van a l’aula de reforç, sinó que participen a la classe amb la resta de 
companys. S’intenta que s’integrin al màxim possible, sobretot mitjançant grups de 
treball i activitats conjuntes. El contingut de la unitat didàctica, correspon amb la unitat 7 
del llibre que estan utilitzant, i conté els següents punts:  
 

1. Els agents geològics. 
1.1. Els agents geològics externs.  
1.2 L’acció geològica de l’aigua. 
1.3 L’acció geològica del vent. 
1.4 L’acció geològica de la temperatura i dels gasos de l’atmosfera. 
1.5 L’acció geològica dels éssers vius. 
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2. Els agents geològics interns. 
2.1 La separació de plaques: volcans (com es formen, què són i quines parts 
tenen). 
2.2 El xoc i el lliscament entre plaques: terratrèmols (com es formen i què són). 
 

A l’acabar la unitat didàctica, s’espera que els alumnes hagin après diferents 
estratègies d’aprenentatge les quals els ajudaran no només en l’estudi sinó també en el 
dia a dia. 
  
En conclusió, podem dir que en aquesta unitat didàctica es treballaran diferents 
estratègies d’aprenentatge. Es començarà per una estratègia més memorística i a poc 
a poc, essent l’alumne qui marca el ritme, s’aniran introduint diferents estils 
d’aprenentatge amb la finalitat de que els infants siguin capaços de comprendre i trobar 
un sentit a tot el material donat en aquesta unitat didàctica. 
 
 
5. Objectius i problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD 
  

Objectiu 1 
Donats els conceptes sobre què és un volcà i un terratrèmol, l’alumne avaluarà les 
actituds que s’han de prendre davant d’ells. 
  

Problema 1 
Se’ls presentarà un vídeo sobre l’actuació d’una persona davant d’un volcà o un 
terratrèmol. L’alumne haurà d’avaluar si aquella persona ha actuat de forma correcte o 
no?  
 
Objectiu 2 
Després d’haver comprès com s’originen els volcans i els terratrèmols i quines parts 
té, i què s’ha de fer davant d’un d’aquests fenòmens naturals, l’alumne crearà un 
tríptic, relacionant tota la informació i el protocol a seguir davant d’aquests. 
  

Problema 2 
L’alumne, juntament amb un grup, crearà un tríptic on s’expliquin les parts dels 
volcans i els terratrèmols, i com actuar si s’activa el volcà de la garrotxa, o si hi ha un 
terratrèmol. 
  
Objectiu 3 
A partir de la informació donada, i l’elaboració del tríptic, l’alumne explicarà els 
procediments per saber què s’ha de fer davant de l’activació d’un volcà o d’un 
terratrèmol, en el grup classe.  
  

Problema 3 
Què explicaries als alumnes d'una aula sobre com prevenir-nos davant d'un volcà o un 
terratrèmol? l'Infant explicarà oralment el procediment d'actuació. 
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6. Continguts 
 

PROBLEMA Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

1. Se’ls 
presentarà un 
vídeo sobre 
l’actuació d’una 
persona davant 
d’un volcà i un 
terratrèmol. 
L’alumne haurà 
d’avaluar si 
aquella persona 
ha actuat de 
forma correcta. 

 
 
 
 

Saber les 
consignes 
bàsiques que es 
produeixen quan 
s’activa un 
terratrèmol o un 
volcà, saber què 
són i com es 
formen els volcans 
i els terratrèmols i 
les conseqüències 
que tenen. 

Conèixer i avaluar 
el protocol 
d’actuació davant 
d’un terratrèmol o 
un volcà. 

Prendre consciencia 
de la importància 
d’aprendre aquests 
protocols i de 
l’efecte que tenen en 
les persones i en el 
medi ambient 
aquests dos 
fenòmens naturals. 

Activitats autèntiques 
(role playing), treball 
en equip 
(cooperació), cerca 
d’informació. 

2. L’alumne, 
juntament amb 
un grup, crearà 
un tríptic on 
s’expliquin les 
parts dels 
volcans i els 
terratrèmols, i 
com actuar si 
s’activa el volcà 
de la garrotxa, o 
si hi ha un 
terratrèmol. 

Integració dels 
coneixements 
adquirits fins ara: 
les parts d’un volcà 
i un terratrèmol i 
l’actuació davant 
d’aquests. 

Organitzar la 
informació recollida, 
sintetizar-la i 
redactar-la de 
manera clara 
perquè sigui útil. 

Comprendre les 
accions que es 
produeixen quan 
s’activa un volcà i 
les repercussions 
que pot tenir aquest 
fet, i la necessitat 
d’informar la 
població al respecte. 

Treballar amb 
formats diferents i 
útils a la vida real. 
Aprendre a 
sintentitzar 
informació per a ser 
explicada. Treball en 
equip. 

3. L’alumne 
explicarà a una 
altra classe 
quina és la 
prevenció 
davant un volcà 
o un terratrèmol   
  

Comprovació de 
que l’alumne ha  
interioritzat de 
forma correcte els 
continguts donats 
en sessions 
anteriors. 
 
 

L’alumne ha de ser 
capaç d’identificar 
les conseqüències 
d’aquests 
fenòmens.  

Saber les actituds 
que s’han de 
prendre davant un 
volcà o un 
terratrèmol. 

Resoldre situacions 
de problemes reals. 
Reflexió sobre els 
coneixements propis.  
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7. Avaluació Global de la UD  
 

7.1. Taula general: 

 Actitud participativa a classe: 
Realitza intervencions verbals, mostrar interès en la resolució de 

problemes, participa activament en les activitats i comenta 
resultats, ajuda els altres membres del grup. 

(Punt 2.1 i la rúbrica 4) 

30%  
 

Avaluació continuada 
Presentació del tríptic realitzat, pulcritud dels seus treballs, interès 

en la recerca de informació. Participació en les diferents 
dinàmiques de treball. 

(Rúbriques 1 i 2). 

50% 

Exposició oral 
Explicació oral grupal del treball realitzat durant les sessions 

anteriors, i per tant ha comprès tot el que s’ha explicat a l’aula. 
(Rúbrica 3). 

20% 

  
100 
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7.2. Rúbriques d’avaluació: 
 
Per tal d’avaluar aquests aspectes, proposem les següents rúbriques d’avaluació: 
 

1. AVALUACIÓ CONTINUADA: 
Objectiu 1: Donats els conceptes sobre què és un volcà i un terratrèmol, 

l’alumne avaluarà les actituds i conductes que s’han de 
prendre davant d’ells.  

30% 

Problema 1: Se’ls presentarà un vídeo sobre l’actuació d’una persona davant d’un 
volcà o un terratrèmol. L’alumne haurà d’avaluar si aquella persona ha 
actuat de forma correcte o no?  

1. Comprensió i assoliment de conceptes: A l’acabar la unitat, l’alumne haurà 
assolit què és un volcà i un terratrèmol, les seves parts i les conseqüències de la 
seva activació. 

10% 

  Indicadors: 
Necessita 
millorar: 

L’alumne no ha assolit els conceptes treballats a classe. 0 

Assolit: L’alumne ha començat a adquirir què són i quines parts tenen 
un volcà i terratrèmol i les seves conseqüències. 

5 

Assolit 
correctament: 

L’alumne ha adquirit els conceptes de manera correcta. 7’5 

Assolit 
satisfactòriament: 

L’alumne ha adquirit els conceptes més rellevants i els ha 
donat sentit. 
 
 

10 

2. Cerca d’informació: l’alumne buscarà informació per poder completar la matèria 
estudiada. 

10% 

  Indicadors: 
Necessita 
millorar: 

L’alumne no ha dut a terme la cerca d’informació a fonts 
externes i internes.  

0 

Assolit: L’alumne ha dut a terme la cerca d’informació a fonts internes 
(llibre i material donat a l’aula). 

5 

Assolit 
correctament: 

L’alumne ha buscat informació a fonts externes. 7’5 

Assolit 
satisfactòriament: 

L’alumne ha buscat informació a fonts externes fiables i 
justificades. 

10 

3.  Avaluació crítica: l’alumne avaluarà l’actitud de la persona del vídeo. 10% 
  Indicadors: 
Necessita 
millorar: 

Durant l’avaluació, l’alumne no ha aplicat cap dels conceptes 
treballats a l’aula. 

0 

Assolit: L’alumne ha fet referència a alguns conceptes treballats a 
l’aula. 

5 

Assolit 
correctament: 

L’alumne ha fet referència a tots els conceptes treballats. 7’5 

Assolit 
satisfactòriament: 

L’alumne ha fet referència als conceptes més importants i 
rellevants treballats a l’aula. 

10 
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2. AVALUACIÓ CONTINUADA (excepte el punt 2.1 que compta per a avaluar l’actitud): 
 

Objectiu 2: Després d’haver comprès com s’originen els volcans i els 
terratrèmols i quines parts té, i què s’ha de fer davant d’un 
d’aquests fenòmens naturals, l’alumne crearà un tríptic, 
relacionant tota la informació i el protocol a seguir davant 
d’aquests.  

20% 

Problema 2: L’alumne, juntament amb un grup, crearà un tríptic on s’expliquin les 
parts dels volcans i els terratrèmols, i com actuar si s’activa el volcà de 
la garrotxa, o si hi ha un terratrèmol.  

1. Treballar en equip i actitud a l’aula: l’alumne haurà de mostra una actitud 
positiva i interès cap als companys, cap a  l’aula i cap al grup de treball. → 
AQUEST PUNT COMPTA PER L’ACTITUD. 

10% 

  Indicadors: 
Necessita millorar: L’alumne no ha treballat de forma cooperativa, ni ha mostrat 

interès pel treball en equip. 
0 

Assolit: L’alumne ha mostrat interès pel tema i ha col·laborat 
esporàdicament. 

5 

Assolit 
correctament: 

L’alumne ha participat activament del treball en equip. 7’5 

Assolit 
satisfactòriament: 

L’alumne ha vetllat pel bon funcionament de l’equip. 10 

2.   Integració del coneixements adquirits fins ara: l’alumne haurà d’integrar els 
coneixements teòrics a la pràctica.  

10% 

  Indicadors: 
Necessita millorar: L’alumne no ha integrat de forma correcta els coneixements 

teòrics i pràctic. 
0 

Assolit: L’alumne ha integrat  la majoria dels coneixements teòrics i 
pràctics. 

5 

Assolit 
correctament: 

L’alumne ha integrat  tots els coneixements teòrics i pràctics. 7’5 

Assolit 
satisfactòriament: 

L’alumne ha integrat de forma satisfactòria els coneixements 
teòrics i pràctics  més rellevants correctament 

10 

3. organitzar i redactar: l’alumne plasmarà de manera clara la informació per tal de 
que resulti útil pel seu propi aprenentatge. 

10% 

Indicadors: 
Necessita millorar: L’alumne no plasma de manera clara la informació 0 
Assolit: L’alumne plasma la informació amb dificultats. 5 
Assolit 
correctament: 

L’alumne plasma de forma clara la informació tot i que hi ha 
alguna informació poc rellevant pel seu aprenentatge 

7’5 

Assolit 
satisfactòriament: 

L’alumne plasma  i selecciona de forma clara la informació 
rellevant pel seu aprenentatge. 

10 
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3. EXPOSICIÓ ORAL: 
 

Objectiu 3: A partir de la informació donada, i l’elaboració del tríptic, 
l’alumne explicarà els procediments per saber què s’ha de fer 
davant de l’activació d’un volcà o d’un terratrèmol, en un altre 
grup classe.  

20% 

Problema 3: Què explicaries als alumnes d’una altra classe sobre com prevenir i 
actuar davant d’un volcà o un terratrèmol?  

1.  Comprensió dels procediments: L’alumne haurà d’haver entès i interioritzat els 
procediments que caldria realitzar en cas d’activació d’un volcà o terratrèmol. 

10% 

  Indicadors: 
Necessita millorar: L’alumne no ha entès ni interioritzat els procediments. 0 
Assolit: L’alumne ha mostrat interès en la comprensió dels 

procediments. 
5 

Assolit 
correctament: 

L’alumne ha mostrat interès en la comprensió dels 
procediments del protocol i els ha interioritzat, es sent capaç 
d’explicar-ne la utilitat. 

7’5 

Assolit 
satisfactòriament: 

L’alumne és capaç de realitzar els procediments 
adequadament. 

10 

2.   Exposició dels procediments: L’alumne haurà de ser capaç d’explicar de 
manera entenedora a altres alumnes els procediments d’actuació. 

10% 

  Indicadors: 
Necessita millorar: L’alumne no és capaç d’explicar de manera entenedora a 

altres alumnes els procediments d’actuació. 
0 

Assolit: L’alumne és capaç d’exposar els coneixements assolits de 
manera clara i entenedora a altres companys. 

5 

Assolit 
correctament: 

L’alumne és capaç d’exposar els coneixements assolits de 
manera clara i entenedora a altres companys procurant un 
llenguatge adequat i vocabulari après a classe. 

7’5 

Assolit 
satisfactòriament: 

L’alumne és capaç d’exposar els coneixements assolits a més, 
amb creativitat en l’exposició i amb l’ús de suports materials 
per facilitar l’explicació. 

10 

 
 
 
4. AVALUACIÓ DE L’ACTITUD (sumant al 2.1, equival al 30%): 
 

Participació i actitud a l’aula: l’alumne mostra una actitud positiva i interès cap als 
companys i cap a la classe. 

20% 

  Indicadors: 
Necessita millorar: L’alumne no ha mostrat interès pel tema presentat, les 

activitats proposades, i ha mantingut una actitud negativa 
davant els equips de treball i la tasca tutorial. 

5 

Assolit: L’alumne algunes vegades ha col·laborat en les activitats 
proposades (en la tasca tutorial o en el treball en equip). 

10 

Assolit 
correctament: 

L’alumne ha col·laborat a les activitats proposades pel docent 
i ha mostrat una actitud positiva. 

15 

Assolit 
satisfactòriament: 

L’alumne ha mostrat interès en el tema tractat, ha col·laborat 
amb totes les activitats proposades pel docent i ha participat 
activament a les activitats tutorials i en equip. 

20 
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8. Documentació sobre la UD 
 
 Llibres i articles 
Trepat, C.A., Rodríguez, A., Batalla, E., Batista, M., Juez, C. (2014) Medi natural, social 
i cultural 2 CS. Llibre de l’alumne. Barcelona, Barcanova.  
 
MONEREO, C, y CASTELLÓ, M. (1997). Las estrategias de aprendizaje. Cómo 
incorporarlas en la práctica educativa. Barcelona, Edebe. 
 
[MONEREO, C.(2002). Estrategias de aprendizaje.(2s ed.). Madrid, Antonio Machado 
Libros.  
 
 Documentació digital 
Biblioteca digital Volcandpark:  
http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/participa-hi/volcandpark/biblioteca-digital-
volcandpark/ 
 
PAGINES XTEC: 
 
- Volcans: 
L'Escola a casa. Ara sortim! / Els volcans de la Garrotxa 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16786 
 
Quequicom. Garrotxa: viure entre volcans 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21871 
 
Enciclopèdia audiovisual de les Ciències i de les Tècniques (In situ). Volcans 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17138 
 
La zona volcànica de la Garrotxa 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18153 
 
Méteo K. Els volcans 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29186 
 
http://www.xtec.cat/iesbellvitge/volcans/index.htm 
 
Notícies sobre les últimes erupcions 
http://xtec.cat/~ftrillo/volcans.htm   
 
 
- Terratrèmols: 
Enciclopèdia audiovisual de les Ciències i de les Tècniques (In situ). Terratrèmols 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17139 
 
Quèquicom / Catalunya tremola  
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=40507 
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Meteo K. Terratrèmols. 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29026 
 
On trobar més informació? 
http://www.xtec.cat/~mlluelle/caceres/terratremols.htm  
http://www.xtec.cat/centres/c5000161/ciencia/terra.htm 
 
 
Com actuar davant d’un terratrèmol: 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/INSTI
TUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/sismologia/informacionsis/comoactuar.htm 
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9. Característiques psico-educatives del grup-classe. Anàlisi de la Identitat de l’Alumne (resultats LIQ) 
 

9.1. Resultats del LIQ 
 

Alumno/a Género 
Auto-

concepto Rendimiento Expectativas 
Concepción 
ser aprendiz 

Concepción 
aprender Estratégico Autonomía Perisistencia Organización Input Output Motivación Afectación Atribución interacción Rol 

Lluc E M 3 4 4 A R 4 4 4 4 V E I + I S I 
ona V F 4 4 4 C G 4 4 4 4 V T I - I P D 
Qinfeng Z M 3 3 4 C E 3 3 4 4 V T E + I GP C 
Sílvia de A F 4 4 4 A E 3 4 4 4 S T I + I GP C 
Mireia N F 4 4 4 A E 4 3 4 4 V T E + I GP C 
Diego R M 4 4 4 A E 4 3 4 4 V T E + I GP C 
Olivia W F 4 4 4 A E 4 3 4 4 V T E + I P C 
Joan R M 3 4 4 R R 4 2 4 4 S T I + I P C 
Abdelmalek  M 3 3 3 A M 4 3 3 3 V O S + I P P 
Nure N M 4 4 4 A E 4 3 4 4 V T E + I P C 
Carla M F 3 3 3 A E 3 3 3 3 V T E + I P C 
Maritza M F 3 3 3 A G 4 3 3 4 S T I + I P C 
ariane F 2 3 3 A R 3 3 3 4 S P I + I S D 
Bernat Q M 4 4 4 A G 4 2 4 4 V E I + I P D 
Marta N F 3 3 4 A G 4 3 4 4 V T I + I GG C 
diana F 3 3 4 A R 4 1 4 4 S T I + I S C 
Cèlia C F 4 4 4 R G 4 3 4 4 S T I - I P C 
Jordi V M 4 4 4 R E 4 4 4 4 S P I + I P C 
Júlia R F 4 4 4 R E 4 4 4 4 S T I + I GP C 
David A M 3 3 4 A E 3 2 3 3 S O I + I GP C 
Didac c M 3 4 4 C G 3 3 3 3 S O I + I P P 
Yibing M 3 3 2 R R 3 2 3 3 S E S + I P C 
zhijie M 3 2 2 C G 3 2 2 3 V T S + I GG C 
 
 
 
 
 



9.2. Anàlisi dels resultats: 
 
       
El nostre grup-classe està format per 23 alumnes, 11 nenes i 12 nens. Són un grup 
amb un alt rendiment acadèmic. Com podem observar a la taula de resultats del test 
LIQ generalment es puntuen alts, excepte un sol alumne els demés es mantenen entre 
el 3 i 4. 
 
Hem seleccionat la informació que considerem destacable i l’hem plasmat en gràfiques 
a partir dels resultats del qüestionari LIQ aportats per la tutora del grup, si les observem 
veiem que tenen un autoconcepte molt positiu sobre si mateixos. Ens ha sorprès que 
tan sols una alumna tingui un concepte negatiu, fet que potser podríem comentar amb 
la tutora per tal que ho analitzi si ho creu convenient. 
 
Seguint amb la dimensió de concepte, els alumnes consideren important aprendre i 
adquirir coneixements per a tenir competències de cara al futur, en segon pla quedarien 
l’estima pels companys i el rendiment en les tasques acadèmiques. Les expectatives 
generals en superar l’assignatura són altes, tenen una bona confiança en aprovar-la. 
Són alumnes amb molta consciència estratègica, generalment planifiquen, s’organitzen 
i s’autoavaluen les tasques.  
 
En quant a l’autonomia hi ha diversitat en l’aula, per un cantó trobem una alumna que 
es valora com a poc autònoma, per altra banda, 5 alumnes també valoren de forma poc 
positiva la seva autonomia i la resta de companys en general creuen tenir autonomia 
però consideren encara necessària l’ajuda del docent, fet evidentment normal en l’edat 
escolar en la que ens centrem. La persistència també és força alta, no abandonen 
fàcilment les tasques. Això també ho podem considerar normal ja que tenen 
permanentment l’ajuda de la tutora en tot moment. 
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Aquest grup classe és, en general, molt visual en quant a rebre 
informació i, en segon lloc és auditiu, ja que són les maneres 
més clares i amb les que es pot cridar més l’atenció i la 
curiositat en aquestes edats. Com també és evident a l’hora 
d’extreure la informació ells mateixos, prefereixen fer-ho 
assenyalant més que oralment, per escrit o de manera 
pràctica. També entenem que aquesta és la manera més 
senzilla de recuperar la informació i extreure-la de manera 
endreçada.  
 
Tant la motivació com l’atribució la consideren intrínseca és a dir depèn d’ells tant en 
les ganes de realitzar les tasques (per ells mateixos tenen la voluntat i el plaer 
d’aprendre) com en el cas que hi hagi errors en aquestes (la causa pot ser el poc esforç 
o males estratègies). 
 
En quant a la interacció, són un grup que principalment 
prefereixen treballar en parella o en grups petits, com 
comentem en altres punts, és habitual en aquestes edats 
treballar d’aquesta manera sovint, ja que facilita el 
compartir coneixements i aprendre dels demès de manera 
autònoma i facilitant el treball de les habilitats socials. I a 
l’hora rendir de manera òptima en les tasques. 
 
 
Finalment com podem observar en els resultats de la taula, són un grup altament 
cooperatiu, tot i que es destaquen alguns alumnes dominants i un únic que prefereix el 
treball individual. 
 
Considerem que aquest test LIQ de característiques psicoeducatives, malgrat donar 
una visió general de l’estat del grup, no reflecteix completament els resultats reals 
d’aquest, ja que no sembla estar adaptat per l’edat del grup-classe en el que ens hem 
centrat. El grup diana d’aquesta Unitat Didàctica, està cursant sisè de primària, i el test 
LIQ està enfocat per a cursos de la ESO, la qual cosa dificulta la comprensió i resposta 
dels infants de primària, ja que alguns dels temes plantejats no són adequats a la seva 
edat. Han presentat dificultats respecte el coneixement de paraules o expressions 
utilitzades en aquest test, entre d’altres dificultats. 
 
Seria convenient crear una edició especialitzada o fer-ne una adaptació a edats 
inferiors per a que sigui un recurs utilitzable en tot el rang educatiu. 
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10. Descripció de les activitats 
 

OBJECTIU COMPLEXITAT TEMPS  SESSIÓ 

1. expl 
icar i avaluar les 
actituds que s’han de 
prendre. 

Nivell 1: adquirir, retenir i reproduir fets 
sobre què és un volcà i un terratrèmol i 
com es formen. 

1:30h 1 i 2 

1. explicar i avaluar les 
actituds que s’han de 
prendre. 

Nivell 8: comprendre procediments. 
Nivell 10 i 11: organitzar i avaluar 
procediments. 

1:30h 
0:30h  
(deures) 

2 

2. crear un tríptic, 
relacionant tota la 
informació i el 
protocol a seguir 
davant d’aquests. 

Nivell 17: crear i avaluar normes. 
Buscar informació per diferents fonts. 

2:30h 2, 3 i 4 

3. explicar els 
procediments per 
saber què s’ha de fer 
davant de l’activació 
d’un volcà o d’un 
terratrèmol, en un 
altre grup classe.  

Nivell 10 i 15: explicar i organitzar els 
procediments i actituds davant d’aquests 
fenòmens geològics, les parts que tenen 
i com es formen. 

1h 6 
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ORIENTACIÓ METODOLÒGICA 

10.1. ORIENTACIONS GENERALS PER PORTAR A TERME LA U.D. 

 

En aquesta unitat didàctica és treballarà mitjançant els mètodes cooperatius, aquests tenen 
com a objectiu promoure la realització de tasques d’aprenentatge conjuntament. S’agafa com 
a base la cooperació entre iguals per així poder facilitar l’aprenentatge tant grupal com 
individual. En aquest mètode es busquen, per una banda, trobar grups el més heterogenis 
possible i, per altra banda, la interdependència de tots els components del grup. 
 
Durant les sessions portarem a terme dos tipus d’aprenentatges que els podem trobar dins 
els mètodes cooperatius: 
 

● Aprenentatge tutorial : aquest aprenentatge l’utilitzarem per a reforçar el que la docent 
ha explicat. L’aprenentatge tutorial consisteix en crear grups de dos persones, una de 
les quals té un rendiment acadèmic bo, i l’altra no tant bo. Normalment, la persona 
amb un rendiment acadèmic més alt fa de tutora de la persona amb un rendiment 
acadèmic no tant bo, però s’ha observat que això pot provocar desavinences amb els 
pares i, alhora, crear una baixa autoestima de la persona amb el rendiment acadèmic 
més baix. Per aquest motiu, hem fet una modificació i l’aprenentatge es portarà a 
terme en forma tutorial, però no serà únicament la persona amb un bon rendiment 
acadèmic qui faci de tutor, sinó que aquest paper s’anirà canviant entre els dos 
alumnes. Al fer-ho mitjançant un aprenentatge entre iguals pot ser molt positiu pels 
alumnes ja que tenen la responsabilitat de preparar-se el tema per així poder-lo 
explicar al company. 

 
● equips cooperatius:  Aquest aprenentatge l’utilitzarem per observar si els infants han 

integrat els conceptes exposats a l’aula. En l’aprenentatge cooperatiu es comença 
amb una estructura rígida que, mica en mica, es va tornant més flexible. Es basa en la 
interdependència ja que l’avaluació no és individual sinó grupal, és per això que entre 
els components de l’equip han de crear un bon clima i ajudar-se als uns als altres. 
 
 

ACTITUDS DEL DOCENT 

 
La docent en tot moment adquirirà un paper de guia i orientadora, és important que els 
infants puguin explorar i deixar anar la seva creativitat. La tasca de la docent serà guiar la 
seves inquietuds i la seva basant més creativa cap a fet objectius i reals. 
 
A més, durant les activitats haurà de supervisar-les per així assegurar-se que els infants van 
ben encaminat amb la tasca que se’ls ha proposat i alhora per observar si el grup  funciona 
correctament o no. 
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10.2. Descripció de les sessions: 
 

SESSIÓ: 1 i part de la 2 DURADA: 1:30h 

TIPUS D’ACTIVITAT: EXPLICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA MATÈRIA I PRÀCTICA 
GUIADA 

EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Introducció de la sessió: en un breu espai de temps la docent presentarà de forma 
succint la temàtica que es portarà a terme a les pròximes sessions (volcans i 
terratrèmols), quines activitats es faran i com s’avaluaran. 
  
Les hipòtesis: la professora demanarà als infants com creuen que s’originen els 
terratrèmols i els volcans. Seguidament els infants hauran de crear diverses hipòtesis 
que seran escrites a la pissarra per després poder-les verificar o falsejar. 
  
Falsejar o verificar: En aquest moment la docent explicarà de forma clara i concisa el 
contingut de la matèria, permetent i potenciant interrupcions i aportacions per part 
dels infants. Aquests, mitjançant l’aprenentatge cooperatiu i la informació donada per 
la mestra, podran aturar-la en qualsevol moment si creuen que poden donar resposta 
a una de les hipòtesis plantejades. Així doncs, si la docent dóna una informació que 
falseja una de les hipòtesis escrites a la pissarra, l’infant l’haurà d’aturar i raonar el 
perquè la hipòtesis és certa o bé és falsa. 
El contingut que explicarà la professora és la informació del llibre de classe, amb el suport 
dels vídeos proposats, sobre les plaques tectòniques, els límits divergents o constructius, 
límits convergents o destructius, límits transformants i la conseqüent formació de volcans i 
terratrèmols. Caldrà també definir què és un volcà i què és un terratrèmol. 
  
Activitat: Una vegada s’ha acabat de verificar i falsejar les hipòtesis i la docent ha 
explicat tot el contingut es procedirà a fer la següent activitat de pràctica guiada amb 
tutoria:  
Mitjançant l’estratègia d’aprenentatge tutorial, els alumnes amb resultats acadèmics 
més bons faran de parella amb alumnes amb resultats acadèmics més fluixos i que 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

A l’aula observem que hi ha un  alumne amb trastorn del llenguatge específic i dos alumnes 
nou vinguts.  Al fet de treballar mitjançant l’aprenentatge cooperatiu facilita la integració 
d’aquests dins d’ella. 
 
Els infants seran distribuïts pels grups heterogenis i, com que en els mètodes cooperatius hi 
ha més d’una tasca, es buscarà juntament amb la docent i la resta de components del grup 
quines són les tasques que poden portar a terme amb èxit. En tot moment es buscarà 
potenciar al màxim possible les seves habilitats per així fer més fàcil la seva integració  dins 
el grup classe. 
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presentin més dificultats. Es dibuixaran i s’escriuran les parts d’una volcà i un 
terratrèmol per poder-les exposar davant la resta de companys i, posteriorment, 
penjar-les a l’aula. En aquest apartat és important que els alumnes amb més bons 
resultats acadèmics siguin, durant un termini de temps, tutors dels que obtenen uns 
resultats acadèmics més baixos i, durant un altre termini de temps, s’inverteixin els 
rols de manera que els alumnes amb resultats acadèmics més baixos siguin tutors 
dels alumnes amb resultats acadèmics més alts, per així poder crear una mutualitat 
entre alumnes. 
 

RECURSOS I MATERIALS ORGANITZACIÓ DE L’AULA 

  
-          Pissarra 
-          Cartolines 
-          Colors 
-          Retoladors 
-          Bolígrafs 

  
  
  
  

 Primera part                                Segona Part 

 

 
 

SESSIÓ: 2 DURADA: 30 min 

TIPUS D’ACTIVITAT: Continuació de l’explicació del contingut, visualització d’un 
vídeo, i anàlisi d’aquest. 

EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Primera part: a l’inici de la classe, s’acabarà de treballar el contingut iniciat a la classe 
anterior, per tal d’acabar de donar els conceptes i temàtiques necessaris per a seguir 
amb les següents activitats. 
 
Segona part: Se’ls hi presentarà un vídeo explicatiu als alumnes sobre volcans i 
terratrèmols, en el que veuran i se’ls hi explicarà visualment com actuen aquests 
fenòmens i com entren en acció. 
Un cop visualitzat anirà aturant el vídeo paulatinament i realitzarà preguntes als 
alumnes sobre el que hagin vist, com les parts del volcà, com es produeixen els 
terratrèmols 
 
La hipòtesis: Un cop visualitzat el vídeo, la professora presentarà l’activitat. Aquesta 
activitat, igual que en la sessió 1, es basarà en el mètode científic. Els participants 
mitjançant la visualització del vídeo hauran de fer una hipòtesis la qual reflecteixi la 
forma correcte d’actuar davant d’aquests fenòmens. la pregunta de com s’ha d’actuar 
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davant d’un volcà i terratrèmol als alumnes, de manera que aquests hagin de buscar-
ne la resposta mitjançant llibres de text, internet o altres fonts d’informació. 
 
Verificar o falsejar:  Posteriorment, els alumnes hauran de buscar si la resposta que 
han donat és adequada o no mitjançant la informació trobada,  amb l’explicació de la 
mestra els alumnes, mitjançant l’aprenentatge cooperatiu, etc. 
 
 
 

RECURSOS  I MATERIALS ORGANITZACIÓ DE L’AULA 

 Vídeo explicatiu (material visual): 
-       

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CA
STELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/IN
STITUTO_GEOGRAFICO/Geofisica/sismolog
ia/informacionsis/comoactuar.htm ---> QUÈ 
S’HA DE FER DAVANT D’UN 
TERRATRÈMOL    

Les taules es disposaran en forma de U 

 

 
 
 

SESSIÓ: 3, 4 i 5 DURADA: 3h 

TIPUS D’ACTIVITAT: REALITZACIÓ D’UN TRÍPTIC 

EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Consisteix en crear grups de treball (prèviament estructurats per la professora) per tal 
de realitzar un tríptic: 5 grups heterogenis de 4 alumnes. Els alumnes amb NEE, 
s’afegiran com a cinquè membre en tres d’aquests grups.  L’aula és dividirà en dos i 3 
grups treballaran els volcans i 2 els terratrèmols.  
 
Com buscar per internet: Per poder buscar informació de forma correcte, la professora 
els orientarà sobre com fer-ho i sobre on poden buscar-la. Per tal de que els nens 
aprenguin a buscar informació  i aquesta informació sigui fiable, s’han creat uns passos 
a seguir a partir de la pàgina www.xtec.cat  de la Generalitat de Catalunya. Els passos 
son senzills i entenedors: 
 
1.- Escriure al buscador www.xtec.cat  
 
2.- Al buscador de dalt a la dreta han de posar la paraula “volcans” o “terratrèmols” (en 
cas de que ho posin en singular surten els mateixos resultats) 
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3.- Al costat de la paraula buscada hi ha dos pestanyes a la dreta on poden seleccionar 
el nivell educatiu i l’àrea. En aquest cas, faran la cerca seleccionant només el nivell 
educatiu: infantil primària i educació secundària obligatòria. 
 
4.- Als resultats de la  recerca es basaran exclusivament en els recursos en línia. Dintre 
dels recursos en línia poden veure les opcions “vídeos” i “pàgines webs”, És allà on 
podran trobar recursos visuals i escrits dels volcans i dels terratrèmols.  
 
 
Els alumnes, si ho desitgen, podran aprofundir els seus coneixements buscant 
informació a una biblioteca digital que ofereix la pagina de la Garrotxa sobre informació 
sobre volcans i notícies relacionades. A més se’ls hi donarà també la url del govern 
d’Espanya on poden trobar la informació necessària sobre com actuar davant d’aquests 
fenòmens naturals (les direccions webs estan també a documentació digital).  
 
El tríptic: Una vegada els components de l’aula s’han dividit en grups heterogenis es 
procedirà a crear el tríptic.  
 
Aquesta activitat es portarà a terme mitjançant el mètode cooperatiu.  Aquest mètode té 
com a objectiu promoure la realització conjunta de tasques d’aprenentatge, adquirint 
com a base la cooperació per optimitzar, per una banda, l’aprenentatge personal i, per 
altra, el grupal.  
 
Aquest mètode consta en repartir les tasques amb tots els components del grup. Cada 
un d’ells es farà responsable de buscar la informació d’una part dels continguts del 
treball.  En els grups on hi hagi un alumne amb necessitats especials es prioritzarà 
aquest alumne a l’hora d’escollir el tema que vulgui dur a terme, ja que així potenciarem 
que treballi en un àmbit segur i on pot aportar contingut.  
 
Una vegada tots els infants hagin cercat la informació sobre els temes corresponents 
explicaran, a la resta del equip la informació més important que han trobat i a quines 
conclusions han arribat. A partir d’aquestes, entre tots els components, decidiran quina 
informació posaran dins el tríptic i quina rebutjaran.  
 
Posteriorment, se’ls lliurarà una cartolina amb l’estructuració del tríptic per cada grup, a 
més d’exemples de tríptics per tal que vegin el format necessari i el tipus de vocabulari 
que s’empra en aquesta mena de suport gràfic. 
 
Aquest mètode afavoreix, per una banda, la interdependència positiva entre els 
membres del grup, ja que tots ells obtindran la mateixa qualificació. 
 
Durant tot aquest procés la docent haurà de portar a terme una actitud de facilitadora de 
la informació i , alhora, haurà de gestionar l’aula. 
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RECURSOS I MATERIALS ORGANITZACIÓ DE L’AULA 

exemple de tríptics, cartolina 
amb les directrius per realitzar el 
seu propi, material fungible. 
Aportació del material buscat 
pels alumnes.  
Material fungible. 
Cartolina amb el format del tríptic 
que hauran de realitzar (Annex 
2). 
 
  
  
   

 

 
 
 

SESSIÓ: 6 DURADA: 1h 

TIPUS D’ACTIVITAT: PRESENTACIÓ ORAL 

EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Els alumnes s’agruparan amb els seus equips cooperatius, i prepararan una 
explicació del tríptic per a tota la classe.  S’enfocarà de manera que els infants 
hauran de simular que van a fer una xerrada informativa sobre els volcans o els 
terratrèmols (segons el tema que hagin treballat), per tal de realitzar una campanya 
de sensibilització al respecte. 
 
Cada grup d’alumnes explicarà a la resta el tríptic realitzat, de manera que es faran 
les exposicions dels grups que han treballat els volcans i dels que han treballat els 
terratrèmols. Se’ls oferirà la opció de fer una cartolina amb el dibuix d’un volcà o un 
terratrèmol per tal que els sigui més senzill d’explicar oralment. 
 
Els alumnes amb necessitats educatives especials, tindran la oportunitat de participar 
de l’exposició oral si volen fer-ho, tot i que per a ells no serà obligatòria. 
 
El temps per exposar per a cada grup serà d’uns deu minuts, on els alumnes 
explicaran el contingut dels tríptics que han realitzat: què són els volcans o els 
terratrèmols, quines són les seves parts, quines conseqüències tenen, què s’ha de fer 
al respecte i a qui hem de trucar o ens hem de dirigir davant d’aquests fenòmens 
naturals. Al final de cada exposició, es donarà un temps a la resta d’alumnes per a fer 
preguntes al grup que exposa. 
 
Finalment es farà una valoració de l’exposició a nivell de tot el grup classe, aportant 
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crítiques constructives, i posteriorment, serà la professora la que valorarà la 
presentació. 
 
Durant tot el procés la professora haurà de donar suport a l’alumnat perquè se senti 
segur de fer l’exposició i no li suposi una mala experiència. A més, haurà de procurar 
que els alumnes que no estiguin exposant siguin respectuosos i prestin atenció al 
grup que presenti, per tal de facilitar la seva tasca i no destorbar-los.  

RECURSOS MATERIALS ORGANITZACIÓ DE L’AULA 

Tríptics que ha realitat cada grup 
d’alumnes. 
Possibilitat de cartolina com a 
suport per a l’exposició oral. 

- 
  

  
  

 Les taules es disposaran en forma de U 

 

 
 
11. Pauta per l’anàlisi d’incidents crítics (PANIC) 
 
1. Descripció i anàlisi de l’Incident Crític       
  
1.1 Antecedents 

L’infant del qual parlarem està cursant 5è de primària al C.E.I.P. Catalunya, a 
Navarcles. Durant tots els cursos fins a l’actualitat s’ha observat que era un infant el 
qual no tolerava la frustració, no deixava lloc a la improvisació i necessitava un control 
desmesurat de les situacions. Davant de qualsevol possible davallada d’algun d’aquests 
tres factors, l’infant responia amb ira desproporcionada i, algunes vegades, amb 
agressions cap al docent, altres alumnes o mobiliari escolar. 
Arrel d’aquest problema els alumnes de l’aula l’han deixat de banda i en alguna ocasió 
fan mofes cap a les seves actituds i persona. 
Davant d’aquest problema, que distorsionava i dificultava el bon funcionament del grup 
classe, els docents varen aconsellar a la mare portar-lo al CEDIAP.  Una vegada el 
CEDIAP varen poder diagnosticar que l’infant pateix un trastorn de l’espectre autista 
(Asperger). 
Tot i aquest problema, és un infant el qual té un bon rendiment escolar, gaudeix d’un 
bon clima tant a l’escola com en l’àmbit familiar. 
 

  
1.2 Descripció de l’Incident Crític 
 

L’incident apareix un dimecres a la  tarda a l’hora d’anglès. És una classe on hi ha dos 
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nivells diferents (4t i 5è de primària) però, tot i així, no es fa notori a l’hora de portar a 
terme el contingut programat de l’assignatura. Pel que fa els rols a l’aula estan poc 
definits i, normalment, acostuma a haver-hi un clima de cooperació. 
Com cada dimecres, la docent, comença la classe explicant de forma clara i precisa el 
què es treballarà. Una vegada ha explicat el que es portarà a terme i ha respòs els 
dubtes sorgits durant l’explicació, els alumnes procedeixen a fer una activitat.                                                                                                               
A la meitat de l’activitat, l’infant demana de forma poc adequada i aparentment nerviós 
on és la seva goma. Davant d’aquesta pregunta, tant la docent com la resta d’alumnes, 
li contesten que no ho saben i l’ajuden a buscar-la sense èxit. 
És en aquest moment quan l’infant comença a posar-se molt nerviós i a tirar qualsevol 
objecte que té a l’abast (estoig, llibreta, llibre, objectes de la resta de companys...). A la 
vegada, comença a cridar de forma desmesurada i sense control on és la seva goma. 
Davant d’aquesta situació, els companys comencen a parlar entre ells i a mirar-lo de 
forma estranya, ja que creuen que n’està fent un gra massa i, finalment, es posen a 
riure i mofar-se del seu comportament. 
La docent, per la seva banda, intenta que la resta dels alumnes no riguin i alhora calmar 
a l’infant però ambdós casos no resulten ser efectius, de forma que els alumnes 
augmenten les mofes i l’alumne cada vegada està més enfadat. 
Davant d’aquesta situació l’alumne decideix marxar de l’aula i, posteriorment, intenta 
marxar del centre. La docent en tot moment manté una actitud dialogant amb ell per fer-
li veure que aquest problema es pot solucionar, però no obté resultats. Finalment quan 
l’infant ja fa l’acció de marxar cap al carrer, la docent l’agafa del braç per poder-lo retenir 
i l’infant l’empenta agressivament. 
Davant d’aquest fet la docent es troba desconcertada i decideix dir-li de forma poc 
amigable que trucarà a la seva mare i a la directora del centre per informar-la del 
comportament. És llavors quan l’infant comença a tranquil·litzar-se, però la docent 
manté un estat de nerviosisme molt visible. 
 
1.3 Actors que intervenen en l’Incident Crític 
 
 Actor 1: DOCENT 

Concepcions 
sobre 

l’Incident 
Crític 

Concep l’incident com a conseqüència de la poca tolerància a la 
frustració del infant. La seva inseguretat i vulnerabilitat sorgeix quan no 
pot fer entrar en raó a l’infant i, com a conseqüència, es crea una situació 
incontrolable a dins l’aula. Atribueix aquest incident a un factor extern i 
poc controlable. La docent creu que aquest incident vé donat per un 
factor intern del infant, que té unes necessitat diferents a la resta de 
companys. Davant de la poca tolerància a la frustració del infant, creu 
que té poques eines per a poder gestionar aquests tipus de casos.   

Sentiments 
associats a 

Aquest incident ha provocat que la docent estigui més vulnerable a les 
classes per por a que aquesta situació es torni a produir dins l’aula. A 
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l’incident 
Crític 

més, en aquell moment va tenir un sentiment d’incompetència, tant 
personal com professional. 

Estratègies 
davant 

l’Incident 
Crític  

 Davant d’aquest problema, la docent, inicialment ha utilitzat una 
estratègia d’afrontament basada en el diàleg i intentar fer entrar en raó al 
infant. Quan, degut a aquest i  a la resta de companys, s’ha creat el caos 
dins l’aula ha actuat de forma autoritària, poc empàtica i guiada, en part, 
per la frustració de no saber conduir de forma adequada la situació. 

  
 Actor 2: INFANT 

Concepcions 
sobre 

l’Incident 
Crític 

Per a l’infant, l’incident queda justificat en la pèrdua d’una goma 
i, com a conseqüència, ho percep com a una pèrdua de control 
sobre seu entorn. En gran mesura la seva estabilitat emocional 
depèn del control de les situacions i la quotidianitat.  
Davant de qualsevol problema que pugui desestabilitzar-lo, 
utilitza la ira irracional com a estratègia d’afrontament creant 
així una situació encara menys controlable. 
 

Sentiments 
associats a 
l’incident 

Crític 

L’infant té com a sentiment principal el descontrol de la situació. 
Aquest, li provoca angoixa, nerviosisme i ira. El fet de que els 
companys i la docent l’hagin ajudat a buscar la goma i no l’hagin 
trobat fa que aquests sentiments s’incrementin de forma notòria, 
entrant així en una pèrdua de control dels seus propis 
sentiments, guiant-se per la irracionalitat. 
 

Estratègies 
davant 

l’Incident 
Crític 

L’infant davant el problema reacciona utilitzat l’agressivitat i la ira.  
La seva conducta cap a la docent i cap als altres companys no 
respon a una animadversió cap a ells sinó que respon a la 
sensació de pèrdua de control del seu entorn segur.  L’infant 
inconscientment,  amb l’actitud que està portant a terme,  
aconsegueix  desestabilitzar  cada vegada més el seu propi 
sistema. 
 

  
 
 Actor 3: COMPANYS 

Concepcions 
sobre 

l’Incident 
Crític 

Els companys inicialment conceben el problema com un incident 
menor. Tot i així, accedeixen a ajudar al infant per poder reduir el 
seu mal estar. Davant la reacció de l’infant al no trobar la goma, 
creuen que reacciona de forma massa explosiva. Els companys 
generen una mofa cap a l’infant i la seva actitud davant el 
problema, el qual ells consideren que és menor.  

Sentiments Inicialment els companys tenen un sentiment d’empatia i, per 
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associats a 
l’incident 

Crític 

això, decideixen ajudar-lo a buscar la goma. No la troben i 
observen la reacció de l’infant. Els provoca desconcert i com a 
conseqüència es crea un silenci i xiuxiuejos entre ells. 
Finalment, degut a que no entenen perquè està tant nerviós i 
angoixat per la pèrdua d’una goma, riuen per l’exageració de 
l’infant davant del problema sense qüestionar-se els sentiments i 
pensaments que pot tenir l’infant. 

Estratègies 
davant 

l’Incident 
Crític 

Inicialment, els companys d’aula adquireixen una actitud 
empàtica cap a l’infant ja que veuen què està preocupat per la 
pèrdua de la goma. A posterior, una vegada l’infant actua 
desproporcionadament hi ha dos estratègies  a remarcar: 
primerament s’observa una estratègia de silenci per així intentar 
que l’infant es tranquil·litzi i la docent pugui portar a terme la 
seva tasca de mediadora però, posteriorment, vist el resultat 
d’aquesta  n’adopten una altre totalment contraria, la burla. 

 
2. Intervenció i seguiment 
 

ACTOR 1: DOCENT 

Sobre què 
intervenir 

 Tema 1: Gestió de l’aula davant d’un incident crític 
 
Tema 2: Tècniques per aplicar davant d’aquestes situacions amb   
persones amb un Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). 

Com intervenir Tema 1: Davant de l’incident crític a l’hora d’intervenir, la docent, hauria 
d’haver creat un clima més pacífic i de confiança, tant a nivell de l’infant en 
qüestió com a nivell dels altres alumnes. Per començar caldria fer 
conscients a la resta d’alumnes que aquest infant té un Trastorn de 
l’Espectre Autista, i que per tant, té unes necessitats especials, per tal 
d’evitar burles i generar més empatia envers aquest. Per altra banda, el 
tracte amb l’infant no ha estat l’adequat, i s’haurien de donar indicacions a 
la professora de com gestionar les situacions que s’escapen del seu 
control. Un canvi d’estratègia podria ser fer un canvi pel que fa a la 
distribució de l’aula i posar l’infant a un lloc on ell es senti segur i amb 
control de la situació. 
 
Tema 2: La docent podria haver intervingut adquirint una posició de 
negociació amb l’infant. Alhora, hauria d’haver adoptat una posició 
d’estratègia local tot controlant el to de veu, els gestos, la demora, etc.  
També podria haver-se informat sobre el pla de prevenció i planificació de 
l’aula per trobar-hi estratègies davant la diversitat a l’aula (agrupaments, 
materials i activitats), és important que tingui en compte quins dels infants 
de l’aula serien bons companys per a l’infant amb TEA, per tal d’evitar 
possibles situacions futures. Per últim, podria haver arribat a crear un 
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contracte, un pacte amb l’infant perquè això no torni a passar. 

Indicadors de canvi Tema 1:  Principalment, l’alumne es sentiria còmode dins l’aula. Els 
indicadors respecte aquest aspecte seria el fet que la docent comuniqui 
als altres alumnes com haurien de comportar-se davant d’aquestes 
situacions; els alumnes demostrarien més empatia. En segon lloc, la 
reacció de la docent seria més adequada, amb intenció de negociació i de 
calma de la situació. 
 
Tema 2: Adoptar una nova posició respecte l’infant, adoptar la posició 
d’aliada a ell, ja que pretén ajudar-lo i recolzar-lo en situacions que per ell 
són complexes de gestionar. A la vegada interpretar en cada moment quin 
és el rol que li correspon, per així poder evitar possibles reaccions 
inadequades. 

  
ACTOR 2: INFANT 

Sobre què intervenir Tema 1:  Gestió de la frustració i agressivitat davant dels problemes 
 
Tema 2: Autoregulació de les emocions 

Com intervenir Tema 1: l’estratègia que té l’infant davant  la frustració no és la més 
adequada i és una estratègia negativa cap al grup classe, cap a la docent 
i cap a ell mateix. L’infant hauria d’adquirir una estratègia per poder 
gestionar els possibles problemes quotidians. 
 
Tema 2: Per poder autoregular-se les emociones, és molt important que 
l’infant aprengui a identificar les emocions i, alhora, saber discriminar 
quines emocions són racionals i quines exagerades. Amb l’ajuda d’un 
psicòleg extern al centre, la família  i totes les persones de l’escola 
s’hauria d’ensenyar al infant a identificar quines emocions té en cada 
moment i a gestionar-les correctament. 

Indicadors de canvi Tema 1: Una tècnica per a poder millorar la frustració podria ser la de 
demanar ajuda, de forma adequada, al docent i a la resta de companys. 
Una altre tècnica podria ser la relaxació, que ajudés, no només a la 
gestió del problema, sinó també a la disminució de l’angoixa i frustració 
davant del problema. Un exemple pot ser contar fins a deu molt a poc a 
poc abans d’angoixar-se i posteriorment demanar ajuda si és necessari. 
 
Tema 2: Per  ajudar a a calmar-lo i que adopti una escolta activa, es 
podria utilitzar la tècnica d’entendre el seu sentiment, és a dir, entendre 
el què li esta passant dins d’ell i, després, ensenyar-li que hi ha una opció 
més adaptativa i menys complicada a la solució del problema, i que pugui 
adoptar les noves accions en el seu repertori de conductes. 



! 29!

  
 
 
 

ACTOR 3. COMPANYS 

Sobre què intervenir Tema 1:  Empatia amb els companys 
 
Tema 2: Influència sobre l’infant 

Com intervenir Tema 1: Durant l’inici de la classe tots els companys tenien una actitud 
empàtica  i cordial cap a l’infant. El canvi de comportament del nen en 
qüestió crea un canvi d’actitud envers l’infant amb TEA. Com a 
conseqüència, li atribueixen unes característiques i sentiments exagerats 
que provoquen una mofa cap a ell. 
 
Tema 2: Els companys haurien d’haver ajudat a calmar l’infant i no a 
posar-lo més nerviós. Haurien de ser conscients que el seu paper pot ser 
important per a poder reduir el seu malestar. Així aconseguiríem una 
millora en el comportament de l’infant ja que l’objectiu és reduir el seu 
comportament agressiu i descontrolat. 

Indicadors de canvi Tema 1: Presa de consciència dels sentiments provocats a l’alumne per 
la caracterització negativa que n’han fet. Posteriorment a aquest primer 
pas, s’hauria d’incorpor una introducció de mesures objectives, per així 
poder discriminar quan l’infant està enfadat, reaccionant de forma 
irracional i quan està tranquil i actua correctament, per tal que els altres 
alumnes reaccionin de manera adequada al seu comportament. 
 
Tema 2: Presa de consciència de la importància del seu paper dins el 
problema. Els companys poden adoptar un paper clau en les seves 
reaccions si saben gestionar-les, per tant, un comportament empàtic i 
integrador per part seva, podria apaivagar les reaccions exagerades de 
l’infant amb TEA. 

  
 
ANNEX 
 

1. Informació continguda en la UD: 
 

- Les plaques tectòniques. 
- límits divergents o constructius. 
- límits convergents o destructius. 
- límits transformants. 

- Formació de volcans i terratrèmols. 
- Definicions: què és un volcà i què és un terratrèmol. 
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La superfície terrestre està construïda per plaques tectòniques o litosfèriques, que 
encaixen unes a unes altres com peces de futbol.  
Aquestes plaques són grans blocs de roca. Les plaques que es troben al fons del mar 
es diuen plaques oceàniques i les que estan sota la superfície plaques continentals. 
La Terra no ha tingut sempre la forma que té ara. Les plaques es mouen i canvien 
l’aspecte de l’escorça. 
Aquests moviments han fet que els continents se separin, abans era tot un, i es deia 
Pangea. La Terra encara continua movent-se. Quan dues plaques es mouen, de 
vegades poden xocar, quan ho fan, formen com unes ones. D’aquestes en diem els 
terratrèmols. 

Límits de plaques 

Són les vores d’una placa i és aquí on es presenta la major activitat tectònica (sismes, 
formació de muntanyes, activitat volcànica), ja que és on es produeix la interacció entre 
plaques. Hi ha tres classes de límit: 

● Divergents o constructius: són límits en els quals les plaques se separen 
unes d’altres i, per tant, emergeix magma des de regions més profundes 
(per exemple, la dorsal meso-atlàntica formada per la separació de les 
plaques d’Euràsia i Amèrica del Nord i les d’Àfrica i Sudamèrica). 

● Convergents o destructius: són límits en els quals una placa xoca contra 
una altra, formant una zona de subducció (la placa oceànica s’enfonsa sota 
de la placa continental) o un cinturó orogènic (si les plaques xoquen i es 
comprimeixen). Són també coneguts com “vores actius”. 

● Transformants: són límits on les vores de les plaques llisquen una 
respecte a l’altra al llarg d’una falla de transformació. 

●  
En determinades circumstàncies, es formen zones de límit o vora, on s’uneixen tres o 
més plaques formant una combinació dels tres tipus de límits. 

Definicions: 
 

Què és un volcà? 
Els volcans són muntanyes, que en podríem dir sortides de materials procedents de 
l'interior. Acostuma a ser la lava, cendra... 
Porta molt d'interès per la ciència, ja que és l'únic lloc per on podem entrar en contacte 
amb l'interior de la Terra. 

 
Què és un terratrèmol? 
Un terratrèmol o sisme és un fenomen natural que es produeix a l'interior de la terra i 
que pot ocasionar danys considerables. Es defineix com una alliberació sobtada 
d'energia acumulada que es propaga en forma d'ones sísmiques. Aquesta energia 
s'acumula pel moviment de les plaques que formen l'escorça de la terra. 
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2. Exemple del format d’un tríptic per a lliurar a l’alumnat: 

 

 
 

 


