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SUPÒSIT PRÀCTIC 7
El joc és molt important a Educació Infantil i un recurs molt utilitzat en aquesta etapa són les joguines.
Planifiqui durant la primera quinzena de desembre temes relacionats amb la valoració de la joguina.
El centre escolar està situat en una zona desfavorida.

0. PRESENTACIÓ DEL PLANTEJAMENT DIDÀCTIC
Segons l’ordre de convocatòria…, en aquesta web: http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/
professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/previsio-places/
Trobarem la convocatòria que haurem de citar a continuació desenvoluparem el següent plantejament didàctic en el qual es descriuen les pautes d’actuació envers l’alumnat, així com les implicacions educatives
necessàries per a la seva bona posada en pràctica.
Aconseguir al nostre alumnat la valoració de la joguina, així com evitar desigualtats per raons econòmiques
seran els dos pilars que guiaran tot el nostre supòsit pràctic.

1. DADES BÀSIQUES DEL PLANTEJAMENT DIDÀCTIC
1.1. ALUMNAT, NIVELL, CICLE I TEMPORALITZACIÓ DEL PLANTEJAMENT DIDÀCTIC
El següent plantejament es porta a terme per un grup de 23 alumnes, de 4 anys d’edat en el segon cicle d’Educació Infantil. En el grup hi ha escolaritzat un alumne diagnosticat amb TDAH que te problemes
d’hiperactivitat, el qual presenta dèficits d’atenció i concentració. També compta amb molts alumnes i alumnes immigrants, 10 de origen marroquí, un d’origen xinès i un altre procedent de Romania. La temporalització serà d’una quinzena en l’últim trimestre del curs.

1.2. CENTRE I CONTEXT SOCIOCULTURAL DE L’ALUMNE/A
La proposta se situa en un centre d’Educació Infantil de dues línies, que compta amb 6 unitats i situada als
afores de Tarragona, en un barri desfavorit, amb un alt índex d’atur i el nivell sociocultural és baix.

2. OBJECTIU GLOBAL DEL PLANTEJAMENT DIDÀCTIC
Amb el desenvolupament d’aquest plantejament didàctic pretenem que el nostre alumnat valori les joguines,
que siguin crítics davant la publicitat i desenvolupar jocs populars i joguines de reciclatge que ens permetin
compensar desigualtats d’origen econòmic.

3. CONDICIONANTS DEL PLANTEJAMENT DIDÀCTIC I
CONNEXIÓ AMB EL CURRÍCULUM
3.1. CONNEXIÓ DEL PLANTEJAMENT DIDÀCTIC AMB EL CURRÍCULUM OFICIAL
El REIAL DECRET 1630/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil, estableix que els mètodes de treball es basaran en les experiències, les activitats
i el joc i s’aplicaran en un ambient d’afecte i confiança, per afavorir la seva autoestima i integració social.
També cal tenir present el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’Educació Infantil ens parla de la potencialitat del joc educatiu en infants.
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Per tant cal tenir en compte que el joc és molt important per l’infant ja que és una activitat natural i també un
dret universal reconegut per la Declaració dels Drets de l’Infant de l’ONU (1959), ja que el joc és necessari
pel seu desenvolupament integral (intel·lectual, psicomotor, sensorial, social i emocional). “L’infant gaudirà
plenament de jocs i esbarjos, els quals hauran d’estar orientats a les ﬁnalitats perseguides per l’educació; la
societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret”. Declaració Universal
dels Drets de l’Infant (1959).
Ja que el joc permet aprendre i créixer a través de l’experiència d’una forma natural i lúdica, a més els
permet jugar a imaginar, també a través del joc aprenen a descobrir, a experimentar, a resoldre problemes
o situacions amb creativitat. Així com també aprenen a socialitzar-se entre companys/es ja que molts jocs
permeten la interacció entre iguals i els permet relacionar-se de forma distesa. A més a més de que també es
poden treballar les emocions a través del joc, per tant com a docents hem de saber aprofitar aquest recurs
i treure-li el màxim de profit.
És per això que hem de tenir en ment aquesta integració social i així contribuirem a desenvolupar en les
nenes i nens les capacitats que li permetin:
a. Conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i aprendre a respectar les diferències.
b. Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
c. Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals.
d. Desenvolupar les seves capacitats afectives.
e. Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de conﬂictes.
f. Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes d’expressió.
g. Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques, en la lectoescriptura i en el moviment, el gest i el ritme.
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3.2. ENTORN FAMILIAR I SOCIOCULTURAL DE L’ALUMNE/A
Està demostrat que el context o l’entorn en què es desenvolupa l’aprenentatge dels nens/es condiciona
el seu desenvolupament, per la qual cosa és molt important planificar bé tots els aspectes necessaris per
afavorir aquest aprenentatge.
En general les famílies solen estar implicades en l’educació dels seus fills i volen col·laborar en la mesura
de les seves possibilitats en les activitats que es duen a terme a l’escola. També la Llei Orgànica 8/2013,
de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE) estableix que la realitat familiar en
general i en particular en l’àmbit de la seva relació amb l’educació està experimentant profunds canvis. Són
necessaris canals i hàbits que ens permetin restaurar l’equilibri i la fortalesa de la relació alumne, família i
escola. Els pares són els primers responsables de l’educació dels seus fills. El sistema educatiu ha de comptar
amb la família i confiar en les seves decisions.
A més a més segons la Llei Orgànica d’Educació a Catalunya, Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
Tal com ens diu: “L’etapa d’Educació Infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre
els zero i els tres anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat.
Durant l’Educació Infantil s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives especíﬁques”.
Per tant a través del joc és una bona forma de detectar les necessitats i de les manifestacions evolutives que
puguin indicar un risc de trastorn dels alumnes, i si presenten una necessitat com a mestres els hem de donar
una resposta adequada. A més a més en totes les etapes educatives hi ha d’haver una relació estreta amb
les famílies, però sobretot a Educació Infantil l’hem de potenciar molt ja que en aquesta etapa les famílies
estan molt predisposades a col·laborar amb el centre educatiu i els hem de facilitar un espai, temps i moment
perquè sentin l’escola com seva i hem de garantir certa coordinació entre les famílies i docents. Per això,
podem aprofitar que treballem el joc a l’aula per demanar-los el seu suport, col·laboració aportant joguines
que ja no facin servir, donat recolzament els dies que marquem de jocs, pintant alguns jocs al pati, etc.
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A més a més, de demanar la seva col·laboració cal tenir present i tal i com estableix la normativa que apart de
demanar la seva col·laboració s’han de fer amb les famílies reunions, com a mínim una a principi de curs amb
totes es famílies del grup on els hi explicarem les normes i funcionament de l’aula i del centre, fins a entrevistes
individuals com a mínim una a l’any, però el recomanable seria dos a l’any una a cada trimestre d’infantil.
També cal tenir com a mestres un recull de les entrevistes fetes a les famílies i apuntar els acords presos, això
ho podem recollir també al nostre PAT (Pla d’Atenció Tutorial) on posarem les dades rellevants dels alumnes
de la nostra tutoria així com les informacions que ens facilitin les famílies (al·lèrgies, malalties, conductes que
fa a casa i creguin rellevant explicar-les al tutor, etc.).

3.3. CONDICIONANTS PSICOLÒGICS
A l’hora de plantejar quines activitats posarem en pràctica amb el nostre alumnat, hem de tenir en compte
les seves característiques psicològiques i les seves possibilitats maduratives. Són moltes les característiques
psicològiques i maduratives que presenta un nen/a de 4 anys, pel suposat que desenvoluparem destacarem aquelles relacionades amb el joc:
A partir dels quatre anys, o quatre anys i mig, els jocs simbòlics pateixen una transformació. A mesura que
el nen o la nena va superant el seu egocentrisme i adaptant-se a les realitats del món físic i social i aprenent
ell/a mateix/a, comencen a desaparèixer les deformacions i transposicions simbòliques ja que, en lloc
d’assimilar el món al seu jo, sotmet aquest a la seva realitat.
El nen/a troba cada vegada més interès en l’existència real, i aquesta li ofereix els mitjans per satisfer les
necessitats afectives i intel·lectuals del seu “jo” per “compensar” o “liquidar” situacions insatisfactòries. Així,
l’assimilació simbòlica (la ficció) es torna cada vegada menys útil. El símbol s’aproxima cada vegada més
a la realitat i perd el seu caràcter de deformació, convertint-se en una simple representació imitativa de la
realitat o “representació adaptada”.
El joc del nen/a es desenvolupa ara en direcció de l’activitat constructiva o del treball pròpiament dit. Això
és possible per l’organització mental del nen/a i es posa de manifest a través de diferents formes d’expressió: dibuix, modelatge, armat amb diferents elements, representacions dramàtiques, etc.
Les notes distintives que defineixen l’activitat lúdica en aquesta etapa són les següents:
1. Hi ha preocupació creixent per la veracitat i exactitud en la imitació de la realitat.
2. El nen/a valoritza el producte obtingut a través de la seva activitat, més que l’activitat mateixa.
3. El joc adquireix major ordre, seqüència i continuïtat. Aquest ordre i coherència es posen de manifest
també en les construccions materials que realitza el nen o la nena en aquesta etapa.
Al seu torn, els progressos en la socialització contribueixen al fet que es registrin les següents característiques:
- El simbolisme va fent-se més col·lectiu (simbolisme de diversos).
- Els rols es diversifiquen i es diferencien cada vegada més (mecànics/es, bombers/es, doctors/es, etc.).

4. PROGRAMA DE TREBALL I PAUTES CONCRETES D’ACTUACIÓ
En el nostre plantejament pretenem planificar una quinzena per aconseguir una valoració de la joguina,
per a això cal programar una sèrie d’objectius, continguts, metodologia, activitats, agrupaments, recursos i
avaluació que a continuació presentem.

4.1. OBJECTIUS
S’entén per objectius els referents relatius als èxits que l’alumne/a ha d’assolir en finalitzar el procés educatiu, com a resultat de les experiències d’ensenyament-aprenentatge intencionalment planificades amb
aquesta finalitat.
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Responem aquí a la pregunta: què volem que aprenguin els nostres alumnes? (podem memoritzar uns objectius de cada àrea i de cada blog que ens poden servir per a la majoria dels supòsits i afegir alguns més
específics del supòsit que estiguem desenvolupant).
• Coneixement de si mateix i dels altres
- El cos i la pròpia imatge: identificar i expressar sentiments, emocions, vivències, preferències i
interessos propis i dels altres.
- Joc i moviment: comprendre i acceptar les regles per jugar i valorar-lo com a mitjà de gaudi i de
relació amb els altres.
- L’activitat i la vida quotidiana: tenir una actitud positiva per establir relacions d’afecte amb les persones adultes i amb els iguals.
- La cura personal i la salut: practicar hàbits saludables relacionats amb la higiene personal, l’alimentació i el descans.
- Conèixer a quins jocs els hi agrada jugar més i identificar els motius perquè els agrada jugar a
aquests.
• Coneixement de l’entorn
- Medi físic: elements, relacions i mesura: interessar-se per classificar elements i per explorar les
seves qualitats i graus.
- Acostament a la naturalesa: valora el reciclatge com una manera de tenir cura del planeta.
- Cultura i vida en societat: interessar en activitats d’interès cultural que es realitzen en el centre o
també per aprendre aspectes d’altres cultures.
- Conèixer diferents jocs de pati i les seves normes.
• Llenguatges: comunicació i representació
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- Llenguatge verbal:
» Escoltar, parlar i conversar: utilitzar la llengua oral per relatar fets, explorar coneixements,
expressar i comunicar idees i sentiments i com a ajuda per regular la pròpia conducta i la
dels altres.
» Aproximació a la llengua escrita: interessar-se per produir missatges amb traços cada vegada més precisos i llegibles.
» Aproximació a la literatura: escoltar, comprendre i elaborar contes, relats, llegendes, poesies, rimes o endevinalles com a fonts de plaer i d’aprenentatge.
- Llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i la comunicació: iniciar-se en l’ús d’instruments com l’ordinador i valorar-lo com a element d’informació i comunicació.
- Llenguatge plàstic: elaborar joguines utilitzant diverses tècniques plàstiques.
- Llenguatge musical: realitzar diferents ritmes a través dels instruments musicals creats.
- Llenguatge corporal: descobrir i experimentar amb gestos i moviments per expressar-se i comunicar-se.

4.2. CONTINGUTS
Els continguts són el conjunt de coneixements, habilitats, destreses i actituds que contribueixen a l’assoliment
dels objectius de cada ensenyament i etapa educativa i a l’adquisició de competències.
• Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
- Expressió i identificació de sentiments, emocions, vivències, preferències i interessos propis i dels altres.
- Comprensió i acceptació de les regles per jugar i valoració d’aquest com a mitjà de gaudi i de
relació amb els altres.
- Actitud positiva per establir relacions d’afecte amb les persones adultes i amb els iguals.
- Practica d’hàbits saludables relacionats amb la higiene personal, l’alimentació i el descans.
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• Àrea de descoberta de l’entorn
- Interès per classificar elements i per explorar els seves qualitats i graus.
- Recicla i valora la seva importància per tenir cura de la natura.
- Interès en activitats d’interès cultural que és realitzen al centre o també per aprendre aspectes
d’altres cultures.
• Àrea de comunicació i llenguatges
- Utilització de la llengua oral per relatar fets, explorar coneixements, expressar i comunicar idees i
sentiments i com a ajuda per regular la pròpia conducta i la dels altres.
- Interès per produir missatges amb traços cada vegada més precisos i llegibles.
- Escolta, comprensió i elaboració de contes, relats, llegendes, poesies, rimes o endevinalles com a
fonts de plaer i d’aprenentatge.
- Ús d’instruments com l’ordinador.
- Elaboració de joguines utilitzant diverses tècniques plàstiques.
- Realització de diferents ritmes a través dels instruments musicals creats.
- Experimentació amb gestos i moviments per expressar-se i comunicar-se.
A més de tots aquests continguts, hem de tenir en compte que les habilitats cognitives, sent imprescindibles,
no són suficients; cal adquirir des d’edats primerenques competències transversals, com el pensament crític,
la gestió de la diversitat, la creativitat o la capacitat de comunicar, i actituds clau com la confiança individual, l’entusiasme, la constància i l’acceptació del canvi (Preàmbul de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de
desembre, per a la millora de la qualitat educativa).

4.3. METODOLOGIA
La metodologia constitueix el conjunt de normes i decisions que organitzen de forma global l’acció didàctica al centre d’Educació Infantil, això ens condueix a la necessitat de fer explícits els principis metodològics
que han d’emmarcar la nostra acció pedagògica:
- L’atenció a la diversitat i individualització: el procés educatiu s’ha d’adaptar al ritme i estils d’aprenentatge de cada nen/a, així com a motivacions, necessitats i interessos.
Per atendre la diversitat em basaré en el Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a
l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.
Cal destacar l’article 3 on citant-lo: ”1. Tots els alumnes són subjectes de l’atenció educativa que regula
aquest Decret: els alumnes que requereixen exclusivament mesures universals, els alumnes que, a més,
necessiten mesures addicionals, i els alumnes que sumen, a aquestes darreres, les mesures intensives,
per tal de garantir l’accés a l’educació i l’èxit educatiu en condicions d’equitat i igualtat d’oportunitats”.
Per tant com a docents hem de cercar els recursos i estratègies necessàries per atendre la diversitat que
tenim a l’aula per tal de donar una resposta adequada i eficaç a tots els nens i nenes de la classe.
- Aprenentatge significatiu: “L’aprenentatge signiﬁcatiu suposa un procés de construcció de signiﬁcats
en què el nen/a, a través de les seves experiències i coneixements previs i, generalment, en interacció
amb les altres persones, atribueix signiﬁcat al que succeeix en el seu entorn. Per facilitar la connexió
entre el nou i el ja après, convé explorar i considerar les idees prèvies dels infants i la seva evolució,
tant les individuals com les del grup, i detectar els seus interessos i motivació cap als nous aprenentatges“, tal com estableixen Mª Dolors Requena i Paloma Sainz de Vicuña en el seu llibre “Didàctica de
l’Educació Infantil” (2009).
- L’enfocament globalitzador: aquest principi consisteix a aproximar al nostre alumnat al que han
d’aprendre des d’una perspectiva integrada i diversa. És la nostra tasca presentar els coneixements de
les diferents realitats de manera dinàmica i interrelacionada, així com posar en connexió i diàleg els
diferents llenguatges expressius i comunicatius.
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- L’activitat: l’activitat infantil és un requisit indispensable per al desenvolupament i l’aprenentatge. Per
tant, el paper de l’educador/a en aquesta etapa no és tant transmetre continguts, sinó proporcionar
situacions, objectes i materials que per mitjà de la seva activitat física i mental ajudin l’alumnat a aprendre i desenvolupar-se.
- El joc: a través del joc, nens i nenes van explorant i descobrint el món; es relaciona amb les altres persones i van desenvolupant i posant en pràctica les seves capacitats, de manera que el joc constitueix
l’activitat pròpia dels nens i nenes i és el motor del seu aprenentatge.
Cal citar també a F. Tonucci (2009) que ens diu: “Mentre l’adult juga per divertir-se, l’infant juga per jugar”.
Per tant cal dir que el joc s’ha d’afavorir des de l’escola, i s’han de crear les condicions optimes per a
l’aprenentatge a partir del joc, a més cal facilitar les condicions perquè es pugui donar a terme i això
implica que si s’ha de fer grups a la classe o for a d’ella cal fer-los, no és pot pretendre tenir els infants
sempre al mateix lloc i amb la mateixa agrupació. Cal ser previsors amb el temps, els recursos que
necessitarem per preparar unes bones sessions on el joc sigui el fil conductor de l’aprenentatge per tal
de motivar-los.
- El clima de seguretat i confiança: els nens i nenes aprenen en interacció amb el medi en el qual es
desenvolupen. El medi s’ha d’entendre com a factor condicionant de l’activitat infantil, com a element
que pot condicionar el seu aprenentatge i com a instrument per al seu procés de socialització i individualització.
- L’organització de l’ambient: la creació d’un ambient càlid i acollidor que respongui a les necessitats del
nostre alumnat de descans, moviment i higiene és imprescindible en aquesta etapa. Per a això cal oferir
diferents espais, diferents alternatives, basant l’organització temporal en un equilibri entre moments de
major exigència i altres de més relax, uns més lliures i altres més dirigits, i unes agrupacions que variïn
en funció de l’activitat que es vagi a desenvolupar o dels objectius que pretenguem aconseguir.
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- El treball en equip dels educadors/es: la coherència i la continuïtat de l’acció educativa només es poden assegurar amb el treball en equip dels educadors/es.
- La col·laboració amb la família: es pretén que el centre comparteixi amb la família la tasca d’educar
els més petits/es completant i ampliant les seves vivències. Només en la mesura que famílies i educadors/es es comuniquin i estableixin relacions de confiança podran arribar a compartir criteris i establir
acords al voltant de decisions que repercuteixin positivament en els nens i nenes.

4.4. CONCRECIÓ DE L’ACTUACIÓ: EXPERIÈNCIES D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
Per aconseguir que l’alumnat assoleixi els objectius plantejats hem de planificar acuradament un seguit d’activitats que ha de ser prou motivadores com per mantenir desperta la curiositat dels petits per aquest tema.
Les activitats les dividim en:
1. Motivació: començarem amb una pluja d’idees per saber quines necessitats i interessos tenen. Idees
que anotarem en un full i que ens serviran per anar planificant la nostra seqüència d’activitats. També
els demanarem que ens portin a l’aula la seva joguina favorit, podem fer-ho en quatre dies, i així cada
dia el portarà un grup, de manera que no ens falti temps perquè cadascú faci una exposició oral sobre
el seu joguina: per quin motiu és el seu favorit, qui l’hi va regalar, de què està fet, per a què serveix i a
quin jocs es poden jugar amb ell.
Cal dir que també parlarem dels jocs fora de l’aula, els hi preguntarem a quins jocs juguen al pati, al
que els hi agrada jugar, i quin joc els agradaria que hi hagués. També els hi parlarem dels jocs tradicionals com la “xarranca” i els hi direm que pintarem una al pati entre tots.
2. Activitats d’anàlisi:
- Elaborarem un seguit de tallers per a realitzar joguines amb materials de reciclatge, perquè es conscienciïn que podem fer moltes coses amb les nostres mans i que això serà una manera molt enriquidora
de divertir-nos, sense necessitat de gastar diners per comprar una joguina i afavorint la cura del medi
ambient amb la reutilització de materials. Aquests racons seran rotatius durant tota la setmana.
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»

Racó de plàstica: farem una guardiola d’un porquet amb una ampolla de plàstic, a la part de
sota de l’ampolla farem la cara del porquet pegant ulls i boca de cartolina, pintarem la resta
de l’ampolla al nostre gust i en el tap enganxarem un neteja pipes que farà la funció de cueta.
A la part de dalt farem l’obertura per ficar les monedes.

»

Els hi tornarem a recordar els jocs del pati com la “xarranca” i primer la veurem dibuixada, i
després la dibuixarem al pati entre tots seguint un model que tindrem en un full.

»

Racó de llenguatge: farem lletres amb plastilina, les encolarem perquè s’endureixin, i els
enganxarem un imant per darrere, d’aquesta manera tindrem moltes lletres per jugar a formar
paraules amb les nostres pissarres magnètiques.

»

També podran escriure amb diferents suports (abecedari a la pissarra digital o per pòsters a
l’aula amb cada lletra) algunes lletres i després pintar-les. Un cop ho han fet les podrien retallar en forma de rectangle, les plastificaríem i podrien jugar a formar paraules, o el seu nom.

»

Racó de matemàtiques: portarem a classe tot tipus de taps d’ampolles i jugarem a fer classificacions i seriacions: per mides, color, gruix... També podem fer un “joc de memory”, per
exemple escrivint amb retolador permanent números a la part plana del tap, i han de formar
parelles amb els números (també pot ser amb formes geomètriques o qualsevol altra cosa que
se’ns ocorri).

»

Racó musical: realitzarem una sèrie d’instruments musicals, com ara: unes maraques amb el
rotllo de paper higiènic i unes pedres, un pal de pluja amb un rotllo de paper de cuina, una
ﬂauta tallant els retoladors que estiguin secs de diferent grandària i uns pegats a altres...

- Els jocs d’altres èpoques. Col·laborar amb les famílies, demanar-los ajuda per a realitzar aquesta activitat serà fonamental. Farem un llibre de jocs, per a ells funcionarà com un llibre viatger, que s’enviarà
a casa i s’escriuran jocs als que jugaven els nostres pares, mares o avis i àvies, després vindrà qui ho
hagi escrit (pare, mare, avi o àvia) a explicar i a fer el joc a classe.
- Taller de jocs tradicionals. Farem al pati diferents racons i un cop a la setmana sortirem a jugar, sempre
hi haurà un encarregat/a d’aquest racó que serà el que coordini el joc i vigili que es compleixin les
normes, aquest encarregat/a anirà rotant.
- Elaboració d’una joguina casolà a casa. Cada nen o nena ha d’elaborar una joguina casolà i el portarà a l’escola i crearem el racó de “joguines fetes per nosaltres”. Per això se’ls donarà a les famílies una
nota informativa en què se li suggeriran idees, es donarà importància a l’elaboració d’aquests amb material reciclat i també es posaran alguns enllaços d’Internet per donar algunes idees. Les famílies que no
tinguin Internet a casa ni al mòbil, podran venir a classe en horari de tutoria i fer ús del que tenim a l’aula.
- Estudi dels anuncis televisius. Farem una anàlisi dels anuncis que apareixen per televisió, perquè apreciïn que el que es veu en l’anunci no és sempre el que es ven. A més es poden reﬂexionar sobre els colors
que apareixen, les lletres, la seva grandària, si surten nens o nenes (es pot fomentar la coeducació i
analitzar que en els anuncis surten nois o noies depenent de la joguina, però que en realitat podem
jugar tots junts).
- Realització d’un conte per a casa i per a la biblioteca d’aula. Entre tots ens inventarem un conte, l’escriurem, el il·lustrarem, numerarem... Farem fotocòpies, el enquadernarem i ens ho portarem a casa,
també quedarà l’exemplar original a la biblioteca d’aula.
- Estudi de la biografia de Leonardo da Vinci. Per a això veurem “El Leonardo interactiu”, una versió digital dels Còdexs Madrid Leonardo da Vinci (http://leonardo.bne.es/index.html). Podem veure tots els
seus invents, que a més va ser pintor, escultor, arquitecte, músic, anatomista... Podem posar l’accent en
el divertit que pot ser jugar a pintar, a construir coses, a fer invents, a descobrir... A l’ordinador podem
descarregar activitats per fer “El taller de Leonardo” de www.menudoarte.es
- També poden desenvolupar aquestes activitats com un petit projecte en el qual es tenen programats
una sèrie d’objectius però es deixa obert a la intervenció de l’alumnat. Aquest ens indica quan fem
l’assemblea sobre què volem saber?, que volen saber com són les joguines, amb quins materials estan
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fets i com es fabriquen. A partir d’aquí podem investigar i veure vídeos de fàbriques de joguines, fins i
tot anar a visitar alguna si hi ha la possibilitat, i poden anar sorgint coses com la utilització de motlles,
la perillositat de les joguines i les proves que se’ls fan, les mescles de colors per aconseguir uns determinats... i moltíssimes activitats que van sorgint a partir de l’interès i les proposicions de l’alumnat.
- Podem incidir en el tema del reciclatge amb una cançó com a introducció “Reduir, reutilitzar i reciclar”
(https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4) o el vídeo “reduir, reutilitzar i reciclar per millorar el món” (https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE). I a partir d’aquí treballar la importància de les tres erres, i veure quines coses podem dur a terme per tenir cura del nostre planeta. Fins
i tot, com ja hem esmentat, podem dur a terme un projecte i que el producte final sigui una campanya
de conscienciació sobre la importància de reduir, reutilitzar i reciclar. Es pot convertir en un Projecte
de Centre si s’estima oportú. I a partir d’aquí treballar diferents contes i llibres relacionats amb aquest
tema, com per exemple:
» “10 coses que puc fer per ajudar el meu món” escrit per Melanie Walsh, és un decàleg per
als més petits/es de la casa, que recull els consells bàsics per fer del món un lloc millor i més sostenible. Per exemple: utilitzar les dues cares dels fulls de paper, tancar l’aixeta mentre ens rentem
les dents o separar les escombraries segons la seva composició per tal de reciclar-la. En definitiva,
10 consells molt senzills per millorar el món en què vivim. Editorial RBA. ISBN: 978-8498671483
» De l’Editorial Susaeta, “Manualidades con materiales de la naturaleza” de Diego Ronzoni: ens descriu de manera senzilla a reciclar els materials de la natura per crear joguines i altres
tipus de manualitats i manifestacions artístiques a partir de trossos de pinya, plomes o troncs, etc.
Amb totes les instruccions i passos necessaris perquè resulti molt senzill. Seràs respectuós amb el
medi ambient i passaràs d’allò més bé! ISBN: 978-8467712605
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» “Mi primera guía sobre el cambio climático”, és una guia sobre els perills que amenacen
al nostre planeta: la contaminació, l’escassetat de recursos naturals, sequera... Tots els experts
del món s’han posat d’acord en constatar el canvi climàtic que ens afecta. I la nostra missió és
col·laborar per alentir els símptomes de la malaltia de la Terra. Què podem fer? En aquesta guia
pràctica, el periodista ambiental i escriptor, José Luis Gallego, t’explicarà a què ens enfrontem i
com fer-ho. Segur que aprendràs molt! Editorial La Galera ISBN: 978-8424628871
» ¿Por qué debo ahorrar agua? és un dels quatre contes de la col·lecció de l’Editorial Anaya,
anomenada “Por qué debo“, de l’escriptora Green, Jean i l’il·lustrador Mike Gordon. Per
què és important no malgastar l’aigua? Què podem fer nosaltres per contribuir a l’estalvi? En el
conte que acompanya els protagonistes d’aquesta història trobaràs les respostes a aquestes preguntes. El llibre inclou notes per als pares/mares i professors/es, així com activitats lúdiques que
ajudaran a reforçar-ne el contingut. ISBN: 978-8467828801. Els altres títols són: ¿Por qué debo
ahorrar energía? ISBN: 978-8467828795, ¿Por qué debo proteger la naturaleza? ISBN:
978-8467828788 i ¿Por qué debo reciclar? ISBN: 978-8467828771
- Parlarem també dels estereotips de gènere, i reﬂexionar si hi han o no joguines de nen/a. I els hi preguntarem als infants que en pensen. Per fer aquesta reﬂexió a part de preguntar-los directament, també
farem un debat entre ells. I quan acabem farem una reﬂexió conjunta sobre les joguines i quins colors
posen per saber el gènere i que en veritat no hi ha joguines per nens o nenes si no que és la publicitat
la que en fa creure això.
A més a més per acabar-ho i treballar també les TAC el que farem serà veure diferents vídeos de You
Tube on sortin anuncis de diverses joguines i els analitzarem quins estereotips de gènere tenen (quina
feina desenvolupen per exemple el de cuinetes, o l’aspirador, el de cotxes, el de nines, etc.).
Un video que ho reﬂexa molt bé seria:
https://www.youtube.com/watch?v=EiHNAb6WDyE
I després de veure el video parlem de les imatges i els hi preguntem en quines joguines sortien els nens
i en quines les nenes.
I els hi diem que poden jugar allò que vulguin i els agradi i no al que ens diguin els anuncis.
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3. Activitats de síntesi ﬁnal
- Farem una exposició de les joguines casolans per a la resta d’alumnes del col·legi. Podem fer-ho el dia
5 de juny, per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, juntament amb altres activitats programades
al Projecte Educatiu de Centre.
- Al pati els ensenyarem a la resta dels nens i nenes d’infantil els racons de jocs que hem fet al pati com
la “xarranca” que ells mateixos hauran dibuixat i pintat i els ensenyarem com es juga (les xapes, el
sambori, el tres en ratlla, l’oca...).
- Farem un mural que es penjarà al passadís de l’escola perquè ho vegi tot l’alumnat sobre Leonardo da
Vinci: biografia, obres, invents...

4.5. RECURSOS AMB ELS QUE PORTEN A TERME
Per aconseguir els objectius establerts i que els alumnes i les alumnes realment aprenguin, és fonamental
planificar tots els aspectes sense descuidar cap dels recursos.

4.5.1. Recursos espacials
Atès que una de les característiques fonamentals dels nens i nenes d’aquesta edat és la ﬂexibilitat, hem creat a
l’aula diferents racons d’activitat (veure apartat anterior) en el qual realitzen activitats prèviament programades per la mestra o l’avaluació es posa en pràctica al llarg de tot el procés, modificant-les en cas necessari.
A més hem creat racons d’activitat al pati, amb jocs tradicionals.
Per tant, s’han utilitzat espais exteriors (pati) com interiors (classe), perquè s'entén que el joc és important
que es desenvolupi en ambdós espais sobretot a cicle infantil, ja que els nens i nenes a través del joc aprenen moltes coses.

4.5.2. Recursos materials
Cada un dels racons disposa del material necessari perquè en ell es dugui a terme l’activitat. Cal destacar
en aquesta programació com a recurs principal per aconseguir la valoració de la joguina la utilització de
materials reciclables.

4.5.3. Recursos personals
La tutora, la mestra de suport que entra a l’aula segons el calendari establert per la cap d’estudis del centre
i les famílies que han participat en les diferents activitats.
Ja que és considera molt important la implicació de les famílies en l’escola i a més a més es considera que totes les famílies poden participar d’aquest projecte ja que poden saber jocs tradicionals o que jugaven quan
eren petits o del seu país d’origen i així enriquir la quantitat de jocs que saben i poden mostrar-lo i també
poden jugar als jocs proposats per les famílies el dia que vinguin o a posteriori quan es cregui convenient i
tenint en compte la planificació de les activitats.

4.5.4. Recursos ambientals
Recursos del centre: l’aula i el pati.
Recursos de l’entorn: la sala d’exposicions de la ciutat.

4.6. PAUTES PER AL SEGUIMENT DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
PER A L’ADAPTACIÓ ALS DIFERENTS RITMES DE TREBALL DELS ALUMNES
Tal com estableix la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa
(LOMQE) l’avaluació dels processos d’aprenentatge de l’alumnat serà contínua i global i tindrà en compte
el seu progrés en el conjunt de les àrees.
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Entre els criteris d’avaluació del procés d’aprenentatge destacarem els següents:
- Comprèn i accepta les regles per jugar i valorar-lo com a mitjà de gaudi i de relació amb els altres.
- Té una actitud positiva per establir relacions d’afecte amb les persones adultes i amb els iguals.
- Valora el reciclatge com un mitjà per tenir cura del planeta.
- S’interessa per classificar elements i per explorar les seves qualitats i graus.
- Escolta, comprèn i realitza contes i valora tots els tipus de text.
- Utilitza diverses tècniques plàstiques per a elaborar una joguina.
També cal tenir en compte el Decret 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del segon cicle de l’Educació Infantil, en defineix les finalitats, així com els objectius i els
continguts a desenvolupar en cada àrea i les característiques i criteris per a l’avaluació dels aprenentatges
de l’alumnat.
Segons això i citant el Decret 181/2008: “l’avaluació ha de ser contínua i global. L’observació, la documentació pedagògica i l’anàlisi sistemàtica del procés d’ensenyament i aprenentatge han de ser els mitjans
que permetran conèixer les condicions inicials de cada infant, els progressos efectuats en el seu desenvolupament i el grau d’assoliment dels objectius establerts”.
Per tant s'entén l’avaluació com un procés on s’han d’integrar les diferents activitats educatives. Com a eines
per l’avaluació serà l’observació directa de l’infant sol i amb la resta del seu grup classe, com es relaciona
i interactua mentre va fent les diferents activitats. Per fer aquesta observació efectiva cal fer un registre de
l’activitat i documentar-la per tal de poder-la consultar en un futur i veure els progressos de l’alumne.
És important destacar que a l’avaluació summativa s’entengui com un procés i no com un resultat i més a
cicle d’Educació Infantil on s’ha de valorar tot el procés.
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A més a més, l’avaluació tindrà també per finalitat verificar l’adequació del procés d’ensenyament a les
característiques i necessitats del nostre alumnat, per la qual cosa és necessari que tingui una funció de retroalimentació, de manera que a més de valorar el procés d’aprenentatge és necessari plantejar una sèrie
de qüestions que ens ajudin a avaluar i millorar la nostra pròpia pràctica docent, de manera que anem a
destacar els següents criteris referits al procés d’ensenyament:
- S’ha creat un clima acollidor, segur i d’afecte i confiança, que permet la intervenció dels nens en qualsevol moment i estimula la creativitat, la imaginació i la fantasia. Un clima que fomenti el diàleg i la
resolució de problemes.
- El llenguatge utilitzat ha estat l’idoni per al nostre alumnat.
- Les activitats han estat adequades al procés maduratiu del nostre alumnat, així com als seus interessos,
necessitats i motivacions. Han estat lúdiques, han convidat a la participació i han estat generadores de
pensament i reﬂexió.
- Hem tingut en compte les propostes dels nens i nenes.
- Hem mantingut una actitud oberta i ﬂexible, que ens ha permès anar reconduint la nostra pràctica educativa per adaptar-la a les necessitats, interessos i ritmes d’aprenentatge.
- Els temps i els espais empleats han estat adequats.
- Els materials han estat variats, motivadors i adequats, i han estat en tot moment l’abast del nostre alumnat.
- Hem realitzat una avaluació contínua, amb registres continus que han permès recollir informació de
cada alumne/a i seguir el seu procés.
- S’han tingut en compte les necessitats individuals i l’atenció a la diversitat.
- En relació amb aquest últim criteri d’avaluació, la legislació vigent (LOMQE) ens indica que s’establiran
les mesures adequades perquè les condicions de realització de les avaluacions s’adaptin a les necessitats de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
A part de la LOMQE que en parla de la diversitat de l’alumnat cal tenir en compte el nou Decret 150/2017,
de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.

SUPÒSITS PRÀCTICS EDUCACIÓ INFANTIL - Versió Catalunya

Cal destacar l’article 3 on citant-lo: ”1. Tots els alumnes són subjectes de l’atenció educativa que regula
aquest Decret: els alumnes que requereixen exclusivament mesures universals, els alumnes que, a més, necessiten mesures addicionals, i els alumnes que sumen, a aquestes darreres, les mesures intensives, per tal
de garantir l’accés a l’educació i l’èxit educatiu en condicions d’equitat i igualtat d’oportunitats.
2. Tots i cadascun dels alumnes han de beneﬁciar-se, en un context ordinari, de les mesures i suports universals,
a ﬁ de desenvolupar-se personalment i socialment i avançar en les competències de cada etapa educativa.
3. Els alumnes amb necessitats especíﬁques de suport educatiu, a més de les mesures i els suports universals,
poden necessitar mesures i suports addicionals i, o també, intensius”.
Per tant si tenim diversitat a l’aula, l’hem de comentar en el supòsit i quines mesures faríem server per atendre’ls, primer serien les mesures generals en el qual les podríem fer servir perquè tot l’alumnat és beneficies,
mesures i suports addicionals que són accions ﬂexibles, temporals i preventives per a l’atenció específica,
adaptada a cada alumne o alumna concrets, que aquestes serien per l’alumnat nouvingut que tindrem a la
classe i on aprenguéssim l’idioma els hi podríem retirar l’ajut si ja no el necessiten.
I per últim tindríem les mesures i suport intensiu que són accions d’alta intensitat i llarga durada en atenció
a les singularitats individuals, com serien els suports intensius en concret. Però a la nostra classe de moment
no hem de fer suport intensiu, sinó mesures i suports addicionals pel nen que té diagnosticat externament
per un psicòleg clínic TDAH (Trastorn per Déficit d’Atenció e Hiperactivitat), davant de la qual portarem a
terme una sèrie de pautes d’actuació que ens ha proporcionat la psicopedagoga (EAP) i que posarem en
marxa per tal de poder atendre a les seves demandes seguint el principi d’individualització i d’atenció a la
diversitat, entre les quals destaquen:
- Donar-los les instruccions de forma clara, breu i concisa.
- Divisió de tasques en petits passos.
- Proporcionar, immediatament després del comportament, tant les conseqüències negatives com positives, perquè l’alumne relacioni el comportament que ha tingut amb la conseqüència que ha rebut per ell.
- Evitar que els reforços negatius siguin encadenats, de manera que una mala conducta es produeixi
durant un càstig.
- Dissenyar els reforços el més adaptat possible als gustos del nen, i intentar modificar-los amb freqüència per mantenir l’interès.
- Intentar, en la mesura del possible, anticipar-nos als comportaments dels nens/es, intentant recordar
periòdicament les normes, sobretot davant situacions en què sapiguem que al nen li costarà dur a terme
la norma establerta.
A més a més, també realitzarem un suport addicional a l’alumnat nouvingut que tenim a l’aula, davant els
quals seguirem des que entren al centre les pautes recollides en el Pla d’Acollida del centre, aquest presenta
alguns aspectes concrets respecte a l’alumne/a nou, que li facilitarà un procés d’adaptació i crearan un
clima d’aula més acollidor:
- Que el tracte sigui afectuós, perquè l’alumne o alumna se senti confiat i a gust.
- Que des del primer moment se li expliquin a l’alumne/a unes pautes i normes de comportament a la
classe, d’una manera clara.
- Que no es vegi desbordat per un excés d’informació.
- Que es tingui en compte una visió global de totes les activitats i persones que incideixen en el procés
d’adaptació.
- Li posarem un alumne tutor que li ajudi a conèixer el centre, li ensenyi coses del pati i l’alumnat nouvingut es pugui sentir més acollit, així com també l’alumne tutor és sentirà satisfet perquè ha ajudat a un
company/a i ell es beneficiaria d’això.
Així mateix, tindrem en compte una sèrie de consideracions generals amb aquest alumnat, adaptant sempre
a les seves característiques:
- Procurar-los un model lingüístic correcte:
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» Parlar a l’alumne/a directament: encara que no ens entengui, percebrà el nostre interès.
» Parlar sense gesticular excessivament, i sense cridar.
» Fer frases senzilles, curtes i clares, però amb una estructura correcta, no utilitzar un llenguatge
telegràfic ni molt simplificat.
- Procurar que comprenguin ordres senzilles i diàries, assegurant-se que entenguin i es facin entendre en
situacions quotidianes de l’aula.
- Potenciar les activitats que treballin la llengua oral i que impliquin comunicació i relació amb els companys i companyes.
- No cal abandonar els aspectes de pronunciació i corregir a poc a poc encara que sense forçar massa,
evitant caure en una correcció contínua que interromp i resta espontaneïtat a la producció lingüística.
- Donar temps per interioritzar l’aprenentatge de la nova llengua.
- Es pot proporcionar una fitxa o un mural de paraules clau de cada unitat perquè sigui més fàcil l’adquisició de nou vocabulari.
- És important fer-los participar en les activitats, per això ressaltarem aspectes en què siguin competents,
aquesta seqüència d’activitats basada principalment en la plàstica i en jocs que van a afavorir les relacions entre els companys i companyes serà un ambient idoni.
Un cop establerts els criteris d’avaluació, es seleccionaran els mètodes i instruments a aplicar, la tècnica
serà la manera de procedir (observació, entrevista i qüestionari) i l’instrument serà el suport que fa factible
la tècnica (fulls de registre, diari, llistes de control, escales d’observació, anecdotaris i enregistraments en
vídeo); i es durà a terme tant una avaluació per part del professorat, però també una autoavaluació i una
coavaluació. I també s’elaboraran una sèrie de propostes de millora un cop s’hagi dut a terme les diferents
activitats i aquestes propostes ens serviran per reﬂexionar com a docents de la nostra pràctica educativa.
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5. CONCLUSIONS
Ser mestre o mestra és un repte on una vegada superats els obstacles, podem sortir enfortits per seguir
perfeccionant la nostra tasca diària i emprendre nous reptes. És per això que la responsabilitat i alhora
l’oportunitat de construir una societat més avançada, equitativa, solidària i pacífica es converteix en l’objectiu fonamental per a tot educador/a. Per tant, amb la resolució d’aquest plantejament didàctic hem donat
una resposta específica a un grup d’alumnes i alumnes amb unes característiques, interessos i necessitats
concrets, prenent una visió de les coses que passen al nostre voltant.
Per últim, cal destacar que el joc és una eina i font d’aprenentatge molt útil pels nens i nenes d’infantil ja que
a través d’aquest aprenen moltes coses des de matemàtiques, el llenguatge, les ciències fins a valors com
compartir, saber respectar les normes que els ajuden a créixer com a persones que són i el o la mestra en
el joc ha de ser un referent i un guia pels infants perquè puguin jugar a diferents jocs i a través d’aquests
aprendre i desenvolupar les seves capacitats.
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