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3. Títol de la UD 
 
    La Unitat Didàctica Una paraula, un món per descobrir té l’objectiu de treballar la comprensió lectora, escrita i oral i l’expressió oral i escrita a través de 

situacions que es poden produir a la vida quotidiana. Es pretén que els alumnes experimentin diferents situacions on la comprensió de textos i 

l’escriptura sigui l’eina per solucionar el problema.    

 

4. Justificació/ contextualització de la UD 
 

La Unitat Didàctica Una paraula, un món per descobrir va dirigida a l’alumnat de 1r de Primària de l’Escola Sant Martí. Aquesta Unitat Didàctica està 

dividida en 13 sessions distribuïdes en quatre blocs situats al segon i tercer trimestre. Es treballarà en sessions de 45 minuts un cop a la setmana els 

dilluns a la tarda cada quinze dies. Es treballarà en grups petits heterogenis els quals aniran rotant cada setmana. L’objectiu de la nostra proposta és 

treballar la comprensió lectora, escrita i oral a partir de situacions pràctiques quotidianes per tal que els i les alumnes puguin experimentar en pròpia 

persona la utilitat que presenta saber llegir i escriure a l’hora de resoldre problemes de comprensió que es poden trobar a la vida real, com per exemple 

llegir una recepta de cuina, fer la llista de la compra, escriure una carta a un amic, entre d’altres. A través de diferents contes on es tracten situacions de 

diversitat i acceptació de les diferències els i les alumnes tindran la oportunitat de comunicar-se expressant la seva opinió critica envers un tema.  

 

Aquesta Unitat Didàctica està estructurada en quatre situacions problemàtiques diferents, a partir de les quals els i les alumnes les hauran de resoldre 

mitjançant la comprensió lectora i l’escriptura. Les quatre situacions que es proposen no segueixen un fil conductor, ja que són sessions que es portaran 

a terme en tallers de 45 minuts. És per això que hem considerat més útil proposar sessions que es puguin adaptar al ritme dels alumnes, als horaris i a 

les situacions imprevistes podent ampliar el temps de les sessions i fins i tot afegir activitats complementàries o d’ampliació a les sessions i adaptar les 

activitats a les necessitats específiques que presentin els grups d’alumnes. 
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Dins de la Unitat Didàctica es treballaran les competències comunicativa, lingüística, d’aprendre a aprendre i la competència social i ciutadana per tal 

que els i les alumnes aprenguin a pensar i comunicar, a descobrir i a conviure i habitar el món que els envolta.  

 

La metodologia de treball es basa en la utilització de diverses estratègies d’aprenentatge com són les narracions amb col·laboració, les fitxes de 

personatges, l’elaboració d’entrevistes a personatges, l’elaboració de la llista de la compra per preparar un plat i l’elaboració d’una recepta de cuina. 

Totes les activitats estan dissenyades per a que els i les alumnes observin la utilitat de la lectura i l’escriptura en tots els àmbits de la vida. Així, estaran 

més motivats per esforçar-se a aprendre la lectoescriptura i millorar en aquest aprenentatge. També creiem que és interessant utilitzar els contes com a 

precursors de les activitats així els alumnes, comencen a tenir  curiositat arreu del món escrit i a veure la seva utilitat lúdica com és contar històries. Les 

estratègies que utilitzarem es basen en comprensió oral i escrita, no en tècniques mecàniques per aprendre a escriure o a traçar bé, sinó en estratègies 

que puguin donar a l’alumnat eines a l’hora d’entendre el contingut d’un text i saber treballar amb ell, segons el que et demanen, ja sigui discriminar la 

informació rellevant, sintetitzar-lo, contestar una pregunta específica, treure les característiques personals d’un personatge, etc... Les estratègies que 

seguirem en cada sessió o activitat les desenvoluparem més detalladament en l’explicació de les activitats. 

Els grups de treball estaran formats per petits grups heterogenis de 10 – 11 alumnes, i on s’agruparan segons les característiques psicoeducatives que 

presentin amb indiferència del grup classe al que pertanyin.  

 

Els continguts que es treballen mantenen una estreta relació amb altres àrees com medi social i cultural, l’ús de les TIC o de matemàtiques, per tant 

permet treballar-los de forma interdisciplinar els per tal que els i les alumnes treballin seguint un context únic, on poden trobar elements i situacions 

reals on es desenvolupin les diferents competències.  
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5. Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD (competències) 
 
 

 
1. Se li han perdut les paraules...Podem escriure la història de la caputxeta africana? 
 

 
2. Acceptem als companys que són diferents a nosaltres? / Acceptem les nostres diferencies?  

 
 
3. Què necessitem per elaborar una recepta de cuina?  

 
 

4. Quin país volem conèixer? Com podem viatjar-hi sense sortir de classe? 
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6. Continguts 
 
 

PROBLEMA Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

Se li han perdut les 
paraules....podem 
escriure la història de la 
caputxeta africana? 
 
 

 - Comprensió oral i 
escrita. 
- Expressió oral i escrita. 
 

- Explicar el conte en veu alta.  
- Reelaboració del conte, versió 
pròpia. 

- Valorar i respectar les 
produccions dels companys.  
- Actitud participativa.  
 

-  Narracions en col·laboració, 
reescriure una versió pròpia del conte 
en grups cooperatius amb col·laboració 
de l’autor perquè ells ja han escoltat i 
llegit el conte. 

 
Acceptem als companys 
que són diferents a 
nosaltres? 
 
 

- Comprensió i expressió 
oral i escrita.  
 

- Comprensió del conte.  
- Elaboració de les fitxes dels 
personatges. 
 

- Valorar i respectar les opinions 
dels companys.  
- Valorar i respectar les diferències 
entre les persones. 
 

- Fitxes i entrevista als personatges, al 
escriure les característiques físiques i 
personals dels personatges dels contes i 
dibuixar-los, així com reflexionar sobre 
les seues relacions i interaccions i 
aprofundir en la seva manera de ser i 
actuar 

 
Què necessitem per 
elaborar una recepta de 
cuina? 
 
 

- La cuina i els seus 
utensilis. 
- Hàbits a la cuina. 
- Llista d’ingredients i 
característiques 
d’aquestos. 

- Llegir la recepta i els 
ingredients amb lletra lligada. 
- Escriure la llista de la compra 
amb els ingredients de la 
recepta.  
- Realització del plat.   
 

 - Participar de forma activa. 
- Treball cooperatiu. 
 
 

- Elaboració de llistes, primer 
col·lectivament a la pissarra i 
posteriorment individualment per 
poder anar-hi a comprar. 

 
Quin país volem 
conèixer? Com podem 
viatjar-hi  
 

- Comprensió i expressió 
oral i escrita. 
- Vocabulari nou i 
específic. 
 

- Llegir un tros del conte. 
- Recerca d’informació sobre el 
país que es treballarà. 
- Classificació i selecció de la 
informació rellevant. 
- Explicació oral d’allò que ha 
investigat. 
- Escriure i enganxar fotos al 
mural. 
 

- Participar de forma activa. 
- Treball cooperatiu. 
- Valorar les produccions pròpies i 
els dels altres. 

- Puzle o trencaclosques, es creen grups 
d’experts encarregats d’informar-se 
d’un tema concret i després exposen 
tots grups a la resta allò que han 
descobert. 
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7. Avaluació Global de la UD 
 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ % 
Qualificació 

Treball en grup 
 

20 % 

Fitxa entrevistes 5% 

Llista de la compra 5% 

Recepta de cuina 5% 

Mural i explicació del mateix 5% 

Treball individual 
 

60% 

Lectura en veu alta (progrés) 20% 

Escriptura lletra lligada/pal (progrés) 20% 

Expressió oral  15% 

Fitxa dels  personatges 5% 

Actitud participativa i cooperativa 
 

20% 

 
100 % 
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Justificació de l’avaluació  
 
L’avaluació que plantegem per aquesta Unitat Didàctica es basa en la observació de l’evolució i el desenvolupament de l’alumne en les diferents situacions 

proposades a través de la presa de notes mitjançant les graelles d’observació proposades (Annex 11). Aquestes graelles permeten registrar la informació de 

les observacions per tal de fer un seguiment de l’evolució i desenvolupament de l’alumne  durant el procés de cada sessió. L’entrega de les activitats 

proposades a cada sessió (tant individuals com grupals)  determinarà la nota final.  

 

Les situacions proposades dins de la Unitat Didàctica no segueixen un fil conductor propi, tot i així durant les primeres sessions l’avaluació serà considerada 

com inicial. En el transcurs de les següents sessions l’avaluació serà continuada, ja que l’objectiu principal és que l’alumne en arribar a les sessions finals hagi 

evolucionat de en l’expressió oral i escrita i en la comprensió lectora. 

Al finalitzar cada situació problemàtica es farà una reflexió conjunta i una autoavaluació (Annex 12) per tal de conèixer que han après els alumnes i com han 

fet per solucionar aquella situació.  
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8. Documentació sobre la Unitat Didàctica 
 
 
 

Llibres i articles 
 
AIXELÀ, D; AVIÀ,J. (2004). Vint – i – quatre receptes d’arreu. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.  
 
CAIRNEY, T. H. (1992). Enseñanza de la comprensión lectora. Madrid: 
Morata. 
 
DALY, N. (2000). La caperucita africana. Intermón Oxfan. 
 
FONS ESTEVE, M. (1999). Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús 
real de la llengua escrita a l’aula. Barcelona: La Galera. 
 
LIPKIN, L (2001). Aprender a educar con cuentos. Barcelona: Paidós. 
 
MCKEE, D. (1995). Dos monstres. Editorial Anaya. 
 
MCKEE, D. (1995). Tres monstres. Editorial Anaya. 
 
SIS, P. (2001). On és Madlenka?. Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Documentació digital 
 
http://www.disfrutalalectura.com/hacer-que-los-alumnos-disfruten-la-
lectura-un-reto-para-la-educacion-del-siglo-xxi/noticias/76/ 
 
http://www.uv.mx/cpue/coleccion/N_2526/pubmari.htm 
 
http://www.enciclopedia.cat/certamen/htm/edicions.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.disfrutalalectura.com/hacer-que-los-alumnos-disfruten-la-lectura-un-reto-para-la-educacion-del-siglo-xxi/noticias/76/�
http://www.disfrutalalectura.com/hacer-que-los-alumnos-disfruten-la-lectura-un-reto-para-la-educacion-del-siglo-xxi/noticias/76/�
http://www.uv.mx/cpue/coleccion/N_2526/pubmari.htm�
http://www.enciclopedia.cat/certamen/htm/edicions.htm�
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9. Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 
 
Primer A  
 

Alumne 
 

C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

N. A M * V G M M M M I (tímid) 

M.B A A O A A A A P-C 
A.C A-M V O A M A M P-C 
N.CH B-M T-V O-G A B A M P 
A.O B* A G M A A A P 
B.S B-M V-T O-G A B ↓ M M I-D I 

(immadur) 
M.F A A O A A A A I-D-P (líder) 

P.G.L B-M V → A B A M I 
C.G A-M A-V O A A-M A A P-C 
P.G.Z A A-V O-E A A A A P-C 
M.G A A-V O  A A A A I-P-C 
P.J A A-V O A A A A D-P 
L.L M A E A M A M P-C 
C.LL M* V G M M-B M M I (mostra 

indiferència) 
D.M A-M V E A M A A P-C 
A.P A A E A A A A I-C 
E.R A A-V O A A A A P-C 
L.S A V-T G-O A M-B A M I-P 
I.V A A-V O-E  A A A A P-C 
N.Z * V G M M M A P-C 
W.Z * V G B B ↓ B M - (no 

interacciona) 
X.Z M V-T G A M-B A M I-P 
 
Codis: 
 

Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 
Inicials 
 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 

* Nouvingut/da. 
 
→ Mostra moltes 
dificultats d’expressió (és 
molt introvertit).  
 
Observacions: 
És una classe amb bastant 
immigració.  
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Primer B 
 

Alumne 
 

C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

M.A A A O A M A A P-C 
E.B A A O-E A A A A P- tímid 
Z.C A A O A M A A P-D 
K.C A A-V O A A A A I-C 
N.C A A O-E A A A A P 
J.C M A O M M A A P-C 
B.G A A O-E A A A A P-D líder 
M.L A A O-E A A A A P-D 
A.L A A O-E A A A A P-C 
I.O M* A-V O A M M M P-D 
N.P A A O-E A A A A P-C 
L.O M* A-V O-G M M M M P 
M.R A A O-E A A A A P-C 
N.R M A O M M M M P 
J.S M ↑ A O M M M A P-C 
O.S M A O M ↑ A A A P-C 
A.S  M A O A M M A P-C 
M.S M ↓ A O M M M M P 
M.V A A O-E A A A A P-C 
P.V A A O-E A A A A P-C 
L.V A A O-E A A A A P-D líder 
T.Z B A-V O-G B A* A M I-C 
Codis: 
 

Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 
Inicials 
 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 

 
 
 
 
 
 

* Nouvingut/da. 
 
A* Té dificultats amb el català tot 
i que s’esforça. 
 
Observacions: 
És una classe amb poca immigració. 

Hi ha dos alumnes nouvinguts, un 

d’ells és una nena que s’acaba 

d’incorporar recentment. Només 

parla en castellà i el domina. També 

trobem una nena xinesa 

escolaritzada des de P3 a l’escola 

però que no llegeix amb fluïdesa i 

no sap escriure textos amb sentit. 

Sap reproduir paraules escrites. El 

seu entorn familiar no l’ajuda 

perquè fora de l’escola parla xinès. 

A la classe podem trobar una gran 

diversitat de nivells de lectura i 

escriptura. Hi ha nens que encara 

no  llegeixen amb fluïdesa. La 

majoria només escriu amb lletra de 

pal. Hi ha nens que saben reproduir 

paraules escrites, però no saben 

escriure un text breu amb sentit.  
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Proposta de grups 
 
 

GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 
A.C B.S N.CH N.A 

C.G P.G.Z A.O M.B 

L.S C.LL M.F L.L 

X.Z D.M P.G.L E.R 

E.B W.Z P.J I.V 

J.C K.C A.P N.Z 

B.G M.R Z.C M.A 

N.P N.R A.L N.C 

L.O O.S I.O M.L 

J.S M.S M.V A.S 

 L.V P.V T.Z 
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Justificació de la proposta de grups 
 
Per la realització de la proposta dels grups ens hem basat en les característiques psicoeducatives dels dos grups – classe  recollides a l’inici de curs. Per 

confeccionar els quatre grups hem tingut presents i donant especial importància als aspectes d’autonomia personal a l’hora de treballar, quin output és el 

més utilitzat (escrit, oral i gestual), quin nivell de coneixements propis i dificultats presenten, la forma d’interaccionar amb els companys tenint en compte 

no incloure a dos líders en un mateix grup, els hàbits de treball i la motivació que presenten.   

Els grups incorporen a nens i nenes dels dos grups – classe permetent que hi hagi nens i nenes de diferents cultures i de diferents necessitats. D’aquesta 

manera aconseguim que els grups siguin heterogenis, on els alumnes es poden ajudar i complementar entre ells en la solució dels diferents problemes.  
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10. Desenvolupament sessions  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SESSIÓ 1.  Aula: ordinària, la classe.  Data:  

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

M Comencem el projecte una paraula, un món explicant el conte “la 
caputxeta africana”, que és una nova versió del conte tradicional la 
caputxeta vermella creada per Intermon Oxfan per donar a conèixer les 
diferents condicions de vida que existeixen al nostre planeta. La mestra 
farà llegir als alumnes el conte entre tots, un paràgraf cadascun per 
veure el nivell de partida dels alumnes a l’hora de llegir. 

20’ Tots asseguts en rotllana, 
amb forma de mitja lluna 
perquè tots puguin veure el 
projector i si pot ser en una 
estora o amb coixins. 

Les diapositives del conte per 
projectar-les, el projector o 
bé un ordinador o PDI i 
l’estora o els coixins. 
(Annex 1) 

D(a) Una vegada explicat el conte sobre la caputxeta africana es pretén que 
els nens i les nenes reflexionen arreu de les diferents condicions de 
vida de les persones segons el lloc de naixement i se’n adonen de la 
qualitat de vida que tenim els països occidentals i de les diferents 
cultures que n’hi ha per tal de crear una actitud de respecte cap a les 
diferències socials, culturals, físiques, etc. 

20’ Tots asseguts en rotllana i la 
mestra on puga observar a 
tots els alumnes i puga 
moderar la dinàmica de 
reflexió i expressió de l’opinió 
arreu del conte llegit. 

Pauta de preguntes per guiar 
la reflexió per tal de que la 
mestra s’adoni de que han 
entès el conte i el missatge 
que vol transmetre. 
(Annex 2) 
 
 
 

Codis tipus d’activitat:  
M: de motivació 
D: desenvolupament - (a) actitudinal 

- (c) conceptual 
- (p) procedimental 

AV: avaluació  - (i) inicial 
- (c) continua 

S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Utilitzar el conte per motivar i conèixer diferents realitats d’una 
mateixa història. 

Utilització del projector per fer el conte més atractiu i dinàmic. 

Fer llegir als alumnes si notem que no estan atenent al conte i a 
més ajuda a veure que nivell de lectura tenen, com van els seus 
progressos. 

Com  són grups reduïts d’uns 10 alumnes la mestra pot dedicar 
més temps a cada nen i portar a terme un seguiment del progrés 
del nen per poder adaptar-se a les seves necessitats pròpies. 

Dinamitzador i guia de la reflexió fent 
participar a tothom i adaptant-se a les 
seves condicions personals. 

L’activitat està orientada a reflexionar arreu de la 
diversitat existent en el món, diversitat en tots els 
àmbits per arribar a la seua acceptació i a 
l’actitud de “tots som diferents però tots som 
iguals”. 

Atenció a la diversitat des de la vessant de què la 
mestra potencia a cada alumnes des de les seues 
capacitats i progressos envers la lectura, la 
reflexió, l’expressió oral. 
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SESSIÓ 2.    Aula: ordinària, la classe.   Data:  

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

 
D(p) 
D(a) 
D(c) 

Comencem la sessió recordant una mica el conte “la caputxeta 
africana”, que és el que es va llegir en l’última sessió i  una vegada fet 
això presentem als alumnes les làmines del conte sense lletra al·legant 
que el conte ha perdut les paraules i necessitem la seva ajuda per 
tornar a refer-lo. Es pot dir que facin una història similar o altra 
totalment diferent. 

45 ‘ Asseguts en les taules en 
grups cooperatius de 4 a 6 
persones per treballar 
conjuntament. 

Les làmines del conte sense 
lletra. 
(Annex 3)  

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Es comença l’activitat mostrant als alumnes les làmines del 
conte.  

Es divideix la classe en grups de 4 a 6 alumnes, i cada grup 
reescriu el conte sencer. 

Una vegada escrites les noves versions del conte cada grup 
surt a la pissarra i exposa la nova versió creada.  

Com activitat d’ampliació es pot dramatitzar el conte. Cada 
grup la seva versió.   

Explicació clara de l’activitat a realitzar 
ensenyant les il·lustracions del conte i 
donant les pautes d’actuació a cada 
grup per reescriure la seva versió del 
conte cooperativament.  

Supervisar la feina de cada grup 
assegurant que tots participen en 
l’activitat dins de les seves 
possibilitats.   

Tenir en compte els diferents nivells a l’hora 
d’escriure per veure els progressos individuals 
segons el nivell de maduració i d’habilitat motriu 
de cada alumne. 

Agrupar els nens tenint en compte la seva 
expressió oral i escrita perquè els grups siguin lo 
més heterogenis possible.  

Estratègia d’Aprenentatge: es tracta d’una estratègia per desenvolupar la comprensió de textos literaris anomenada narracions en col·laboració que suposa 
que els nens creen una nova versió del conte en col·laboració amb l’autor original i els nous (els nens). La valia de l’estratègia es basa en que ofereix als 
alumnes l’oportunitat de crear significats en el nivell del text. Així es fan més conscients de l’estructura del relat i del desenvolupament dels personatges. Té 
l’avantatge de que pot utilitzar-se per presentar als alumnes textos que superen els seus nivells de desenvolupament “actual” aprofitant la zona de 
desenvolupament proper de cada nen. Així, utilitzarem aquesta estratègia en grups cooperatius de 4 a 6 alumnes o així. 
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SESSIÓ 3.   Aula: ordinària, la classe.   Data:  

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula Recursos/Materials 

AV(i) 
M 

Es col·locarà una làmina a la pissarra per tal que els nens la 
comentin. Sobre el tema “som iguals però diferents”. 

15’ Tots asseguts en rotllana, en forma de 
mitja lluna, amb la pissarra al davant, si 
pot ser en una estora o amb coixins. 
 

Làmina motivadora i 
l’estora o els coixins. 
(Annex 4) 

D(p) Lectura del conte “Dos monstres” a través de les TIC.  20’ Projector i Power point 
amb el conte 
(Annex 5) 

D(a) Comentari del conte que acaben de llegir. 10’ - 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

A la primera activitat, on es col·locarà la làmina motivadora 
d’avaluació inicial, per tal de motivar el diàleg, proposem les 
següents preguntes: 

• Que veieu? 
• Com son aquests nens? 
• Com son les seves característiques físiques? 
• Per què penseu que apareix la bola del mon? Què vol 

dir? 
• Què penseu que signifiquen les peces del puzle? 

De cara a la segona activitat es recomana que es prepari el 
material de la projecció del conte “2 monstres” per tal de que no 
hi hagi imprevistos.  
Pel que fa  ala tercera activitat, proposem que es comentin els 
temes següents: 

• Conflicte entre iguals  
• Multiculturalitat 
• Costums 
• Maneres de viure 

 

No utilització del llenguatge 
endocèntric. 

Dinamitzador de l’acció per tal que els 
alumnes s’interessin pel que estan 
fent. 

Ha de fer de guia per tal que els 
alumnes acabin entenent i reflexionant 
sobre els diferents temes. 

 

 
 

 

 

 
 
La diversitat queda atesa gràcies a l’objecte 
d’aprenentatge (la diversitat) a través del treball 
del conte “Dos monstres” 
Fent que el diàleg sigui el punt de partida de 
l’acció. 
A més, el treball de la diversitat permet 
flexibilitzar l’aprenentatge, tenint com a base la 
igualtat entre les diferents cultures. 
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SESSIÓ 4.    Aula: ordinària, la classe   Data: 

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

D(a) Continuació del debat del llibre “Dos monstres” i així serveix de 
recordatori. 

10’ A les taules, cada nen al seu 
lloc. 

- 

D(c) Omplir la Fitxa dels personatges, la meitat de la classe farà un dels 
monstres i l’altra meitat farà l’altre. 

20’ Cada infant seurà a la seva 
cadira i omplirà la fitxa 
corresponent. 

Fitxa dels personatges. 
(Annex 6) 
 

D(p) 
AV(c) 
 

Comentari de les dues fitxes dels personatges en veu alta i valoració 
d’aquestes, així com valoració del conflicte creat entre els personatges. 

15’ Tots asseguts en rotllana, en 
forma de mitja lluna, si pot 
ser en una estora o amb 
coixins. 

 
Fitxa dels personatges. 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

 
La activitat inicial és la continuació de la última activitat del 
dia anterior. Els temes que s’havien de debatre eren els 
següents:  

• Conflicte entre iguals  
• Multiculturalitat 
• Costums 
• Maneres de viure 

 
Pel que fa a la segona activitat la mestra ha de repartir la 
fitxa als alumnes, i deixar-los temps per a fer-la. 
Per últim la mestra i els alumnes han de fer el comentari de 
la fitxa i la valoració dels personatges i el conflicte entre ells, 
la manera de fer-ho seria mitjançant el consens general. 

 

No utilització del llenguatge endocèntric. 

Dinamitzador de l’acció per tal que els 
alumnes s’interessin pel que estan fent. 

Ha de fer de guia per tal que els alumnes 
acabin entenent i reflexionant sobre els 
diferents temes. 

Ha de ser integrador, per tal de fomentar la 
igualtat entre els infants. 

El mestre ha d’estimular a tots els nens de 
l’aula de manera adequada i no hauria de 
participar directament en la tasca, ja que el 
grau d’autonomia dels alumnes hauria de ser 
alt. 

 

La diversitat s’atén gràcies a que l’anàlisi dels 
personatges no és només un element més de 
l’avaluació, sinó que aquest anàlisi servirà per 
observar els canvis i millores que fa cada 
alumne vers la concepció dels conflictes, 
l’acceptació de l’altre i la tolerància. 
La fitxa dels personatges també fa d’avaluació 
individual de l’expressió escrita de cada 
alumne. 
D’aquesta manera, es pot fer una avaluació 
individualitzada.  
 



                                                                                             

20 
 

 

Estratègia d’Aprenentatge: s’utilitzen les fitxes dels personatges que és una estratègia per desenvolupar la comprensió de textos literaris molt senzilla per 
centrar l’atenció dels alumnes en la personalitat dels dos protagonistes del conte. La seua utilització estimula als nens perquè consideren no soles els trets de 
personalitat, sinó les relacions i els conflictes que existeixen entre els dos personatges. Encara que molts lectors necessiten poca ajuda per centrar-se en els 
personatges d’un text, aquesta tècnica anima als altres a reflexionar sobre ells d’una manera que fins ara no s’havia donat. Hi ha variacions de l’estratègia on 
el format es pot canviar, afegint o eliminant determinades categories de la informació. La fitxa pot arribar a transformar-se en un cartell de “individu buscat”, 
exhibint-lo després per tota la classe. Aquest simple canvi de format requereix que els alumnes siguin conscients de la necessitat de cridar l’atenció a la gent i 
de presentar la informació amb la major claredat possible. 
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SESSIÓ 5.    Aula: ordinària, la classe   Data: 

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

D(p) Lectura del conte “Tres monstres” a través de les TIC.  25’ Tots asseguts en rotllana, en 
forma de mitja lluna, amb la 
pissarra al davant, si pot ser 
en una estora o amb coixins. 
 

Projector i power point amb 
el llibre “Tres monstres” 
(Annex 7) 

D(a) Comentari del conte que acaben de llegir i comparació amb l’anterior 
 

15’ - 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

 
De cara a la lectura es recomana que es prepari el material de la 
projecció del conte “Tres monstres” per tal de que no hi hagi 
imprevistos.  
 
Pel que fa  a la segona activitat, proposem que es comentin els 
temes següents: 

• Conflicte pel territori ocupat 
• Dominància 
• Conflicte de poder  
• Possibles solucions al problema 
• Comparació de les dues històries : 

- Dos monstres 
- Tres monstres 
 

No utilització del llenguatge 
endocèntric. 

Dinamitzador de l’acció per tal que els 
alumnes s’interessin pel debat i 
participin. 

 

 
 
La diversitat s’atén gràcies a que es fan 
comentaris dels dos llibres que tota la classe ha 
llegit. I participant en les diferents lectures 
proposant alternatives de solució per als 
conflictes que es proposen i comparant-los amb 
alguns conflictes que han tingut els alumnes 
entre ells o amb altres persones, per treballar la 
resolució de conflictes. 
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SESSIÓ 6.    Aula: ordinària, la classe  Data: 

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

D(c) Primer s’explica que li farem una entrevista al nou personatge que surt 
al conte “Tres monstres” i que la seva tasca consisteix en agafar un 
aspecte de la història i utilitzar-lo per la entrevista. Després dividim per 
parelles la classe i ells decideixen qui farà d’entrevistador i qui 
d’entrevistat i preparen l’entrevista anotant totes les preguntes i 
respostes. (si hi ha temps es poden representar) 

25’ Seuran a les taules per 
parelles per fer l’entrevista i 
escriure tot el que s’ha dit. 

Paper i llapis 

D(p) 
AV(c) 
S 

Reflexió sobre l’entrevista realitzada al personatge i comentari de les 
dues lectures contrastant les opinions i els conflictes que apareixen en 
els contes a través del diàleg. 

20’ Tots asseguts en rotllana, en 
forma de mitja lluna, si pot 
ser en una estora o al pati 

 
- 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Pel que fa a l’entrevista, la mestra només ha d’explicar com s’ha 
de fer i pot ser posar un exemple amb altre personatge. 
Després es farà una reflexió sobre el personatge, la forma de ser 
i d’actuar que té i es compararà amb els altres personatges. 
També es farà una comparació dels dos llibres contrastant les 
opinions dels diferents companys, i arribar tots junts a fer un 
bon anàlisi de la lectura. 

No utilització del llenguatge 
endocèntric. 

Dinamitzador de l’acció per tal que els 
alumnes s’interessin pel debat i siguin 
participatius. 

 

La diversitat s’atén gràcies a que es fan 
comentaris dels dos llibres que tota la classe ha 
llegit i ha participat en les diferents lectures 
proposant alternatives de solució per als 
conflictes que es proposen. 
 

Estratègies d’aprenentatge: s’utilitza una estratègia anomenada entrevista als personatges que pretén desenvolupar la comprensió de textos i constitueix una 
forma molt creativa de resposta literària. Requereix una comprensió i apreciació completa del text i estimula a l’alumne a “ficar-se en el personatge”, així com 
fer elaboracions del text. Al col·locar als alumnes en situacions en les que s’ha d’entrevistar a un personatge es veuen obligats a reflexionar sobre les qualitats 
que aquest posseeix i la seua forma de pensar. L’estratègia anima també a rellegir el text de forma autònoma per aclarir  què saben sobre el personatge en 
qüestió. Aquesta estratègia es pot variar demanant que desenvolupen una taula rodona en la que participen els tres personatges del contes i alguns “experts” 
que estiguin per aclarir el conflicte que va passar entre ells. 
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SESSIÓ 7.  Aula: visita a la cuina del col·legi  Data: 

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

M Visita a la cuina per tal de veure quines receptes poden fer i quines no 20’ Per parelles baixaran a la 
cuina i observaran els 
diferents materials que hi ha 
o dels que disposen. 

La cuina. 
 

AV(i) Llistat amb els materials que han vist a la cuina. Després els escriuran a 
la pissarra per tal de posar-ho en comú 

20’ Cada infant seurà a la seva 
cadira i omplirà un full amb 
els diferents materials.  

Paper per fer la llista. 
(Annex 8) 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

 
Durant la visita a la cuina la mestra ha d’anar reflexionant sobre 
tots els materials que hi ha, per tal que els infants es fixin i 
sàpiguen per a que s’utilitzen. Allà pot fer la presentació de 
l’activitat de la recepta de cuina i de tot el que s’ha de tenir en 
compte per fer-la. 
 
Pel que fa a la llista que fan després a l’aula, proposem que 
primerament es faci una activitat- problema que posa en 
pràctica la metacognició que consisteix en que els infants en un 
període de tres minuts escriguin en un paper tot el que se’ls 
acudeixi de materials de cuina. 
 
Un cop tots tenen la seva llista feta, faran a la pissarra una 
posada en comú per tal de que tots tinguin present els materials 
dels que disposen per a fer la recepta. 

No utilització del llenguatge 
endocèntric. 

Dinamitzador de l’acció per tal que els 
alumnes s’interessin pel que estan 
fent. 

Ha de ser integrador, per tal de 
fomentar la igualtat entre els infants. 

El mestre ha d’estimular a tots els nens 
de l’aula de manera adequada. 

 El professor hauria de participar 
directament en la tasca, per tal 
d’incentivar els coneixements previs 
dels alumnes. 

La diversitat s’atén gràcies a que es fa una sortida 
a la cuina del centre per tal de conèixer-la, i 
alhora d’escriure les paraules, si hi ha nens que 
tenen més dificultats per l’escriptura poden fer 
un dibuix que representi el que volen explicar o 
dir. 
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SESSIÓ 8.   Aula: ordinària, la classe.  Data:  

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

M 
AV(i) 

Mirar les diferents característiques de cada infants (al·lèrgies i 
tradicions, cultura en vers l’alimentació) i decisió de la recepta que ells 
mateixos proposen. 
 

10’ Cada infant seurà a la seva 
cadira i analitzarà les seves 
característiques individuals 
en relació a l’alimentació 

- 

D(c) Escollir que volen preparar i anar als ordinadors a veure com es prepara 15’ Anar a l’aula d’informàtica. Ordinadors 
D(p) Redactar entre tots a la pissarra la recepta. Després cadascú escriurà la 

recepta en una fitxa de model de “recepta”. La mestra farà una de cada 
per desprès deixar-les a la classe. 

15’ Tots asseguts en rotllana, en 
forma de mitja lluna, amb la 
pissarra al davant, si pot ser 
en una estora o amb coixins. 

Coixins o estora, la pissarra, 
llapis i la fitxa de model de 
recepta (Annex 9) 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Per a la primera activitat la mestra ha de contrastar-ho amb els 
pares i estar ben segura de tot el que s’ha proposat. 
 
Pel que fa a l’activitat de la recerca de la informació per saber 
com es fa la recepta de cuina escollida, la mestra ha d’orientar-
los sobre quines pàgines visitar i treure una informació més o 
menys fiable. 
 
Per últim a l’aula, la mestra ha d’escriure a la pissarra (amb lletra 
lligada a ser possible) la recepta que els infants li van dient, 
retocant ella mateixa el que cregui convenient tot convidant a la 
reflexió dels infants. 

Dinamitzador de l’acció per tal que els 
alumnes s’interessin pel que estan 
fent. 

El mestre ha d’estimular a tots els nens 
de l’aula de manera adequada. 

 El professor hauria de participar 
directament en la tasca, per tal 
d’incentivar els coneixements previs 
dels alumnes. 
 
Intentar implicar als pares de 
l’alumnat. 

La diversitat s’atén gràcies a que es te en compte 
les característiques i particularitats de cada infant 
en vers a l’alimentació. 
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SESSIÓ 9.  Aula: ordinària, la classe.  Data: 

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

D(p) Redactar entre tots a la pissarra la recepta. I que cada infant l’escrigui 
en un full individualment. 

20’ Tots asseguts en rotllana, en 
forma de mitja lluna, amb la 
pissarra al davant, si pot ser 
en una estora o amb coixins. 

Coixins o estora i la pissarra. 

D(p) Redactar la llista de la compra 20’ Tots asseguts en rotllana, en 
forma de mitja lluna, amb la 
pissarra al davant, si pot ser 
en una estora o amb coixins. 
A la segona part de la sessió 
seuran a les cadires i copiaran 
la llista 

Coixins o estora i la pissarra. 
Full per copiar la llista. 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

La primera activitat seria interessant que la mestra escrigués 
amb lletra lligada per reforçar-la, aquesta indicació també es pot 
tenir present per a la realització de la llista de la compra.  
La llista de la compra cada nen l’haurà de copiar en un full per 
tal de tenir controlat el que s’ha de comprar. 
 
Fer l’escriptura de la recepta a través de les fitxes del llibre de 
mostra (bibliografia). 
 

Dinamitzador de l’acció per tal que els 
alumnes s’interessin pel que estan 
fent. 

El mestre ha d’estimular a tots els nens 
de l’aula de manera adequada. 

 El professor hauria de participar 
directament en la tasca, per tal 
d’incentivar els coneixements previs 
dels alumnes. 
 
 

La diversitat s’atén gràcies a que es te en compte 
les característiques i particularitats de cada infant 
en vers a l’alimentació. 
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SESSIÓ 
10. 

 Aula: sortida al supermercat [AMPLIACIÓ]  Data: 

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

D(p) 
D(a) 

Sortida al mercat o supermercat per a realitzar la compra de la recepta 
que duran a terme a següent sessió.  

40’ Per parelles per tal de que la 
sortida sigui més controlada. 

Mercat o supermercat. 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

L’activitat es fa per a poder realitzar la preparació de la recepta.  
Cal que logísticament el centre tingui present que els infants van 
a comprar per a fer la recepta però que passaran 15 dies fins 
que aquests no realitzin l’activitat, per tant, cal que es comprin 
els productes que no es fan malbé amb els infants i els que es 
poden fer malbé deixar-ho per la mestra o un altre responsable. 
Aquesta activitat es pot relacionar amb l’àrea de medi social i 
cultura i matemàtiques. 

Guia dels alumnes i intentar socialitzar 
als infants amb el seu entorn més 
proper. 
 

L’activitat integra en els diferents àmbits de la 
vida dels infants, a través de la compra i la 
interacció amb les diferents persones que 
intervenen en aquesta activitat. 
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SESSIÓ 
11. 

 Aula: cuina del col·legi  Data: 

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

D(p) 
S 

Realització de la recepta, en grups petits, cal que cada grup tingui una 
petita part de la recepta, per tal de no col·lapsar la cuina ni destorbar-
nos els uns als altres. 
 

30’ Per parelles per tal de que la 
sortida sigui més controlada. 

 
Mercat o supermercat. 

D(v) 
S 

Mengem el que hem preparat! 10’ Cada infant a la seva cadira El menjar preparat amb 
tovallons, taules… 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Per tal que la preparació de la recepta sigui el més amena 
possible i no comporti complicacions, cal que els nens i nenes 
tinguin molt clar el seu paper a fer a la cuina, tot seguint un 
ordre i unes pautes explicades per la mestra. 
 

Cal la supervisió de la mestra en tot 
moment en els petits grups de treball 
realitzats a la cuina d’acord amb el seu 
grau de complexitat. 
 
 

L’activitat socialitza als infants, a través de la 
coneixença dels diferents productes utilitzats. 
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Sessió 
12. 

 Aula: ordinària, la classe  Data: 

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

M 
A(i) 

Per començar l’activitat la mestra comenta que anem a donar la volta al 
món sense sortir de classe, llavors pregunta on voldrien ells anar, quin 
seria el país que més els atrau i volen visitar. Llavors es fa una pluja 
d’idees argumentat les raons d’escollir un lloc o un altre i la mestra va 
apuntant a la pissarra els diferents països.  

10’ Tots asseguts en rotllana on 
la mestra puga observar a 
tots els alumnes i puga 
moderar la dinàmica 
d’expressió i d’opinió. 

Pissarra i guix per escriure a 
la pissarra els diferents 
països per treballar. 
 
 

D(p) 
A(c) 

Una vegada fet açò, la mestra presenta el conte de Madelenka i el 
projecta perquè tothom escolta els viatges de Madelenka. Al igual que 
en l’altra activitat la mestra pot fer a cada nen llegir un fragment del 
conte. 

20’ Tots asseguts en rotllana, 
amb forma de mitja lluna 
perquè tots puguin veure el 
projector i si pot ser en una 
estora o amb coixins. 

Làmines del conte per 
projectar  
 (Annex 10) 

D(a) Quan s’acaba de llegir el conte es fa una reflexió arreu de tots els països 
que visita la Madelenka i es va fent una pluja d’idees dels trets 
característics de tots els llocs visitats. Així, es mira la llista feta 
anteriorment dels països que els nens volen visitar i es fa una votació 
per escollir un país i treballar-lo. Quan s’ha escollit es divideix als 
alumnes en grups d’experts de forma que cada grup investiga arreu 
d’un àmbit com són: plats típics, costums i religió, art i monuments, 
personatges famosos, etc... Així cada grup ha de fer una recerca 
d’informació de l’àmbit que li ha tocat per la pròxima sessió. 

15’ Per no perdre temps fent 
desplaçament segueixen en 
la mateixa posició. 

Pissarra i guix. 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Utilitzar el conte per motivar i conèixer diferents països i les 
seves costums, trets característics, situació geogràfica, 
influències, etc... 

Fer grups petits per repartir els àmbits de recerca de la 
informació i que cada grup sigui expert amb el seu àmbit. 

La mestra farà llegir als nens en el cas de que perdin l’atenció i 

Dinamitzador de la pluja d’idees 
guiant la tria del país a treballar 
perquè no sigui un del que surtin al 
conte. 

Mantindre l’atenció dels nens 
escoltant el conte i llegint una mica 

L’activitat orientada a reflexionar arreu de la 
diversitat existent en el món, diversitat en de 
cultures, de maneres de fer, gastronòmica, social, 
etc... Entendre que no tots som, pensem i 
actuem de la mateixa manera i això no ha de ser 
una limitació social o tret diferenciador, sinó que 
tots hem de tindre les mateixes oportunitats i 



                                                                                             

29 
 

alhora veure els seus progressos en la lectura. cadascun. habitar conjuntament el món. Atenció a la 
diversitat des de la vessant de què es potencia a 
cada alumnes des de les seues capacitats i 
progressos envers la lectura, la reflexió i 
l’expressió. 
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SESSIÓ 
13. 

  Aula: ordinària, la classe  Data: 

Tipus 
activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització de l’aula 
Recursos/Materials 

D(p) Prèviament l’alumnat haurà portat de casa informació corresponent al 
seu àmbit del país seleccionat. També es pot fer que els alumnes 
busquen informació a l’aula d’informàtica amb l’ajuda del mestre per 
conèixer les diferents eines de recerca que ofereix Internet.  
 (activitat complementària) 

   
 

D(p) 
D(a) 
D(c) 

AV(c) 

Una vegada a classe la mestra recorda el país al que hem viatjat i treu 
una cartolina gran on explica que al igual que fa Madelenka farem un 
recorregut pel país seleccionat. Així divideix la cartolina en parts i 
explica que s’hi posarà a cada part, ja sigui gastronomia, art i 
monuments, personatges famosos, costums i religió. Llavors, cada grup 
d’experts posarà en comú la informació i elaborarà un recull amb les 
idees més importants i algunes fotos. Per tant, crearan el mural entre 
tots els petits grups escrivint ells el contingut.  

30’ Dividits en taules per equips 
d’experts decideixen que 
posaran al mural i després 
van a la taula on està el mural 
i escriuen la informació 
necessària. 

 
Cartolina din A3 
Llapis, bolis, retoladors, 
Tisores, pegament 
 
 
 

D(p) 
D(a) 

Quan el mural esta acabat cada grup d’experts fa una breu exposició de 
la informació recol·lectada en cada àmbit a la resta de la classe per tal 
de que tots coneguin en profunditat els trets d’identitat del país 
treballat. 

15’ Asseguts a les taules per 
equips van sortint a la 
pissarra on estarà enganxat el 
mural. 

 
 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 
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Ensenyar a classificar la informació segons sigui més o menys 
rellevant i important per escriure-la al mural. 

Treball cooperatiu. 

Exposició de les idees cada grup d’experts a la resta. 

 

Orientació a l’hora de classificar i 
seleccionar la informació més 
rellevant per cada àmbit. 

Supervisió del treball de cada grup 
elaborant el mural conjuntament. 

Moderar l’exposició oral perquè no 
repeteixin la informació i fer 
aclariments en el cas que sigui 
necessari. 

L’activitat està orientada a reflexionar arreu de la 
diversitat existent en el món, diversitat en de 
cultures, de maneres de fer, gastronòmica, social, 
etc... Entendre que no tots som, pensem i actuem 
de la mateixa manera i això no ha de ser una 
limitació social o tret diferenciador, sinó que tots 
hem de tindre les mateixes oportunitats i habitar 
conjuntament el món. 

La mestra ha de valorar les produccions escrites i 
orals de cada nen atenent a les seues possibilitats 
per nivells de maduració i capacitats. 

Estratègia d’aprenentatge: s’utilitza l’estratègia d’aprenentatge anomenada trencaclosques o puzle perquè es creen relacions d’interdependència entre el grup 
– classe, ja que cada part del grup estudia i fa recerca d’un àmbit diferent i entre tots creen el mural general sobre el país que han treballat. Una variació 
possible que segons el nostre parer és més efectiva però que no sabem si es podrà realitzar degut al temps disponible seria treballar 4 o 5 països de forma que 
es fan quatre murals composats per un quatre membres que hi hagi treballat àmbits diferents, de forma que per fer el mural necessiten la col·laboració de 
tots, fent molt més real aquesta interdependència i a la vegada fent sentir-se necessaris i útils a tots els alumnes. L’esquema general seria aquest: 
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(Freqüència amb el que es treballen aquests valors a l’escola) 
 

Relació dels continguts amb les habilitats que requereix:  

Habilitats  

Continguts 

Retenir  

Reproduir 

Comprendre Aplicar Analitzar 
Sintetitzar 

Avaluar Crear  

Fets 1      

Conceptes  2 3 4 5 6 

Procediments 7 8 9 10 11 12 

Valors/ 
normes/ 
actituds 

 13 14 15 16 17 

 
Nivell habitual 

Nivell infreqüent 

Errors evitables 

Nivell inexistent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessions Continguts/ habilitats que 
requereix 

Sessió 1 15 
Sessió 2 12 / 17 
Sessió 3 8 / 13 
Sessió 4 1 / 2 
Sessió 5 1 / 8 / 13 
Sessió 6 1 / 13 / 16 
Sessió 7 1 / 2 
Sessió 8 5 / 12 / 16 
Sessió 9 1 / 15 
Sessió 10 13 / 16 
Sessió 11 3 / 9 / 14 / 16 
Sessió 12 1 / 13 / 16 
Sessió 13 6 / 12 / 17 

Pel que fa a les nostres sessions pensem 
que hem intentat seguir el model 
explicat a classe. Pel que veiem reflectit 
en el quadre que fa referència a les 
nostres sessions veiem que hi ha unes 
14 activitats on es treballen habilitats 
que normalment ja es treballen a l’aula, 
6 activitats que son de nivell infreqüent 
i per últim 7 activitats que actualment a 
les aules son de nivell inexistent. 
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