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Segon conte: EL GAT AMB BOTES  
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Fotos joc motivació MultiEspais  
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Expositor de les experiències 
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ANNEX 2 

Contes complerts 

Links contes 1 i 2 
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CONTES COMPLERTS 

Exemple de graella d’un espai amb la descripció, objectius, materials.... 

MultiEspai:  

NON DEL CONTE/  
PARAULES CLAUS  

1.   

COMPETÈNCIES  
  

 

OBJECTIUS   
 
 
 
 

DESCRIPCIÓ  
  

 

 

 

 

 

 

MATERIAL/RECURSOS   
 
  

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ  

  
ASPECTES A 
MILLORAR  

1  2  3  4  5  

          

  
Canvis introduïts:  
  

AA (àmbit artístic): Dpcv:  dimensió  
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Segon conte: EL GAT AMB 
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Multiespai: Cre-ART 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
2. El gat amb botes 

INTEL·LIGÈNCIA – OPTIMISME PER MILLORAR  - EL GAT 

COMPETÈNCIES 
 

- AA-Dip-c-5  Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se. 
- AA-Dic-c-9  Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries 

 

OBJECTIUS 
 

- Expressar-se i comunicar-se emprant elements bàsics del llenguatge visual.  
- Valorar i respectar l’aportació dels altres 

 

DESCRIPCIÓ 
 

1. Primer parlem del gat, les seves qualitats, la intel·ligència, optimisme... i decidim els dos colors que volen pel gat del grup. 
 

2. INDIVIDUAL: Fer un gat cada nen. Escollir entre tres models diferents. Hi ha un model més difícil destinat només als alumnes 
de 2n (però també poden escollir els altres) Abans d’escollir reflexionar sobre la dificultat de cada model, veure les seves 
capacitats. 

             Pintar el gat, al gust, amb retoladors. Retallar per la línia de contorn. Doblegar i enganxar. 
3. GRUP: Pintar un gat amb botes gegant amb pintura i la punta del dit. Anar omplint tota la superfície amb ditades de dos colors. 

Anar passant, individualment, per la taula on hi ha el mural. 
 

MATERIAL/RECURSOS - Pel gat individual: fotocòpies en cartolina de tres models diferents de gats, retoladors, tisores, celo, fil per penjar els gats 
- Pe gat de grup: pintura de dos colors, paper gran amb un gat amb botes dibuixat 

 

 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts: 
 

AA (àmbit artístic): Dpcv:  dimensió percepció, comprensió i valoració (c-1) (c-2) (c-3) (c-4) 
AA (àmbit artístic): Dip:  dimensió interpretació i producció (c-5) 
AA (àmbit artístic):Dic:  dimensió imaginació i creativitat (c-8) (c-9) 
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Multiespai: INVESTI-Mat 
NON DEL CONTE/ 
PARAULES CLAUS 

2- El gat amb botes 
INTEL·LIGÈNCIA-ASTÚCIA-OPTIMISME 

COMPETÈNCIES - AM- Drpro-c-3 Adquirir tècniques i estratègies perquè s’introdueixen regles que condueixen a l’èxit. 
- AAA- Dag-c-5 Habilitat d’aprendre amb els altres, de forma cooperativa perquè cadascun dels participants aconsegueixi les 

fites. 

OBJECTIUS - Complir les regles necessàries en les diferents proves fetes amb les regletes. 
- Respectar les opinions dels companys d’equip. 

DESCRIPCIÓ 1. Abans de començar la classe estarà dividida en tres espais: en un espai les taules ja estaran organitzades en sis grups de 
dues taules, si el grup és de 12 alumnes. Si és de 13 alumnes, seran cinc grups de dos taules i un grup de tres taules. 
Cadascun té el seu rètol amb el número corresponent i gomet identificador. En un altre lloc hi haurà els sis sobres amb el 
número de grup corresponent, amb  el gomet identificador i a dins les peces del puzle. En un altre costat hi ha sis grups de 
dues taules on hi ha els taulers preparats per anar construint els puzles. 

2. Entrarem a l’aula i farem una rotllana per poder explicar en què consisteix la sessió. 
3. Explicarem que farem una gimcana matemàtica amb quatre proves diferents amb les regletes. Cada cop que s’aconsegueix 

superar una prova, podrem agafar tres peces del puzle que estaran al sobre corresponent i anar-les a posar al tauler que 
tingui el nostre número i gomet identificador. Superades les quatre proves, haurem aconseguit les peces per acabar el puzle. 
La mestra decideix els grups i els organitzarà de la següent forma: parelles formades per un alumne de primer i un alumne de 
segon i en el cas que hagi de ser  de tres estarà format per un alumne de primer i dos de segon. 

4. El repte final és haver pogut muntar el puzle del Gat amb botes. 
5. Proves: L’escala: Ordenarem les regletes de major a menor i de menor a major. Obtindrem dues escales. Fem el quadrat: 

Caldrà anar completant les dues escales fent un quadrat perfecte: la del 3 es completa amb la del 7, la de l’1 amb la del 9 ... 
Comprovar l’escala: Ara toca comprovar que cada regleta  és un número més que la regleta següent més gran: així, la 
regleta 8     és 7+1, la 6 és 5+1 ... Ho han d’anar fent amb totes les regletes de l’escala ( de l’1 fins al 10). Descomponem en 
unitats: Agafarem cada regleta de colors i la descompassarem amb unitats, perquè es pugui veure, per exemple, que la 
regleta del 7 són 7 unitats, la del 3 són 3 unitats ... Cal anar-ho fent amb totes les regletes, des del 10 fins al dos.  

MATERIAL/RECURSOS - Les regletes Cuisenaire, rètols amb el número de grup, sobres amb el número de grup i les peces de puzle (12) i 6 taulers a on 
s’han de construir els puzles. 

-  Guardat amb el material de Multiespais (INVESTI-Mat). 

AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

Canvis introduïts:  

 

- AM (àmbit matemàtic): Drpro: dimensió resolució de problemes (c-3) 

- AAA (àmbit aprendre a aprendre): Dag: dimensió aprenentatge en grup (c-5) 
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Multiespai: Musicandis 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 

2.El gat amb botes 

INTEL·LIGÈNCIA – OPTIMISME PER MILLORAR  - EL GAT 

COMPETÈNCIES 

 

- CAA  Dpcv c-1. Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat sonora. 
- CAA  Dpcv c-4. Comprendre i valorar les possibilitats sonores de les produccions artístiques musicals. 
- CAA  Dip c-7. Interpretar produccions artístiques corporals i expressar-se com a reacció a aquests estímuls. 

OBJECTIUS 

 

- Dominar el propi cos (activació i inhibició) davant el so o no so d’una melodia. 
- Exercitar el ritme i la coordinació dels braços en una cançó. 
- Prendre consciència del propi cos amb una asana de ioga. 

DESCRIPCIÓ 

 

- Es farà la reflexió sobre la impossibilitat de poder-nos convertir en ratolins , ni en lleons com ho fa el gat amb botes, però si 
podem aturar el cos quan vulguem i proposarem ballar la cançó del moviment congelat “Move and freeze” projectant-la a la 
pantalla per a que tots la puguin seguir. 

- Se’ls dirigirà una coreografia amb les sabates a les mans i en rotllana. Una vegada ensenyada i apresa es demanarà, a la 
tercera vegada, de fer-la sols. 

- Col·locats en quadrupèdia, farem l’asana de la postura del gat, per acabar la sessió. 

MATERIAL/RECURSOS        -     Seguir la música i les consignes donades en el vídeo “Move and freeze”  

             https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE 
- Cançó original que ha de sonar per a fer ballar les sabates i que cal ser descarregada és aquesta       

https://www.youtube.com/watch?v=iSrZZ0x86Ho 

La coreografia que hauria de ser estudiada prèviament pel mestre per tal d’acompanyar el ball és: 
https://www.youtube.com/watch?v=eNqZOxiMSJg&list=RDgy8jyGRUR-8&index=4 

Per fer l’asana del gat es pot buscar una cançó tranquil·la coneguda i si no se’n té cap es proposa aquesta 
https://www.youtube.com/watch?v=0kYc55bXJFI 
Si no es sap com fer la postura del gat, el tutorial és aquest: 
https://www.youtube.com/watch?v=aOKojA_3yVQ&list=PLr2v7x5wVL0vF3UOqG0AgmZZeJwe6xIFQ 

 

AVALUACIÓ DE LA 

SESSIÓ 

 

ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

. 

AA (àmbit artístic): Dpcv: dimensió percepió,comprensió i valoraciól (c-1) (c-4) 
AA (àmbit artístic): Dip: dimensió interpretació i producció (c-7) 

https://www.youtube.com/watch?v=388Q44ReOWE
https://www.youtube.com/watch?v=iSrZZ0x86Ho
https://www.youtube.com/watch?v=eNqZOxiMSJg&list=RDgy8jyGRUR-8&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=0kYc55bXJFI
https://www.youtube.com/watch?v=aOKojA_3yVQ&list=PLr2v7x5wVL0vF3UOqG0AgmZZeJwe6xIFQ
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Multiespai: Emociona’T 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
2-El gat amb botes 

INTEL·LIGÈNCIA – OPTIMISME  - GAT 

COMPETÈNCIES 
 

- AE.F- Decc-C5 Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres. 
- AE.F- Decc-C6 Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos. 
- AL - Dco-C-3 Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. 

OBJECTIUS 
 

- Comunicar emocions dels personatge utilitzant els recursos expressius del cos. 
- Representar alguns dels personatges del conte utilitzant els recursos expressius del cos. 
- Reproduir oralment part del guió del conte. 

DESCRIPCIÓ 
 

1. Quan arriben a l’espai de treball, passadís del cicle inicial, els alumnes reflexionen sobre com poden treballar LES PARAULES 

CLAUS tenint en compte els dos espais diferenciats. Un el castell on viu el rei  i l’altre on viu el moliner,  tots dos separats per 

un camí de gespa. Reflexionen sobre que vol dir ser optimista i intel·ligent, i en quins moments ells creuen que el gat els 

aplica. 

2. Se’ls convida a viure l’aventura del gat amb botes utilitzant els personatges que més els agradi. 

3. Els alumnes es disfressen i es mouen per l’espai representant el seu personatge. Se’ls explica que han de tenir en compte 

com es mou i s’expressa el personatge que representen. El gat camina fent veure que és el més atrevit i agosarat. El rei 

imponent, porta en el seu cavall a la preciosa i elegant princesa, i la protegeix del món que l’envolta. L’ogre viu apartat 

observant els que passen a prop seu, ell sap que sinó el necessiten no el tindrem en compte. 

4. Cada alumne canvia i es posa en el personatge que va escollint. Alguns expressen que no volen representar alguns dels 

personatges i expliquen el perquè. 

5. Representen la part del conte que més els agradi. La majoria escull quan el gat li porta diferents animals al rei com a regal. 

6. Per finalitzar es fa una conversa on expliquen quines emocions i què a representat per ells el gat amb botes. 

QUE TENE DOS Disfresses de rei, cavall, princesa, ogre, un castell, accessoris per disfressar-se de gat, pintura per fer bigotis, cues, botes, 
barrets...Gespa artificial o una roba de color verda per simular un camí. 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts:  
 

AE.F (àmbit d’educació física): Decc:  dimensió d’expressió i comunicació corporal (c-5) (c-6) 

AL (àmbit lingüístic): Dco:  dimensió comunicació oral (c-3)  
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Multiespai: Movi-Ments 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
1. El gat amb botes 

INTEL.LIGÈNCIA-OPTIMISME PER MILLORAR-GAT 

COMPETÈNCIES 
 

- AE.F- Daf-c-1 Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques. 
- AE.F- Daf-c-2 Prendre consciència dels límits i les possibilitats dels propi cos en la realització d’activitats físiques. 
- AE.F-Djmtll-c-7:Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys. 

OBJECTIUS 
 

-Practicar diferents jocs d’equilibri i d’atrapar.  
-Participar activament i gaudir dels jocs motrius proposats.  
-Saber escoltar les explicacions donades.  

DESCRIPCIÓ 
 

Motivació inicial: és molt important ser optimista per poder millorar. Hem de pensar sempre la millor manera de poder fer les coses (intel·ligència, 
astúcia...) i esforçar-nos per poder aconseguir el nostre objectiu. No ens hem de rendir. Farem jocs d’atrapar, d’equilibri, d’enginy... 
1. Córrer per un espai delimitat, jugar a picar culs però que no te’l toquin (o simplement tocar). Estar al cas d’intentar tocar el màxim de companys 
sense que els toquin a ells. 
2. Asseguts al terra, els nens intenten desplaçar-se amb el cul, endavant, endarrere, cap a un costat, cap a l’altre, amb els braços i les mans estirats 
endavant, amb les mans agafant-se els genolls....Han de pensar i descobrir quina és la millor manera per fer-ho. 
3. Home de gel: 2 o 3 paren, si et toquen quedes congelat amb braços i cames obertes, et poden salvar passant per sota.    
4. Per parelles, de tres en tres, de quatre en quatre.....i tots junts un agafa el peu de l’altre i van a peu coix, tot aguantant l’equilibri. 
5. Per parelles, caminar agafats esquena per esquena, ben enganxats, agafats pels braços. Per fer-ho més difícil, es pot fer asseguts, esquena per 
esquena i agafats pels braços, desplaçar-se per l’espai. Han de pensar com ho faran, posar-se d’acord i desplaçar-se de manera coordinada. 
6. Portar individualment un iogurt sobre el cap sense que caigui, intentant mantenir l’equilibri.  
-Es pot fer el mateix, però portant el iogurt sobre d’un plat i a sobre del cap. 
-Per parelles, desplaçar-se amb el iogurt al front, sense que els caigui. 
7. Caminar lliurement amb les xanques mantenint l’equilibri. En línia recta, ziga-zaga. Relleus... 
8. El gat i el ratolí: En rotllana, la pilota gran farà de gat, a 4 o 5 posicions la petita farà de ratolí. A la senyal de “JA”, el gat ha d’atrapar el ratolí i ha 
d’anar rodolant 
9.Reflexió final. Recordem que és molt important ser optimista per poder millorar. Hem de pensar sempre la millor manera de poder fer les coses 
(intel·ligència, astúcia...) i esforçar-nos per poder aconseguir el nostre objectiu. No ens hem de rendir. No hi ha res impossible, amb esforç i 
constància tot ho podem millorar, ho podem aconseguir. Necessitem esforçar-nos per poder aconseguir el nostre objectiu. No ens hem de rendir mai, 
sempre endavant i amb il·lusió!!!!!! 

MATERIAL/RECURSOS Iogurts, plats de plàstic,  xanques, cons, una pilota petita i una pilota gran. 

AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

ASPECTES A MILLORAR 

 

1  2  3  4  5  

          

Canvis introduïts:   

AE.F (àmbit d’educació física): Daf: Dimensió de l’activitat física (c-1) (c-2) 

AE.F (àmbit d’educació física): Djmtll:  Dimensió del joc motor i temps de lleure (c-7)  
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Multiespai: Diver-TIC 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
2- El gat amb botes 

INTEL.LIGÈNCIA-OPTIMISME PER MILLORAR-GAT 

COMPETÈNCIES 
 

• AEVSC-DI. C5- Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions 

OBJECTIUS 
 

• Treballar de manera cooperativa, establint normes i decisions conjuntes. 

• Ser capaços de prendre les decisions correctes per arribar al final de la història. 

DESCRIPCIÓ 
 

Com a motivació inicial se'ls explicarà als alumnes l'activitat que portarem a terme i comunica'ls-hi que hauran de pensar com el Gat 
amb Botes, sent optimista i astut per poder arribar al final de l'activitat. 
La part principal consistirà en el visionament de la pel·lícula interactiva de Netflix, "El Gato con Botas: Atrapado en un cuento épico." (35 
mins) Aquesta pel·lícula interactiva permet als alumnes anar triant la trama de la història. Però com triaran el destí del Gat? Mitjançant 
el diàleg, els alumnes hauran d'anar decidint entre tots, sigui parlant o mitjançant una votació quina serà la trama que a ells els hi agrada 
més i que tenen més ganes de veure. Un cop triada un alumne/a s'aixecarà i polsarà a la pantalla digital el destí que han triat per aquella 
aventura. Aquest fet s'anirà repetint durant el visionament fins a arribar al final de la història. 

MATERIAL/RECURSOS • Pantalla digital 
• Compte de Netflix 

 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts: 
 

AEVSC (Àmbit educació en valors socials i cívics): DI: Dimensió intrapersonal (C5) 
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Tercer conte: EL GEGANTE EGOISTA 
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Multiespai: Cre-ART 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
3. El gegant egoista 

COMPARTIR/ EGOISME   -   HIVERN NEU 

COMPETÈNCIES 
 

- AA-Dip-c-5 Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se. 
- AA-Dic-c-8  Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics 

OBJECTIUS 
 

- Expressar-se i comunicar-se emprant elements bàsics del llenguatge visual.  
- Crear composicions amb material plàstic manipulable 

 

DESCRIPCIÓ 
 

1. INDIVIDUAL: Fer un gegant cada nen. 
Dibuixar en el con o rotlle de paper de cuina la forma del cos del gegant. Pintar amb pintura tot el cos, cames, sabates, braços.  

             Fer el cap del gegant amb plastilina. Decidir com li volem fer la cara (content o enfadat). Posar-lo sobre el tub. 
2. GRUP: Fer un mur entre tots. 

             Cada nen o nena agafa una peça del mur i pel costat de darrera hi fa un dibuix, amb retolador negre, d’una acció compartint. 
             Despès ajuntem totes les peces i fem un tros de mur (s’aniran ajuntant les de cada grup i al final tindrem tot el mur del gegant)  
 

MATERIAL/RECURSOS - Pel gegant: cons o rotlles de paper de cuina, llapis, pintura, plastelina 
- Pel mur: peces rectangulars de porexpan o cartró gruixut per cadascú, retoladors negres, pals de pinxo per encaixar el mur  

 
 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts: 
 

AA (àmbit artístic): Dpcv:  dimensió percepció, comprensió i valoració (c-1) (c-2) (c-3) (c-4) 
AA (àmbit artístic): Dip:  dimensió interpretació i producció (c-5) 
AA (àmbit artístic):Dic:  dimensió imaginació i creativitat (c-8) (c-9) 
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Multiespai: INVESTI-Mat 
NON DEL CONTE/ 
PARAULES CLAUS 

3- El gegant egoista 
COMPARTIR  

COMPETÈNCIES - AM- Drp- (c-5) Argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos.    
- AAA- Dag-(c-5) Utilitzar la interacció i les tècniques d'aprenentatge en grup. 

 

OBJECTIUS - Utilitzar els algoritmes de la suma i la resta per calcular. 
- Compartir les operacions fetes amb els companys d’equip per comprovar que els resultats són correctes. 

 

DESCRIPCIÓ                                                         ENTRE TOTS FEM CAURE EL MUR 
1. A l’entrar al Multiespai d’INVESTI-Mat els nens faran una rotllana i explicarem en què consisteix el joc. 
2. Farem sis grups de dos nens/es, quan siguem 12 alumnes, i cinc grups de dos i un de tres quan siguem 13 alumnes. Caldrà 

tenir-los preparats prèviament, sempre barrejant un alumne de primer amb un alumne de segon. El grup de tres tindrà dos 
alumnes de segon i un alumne de primer. 

3. Explicarem que el  gegant egoista ha fet un mur i els nens i les nenes de primer i segon són encarregats de tombar aquest 
mur. Com ho faran? Repartirem quatre targetes amb dues  sumes i dues restes. Hauran de resoldre les sumes i les restes 
amb regletes; cada membre del grup fa les seves i un cop fetes,  hauran de compartir els resultats amb els companys de 
l’equip i comprovar que els dóna el mateix nombre. 

4. Cada vegada que acabin una operació hauran d’anar al mur i buscar el nombre resultant de l’operació feta i treure una part del 
mur on hi haurà el resultat, ... i així successivament fins que entre tots els grups hauran tirat tot el mur i el gegant podrà sortir. 

5. El gegant estarà ple de flors, seran un regal pels nens. 
 

MATERIAL/RECURSOS - 24 capses per construir el mur. 
- 24 targes amb les sumes i les restes. 
- Les regletes Cuisenaire. 
- Nino gran(el gegant) 
- Flors adhesives (una per cada nen) 

AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ 
 

ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

Canvis introduïts:  

- AM (àmbit matemàtic): Drp: dimensió raonament i prova (c-5) 

- AAA (àmbit aprendre a aprendre): Dag: dimensió aprenentatge en grup (c-5) 
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Multiespai: Musicandis 
NON DEL CONTE/ 
PARAULES CLAUS 

3.El gegant egoista 

COMPARTIR/ EGOISME - HIVERN NEU 

COMPETÈNCIES 
 

- CAA Dip c-6. Interpretar musica instrumental amb elements i recursos bàsics del llenguatge musical. 
- CAA Dip c-7.Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic, per expressar-se, interpretar i comunicar-se.  

OBJECTIUS 
 

- Concentrar-se en la lletra de la cançó  i introduir-nos a la seva interiorització amb els gestos proposats. 
- Integració del ritme de la cançó tradicional per a poder-lo seguir fent els canvis en els moments oportuns. 
- Generar en la relaxació, tensions en la musculatura i distensions del cos.  

DESCRIPCIÓ 
 

- “Eterno sol”, cançó escoltada, cantada i escenificada en la seva tornada. La meva  proposta és començar per : 
Posar-se les dues mans al cor tota l’estona abans de la tornada i ens anem balancejant suaument. 
Escenifiquem un sol ben gros quan soni “que el eterno sol siempre viva en ti”, ens fem una  auto abraçada quan soni “que te 
rodee el amor” ,  posem les mans de pregària  en “y la luz pura interior, i fem volar les mans al tros “guie tu camino” . 
Repetim sol-auto abraçada-mans pregària i acabem fent volar les mans . 

             -Parlem que com li costava compartir al gegant i es proposa de fer un exercici de compartir la nostra cadira. 
Al ritme d’una cançó, i seguint el ritme marcat, anem  canviant de cadira fent uns moviments pactats del cos i mans. 
 Es proposa picar de mans tres vegades i canviar de cadira, x3 el pit i canviar, x3 les cames i canviar,x3 els peus i canviar. 
Repetim la seqüència. A la tornada x5, es piquen cames-mans-cames-mans i cames. 

- Estirats i relaxats, tensionar només la part del cos que es demana (peus, cames, natges, mans, braços i cap). 
 Mencionar que el gegant enfadat tindria la musculatura tensa com ara la tenim.. 
Si es tensa fort,  la relaxació de les diferents parts del cos és més fluida..  

MATERIAL/RECURSOS - -Cançó “Eterno sol”  i propi cos https://www.youtube.com/watch?v=72MoeAN7-d8 
- “The clap clap song” cançó original,. https://www.youtube.com/watch?v=SruVR2fBQWE.  
- Tutorial per aprendre’s primer els moviments: 

https://www.youtube.com/watch?v=vq2FvUVWtaE&list=PLr2v7x5wVL0vF3UOqG0AgmZZeJwe6xIFQ&index=14 
- Propi cos i cadires, una per nen/a 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 

Canvis introduïts:  

AA (àmbit artístic): Dip: dimensió interpretació i producció (c-6) (c-7) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=72MoeAN7-d8
https://www.youtube.com/watch?v=SruVR2fBQWE
https://www.youtube.com/watch?v=vq2FvUVWtaE&list=PLr2v7x5wVL0vF3UOqG0AgmZZeJwe6xIFQ&index=14
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Multiespai: Emociona’T 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
3.El gegant egoista 

COMPARTIR/ EGOISME- HIVERN NEU 

COMPETÈNCIES 
 

- AE.F- Decc-c-5 Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres.  
- AE.F- Decc-c -6 Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos. 
- AL - Dco-C-3 Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. 

OBJECTIUS 
 

- Descobrir quins moviments corporals es poden fer amb diferents materials utilitzant desplaçaments simples del cos. 
- Comunicar grupalment emocions viscudes en les activitats de forma creativa. 
- Expressar oralment accions que no demostrin egoisme utilitzant llenguatge senzill. 

DESCRIPCIÓ 
 

1. Quan arriben a l’espai de treball, passadís de cicle inicial, els alumnes observen que hi ha un mur d’uns 3 metres d’ample (pot 
ser de paper o de roba i té una bretxa al mig per on es podrà passar). A un costat hi ha elements de roba que es fan servir a 
l’hivern (gorros, bufandes, guants...) també al terra i girats sense que es vegin hi ha uns folis amb algunes de les paraules 
claus. A l’altre costat del mur hi ha unes flors grosses que es podran posar com si fos un peto. Els alumnes només veuen el 
que hi ha a un dels costats del mur. Al costat del mur hi ha una cadira. A diferencia de les altres sessions aquí anirem 
recordant les paraules claus a mesura que passi la sessió. 

2. Agafen els accessoris de l’hivern i se’ls posen. Mentre caminen preguntem: Com caminem quan fa fred? Com posem les 
diferents parts del cos? Ens encongim?  

3. Han de girar els folis del terra, alguns tenen lletres per formar la paraula HIVERN-NEU-EGOISME i altres tenen la paraula ja 
escrita. Seguidament han de pujar a la cadira i dir que emocions tenia el gegant.  

4. Amb els trossos de roba blanca i boles de cotó fluix jugaran de forma lliure.  
5. Un cop recordades les paraules claus. Parlen del que han fet i del que va viure el gegant. Se’ls convida a passar el mur, però 

abans han d’imaginar i verbalitza que es trobaran a l’altre costat. 
6. Un cop passen el mur agafen una flor i se la posen com si fos un peto. Recordem (pugen a la cadira) què va sentir el gegant 

quan va entrar la primavera al seu jardí?  
7. Juguen amb la seva flor i van gesticulant el despertar de la primavera. 
8. Al finalitzar caminen al voltant de tot el muntatge per observar la diferència de colors i de materials que hi ha a un costat i a 

l’altre. Reflexionen i verbalitzen el que han sentit en els dos costats del mur. 

MATERIAL/RECURSOS Accessoris de roba d’hivern, gorros, bufandes, barrets, abrics...Un mur de roba o paper, una cadira, pitralls amb unes flors 
enganxades, folis amb lletres i paraules. 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts:  

AE.F (àmbit d’educació física): Decc:  dimensió d’expressió i comunicació corporal (c-5) (c-6) 

AL (àmbit lingüístic): Dco:  dimensió comunicació oral (c-3)  
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Multiespai: Movi-Ments 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
3.El gegant egoista 

COMPARTIR/ EGOISME -  HIVERN NEU 

COMPETÈNCIES 
 

- AE.F- Daf-c-1 Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques. 
- AE.F- Daf-c-2 Prendre consciència dels límits i les possibilitats dels propi cos en la realització d’activitats físiques. 
- AE.F- Decc-c-6:Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres. 

OBJECTIUS 
 

-Practicar diferents postures corporals relacionades amb l’acrosport. 
 
-Participar de forma activa acceptant l’existència de diferències en el nivell d’habilitat tot respectant als companys.. 
 

DESCRIPCIÓ 
 

1.Recordar la importància de compartir i del treball en equip.  
Explicar que s’iniciaran en l’acroesport. Dir en què consisteix (formar figures humanes al terra) i visualitzar diferents imatges. 

2.Formar figures individuals donades i inventades. 

3. La meitat del alumnes formen un mur baix i l’altre meitat salten d’un costat a l’altre del mur. 

4. Formar figures per parelles. 

5. Formar figures per trios. 

6. Formar figures amb grups més nombrosos. 

7. Realitzar un mur humà entre tots com el del conte. 

8. Reflexió final. Adonar-se que han compartit  les seves qualitats (força, flexibilitat, equilibri, agilitat) per poder arribar a un resultat 

comú, tot valorant l’esforç de tots els components del grup i de la classe. És tant important ser àgil com el fet d’ajudar als companys i 

valorar el treball en equip. 

MATERIAL/RECURSOS Aula de psicomotricitat (matalassos) 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1  2  3  4  5  

          

 
Canvis introduïts: 

AE.F (àmbit d’educació física): Daf: Dimensió de l’activitat física (c-1) (c-2) 

AE.F (àmbit d’educació física): Decc:  Dimensió expressió i comunicació corporal(c-6)  

 



 

15 
 

15 

Multiespai: Diver-TIC 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
3.El gegant egoista 

COMPARTIR/ EGOISME -  HIVERN NEU 

COMPETÈNCIES 
 

• AD-Dia. C1- Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar  

OBJECTIUS 
 

• Iniciar als alumnes en el món de la programació  

• Treballar cooperativament per aconseguir objectius comuns 

DESCRIPCIÓ 
 

Primerament se'ls explicarà que en aquella sessió els alumnes hauran d'ajudar al Gegant Egoista a derrumbar el mur que va construir. 
Per tant el primer que hauran de fer serà crear un petit mur d'unes 4 o 5 peces de Lego d'alçada i que sigui més aviat prim. Un cop 
construït ens disposarem a introduir el muntatge WeDo de Lego que prèviament haurà construït el docent, ja que si no ho fem així no 
tindrem temps per realitzar l'activitat. El muntatge que s'ha triat consisteix en una simulació de com actuen els terratrèmols sobre els 
edificis, per tant pot ser útil per tombar el mur que els alumnes han construït prèviament. 
Un cop introduït, se'ls connectarà la tauleta amb el muntatge WeDo. Aquest serà l'inici per a començar a programar amb la tauleta. A la 
pantalla digital s'aniran projectant els passos que s'han d'anar duent a terme per programar el WeDo de manera correcta. Un cop 
programat, se li aplicarà la mínima intensitat possible per veure que passa i a veure si aquella intensitat és capaç de tombar el mur. 
S'aniran provant les intensitats fins que siguin capaços d'aconseguir el seu objectiu. 

MATERIAL/RECURSOS • Lego WeDo (Muntatge: https://education.lego.com/es-es/lessons/wedo-2-science/robust-structures#Planitem2) 
• Tablets (app de programació: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.education.wedo&gl=ES) 
• Pantalla digital 

 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts: 
 

AD (àmbit digital): Dia: Dimensió instruments i aplicacions (C1) 

 

 

 

https://education.lego.com/es-es/lessons/wedo-2-science/robust-structures#Planitem2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lego.education.wedo&gl=ES
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Quart conte: LA MOTXILLA D’EN GUILEM 
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Multiespai: Cre-ART 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
4. La motxilla d’en Guillem 

ORDRE - AJUT 

COMPETÈNCIES 
 

- AA-Dip-c-5 Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se. 
- AA-Dic-c-8  Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics 

 

OBJECTIUS 
 

- Utilitzar tècniques i eines bàsiques del llenguatge visual. 
- Crear composicions amb un material plàstic manipulable 

 

DESCRIPCIÓ 
 

1. Primer juguem amb un tàngram de cartolina per parelles del costat que no hi ha dibuix. Després girar el tàngram (darrera hi ha 
dibuixada la motxilla d’en Guillem)  i fer el dibuix. 

2. INDIVIDUAL: Fer una escultura  
Cada nen té una cartolina amb el tàngram dibuixat. Retallar totes les peces. Muntar i encaixar (amb petits tallets) totes les 

peces creant una escultura.  

(posar petits punts de silicona per aguantar l’escultura)  

3. GRUP: Fer una peça de roba de la motxilla. 
Cada grup escull una peça de roba: pantalons, samarreta.... que hi podria haver a la motxilla. L’haurem dibuixat i retallat 

prèviament en una cartolina gran. Amb la tècnica d’estampació d’esquitxar, entre tots, pintar-la per davant i darrera.  

Penjar totes les peces d’un fil d’estendre al mig del passadís. 

MATERIAL/RECURSOS - Per la introducció: un tàngram per parella amb la motxilla d’en Guillem impresa per darrera 
- Per l’escultura: cartolines amb un tàngram imprès, tisores, silicona 
- Per l’activitat de grup: cartolines amb dibuixos de peces de roba, pintura, pinzells i xeringues per esquitxar. 

 
 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts: 
 

AA (àmbit artístic): Dpcv:  dimensió percepió, comprensió i valoració (c-1) (c-2) (c-3) (c-4) 
AA (àmbit artístic): Dip:  dimensió interpretació i producció (c-5) 
AA (àmbit artístic):Dic:  dimensió imaginació i creativitat (c-8) (c-9) 
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Multiespai: INVESTI-Mat 
NON DEL CONTE/ 
PARAULES CLAUS 

4- La motxilla d’en Guillem 
ORDRE-AJUDA 

COMPETÈNCIES − AM- Dc- (c-6) Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d'un mateix concepte. 

− AM- Dc- (c-6) Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d'un mateix concepte. 

− AM- Dc- (c-6) Establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d'un mateix concepte. 

− AAA- Dai (c-3) Organitzar el propi procés d'aprenentatge i aplicar-hi les tècniques adients. 

OBJECTIUS − Associar correctament a cada regleta un nom i que la reconeix visualment. 

− Que el nen reconegui la regleta pel sentit del tacte. 

− Relaciona les regletes per la seva mesura. 

− Reaccionar positivament  davant les dificultats i limitacions d’aprenentatge. 

DESCRIPCIÓ Abans de començar la sessió amb els nens i les nenes caldrà tenir la classe muntada havent agrupat les taules en un gran grup, 

formant un quadrat amb l’interior ple de taules. Es treballarà lliurement amb les regletes i es necessita espai per evitar que caiguin 

a terra. A cada costat  d’aquest quadrat de taules hi ha d’haver lloc per 3  o 4 alumnes. A sobre de la taula hi haurà les 5 capses 

de regletes repartides. Tres capses per dos alumnes i   dues capses per 3 alumnes. 

1. CLASSIFICAR: Classificarem les regletes seguint el criteri  “tenir el mateix color”, i els preguntem què estem fem. Ells poden 
respondre que juguem a “a agrupar”, “a classificar per colors”, “a posar junts els que s’assemblen”, etc. Si partim del 
vocabulari dels nens posarem exemples i contraexemples perquè cada nen vegi una cosa des de les seves experiències. Els 
direm, per grups: "vosaltres jugueu a agrupar", "vosaltres jugueu a classificar per colors", "vosaltres jugueu a posar junts els 
que s'assemblen", etc. El que estem fent és classificar segons el criteri "tenir el mateix color". S'adonaran que hi ha regletes de 
la mateixa mida, de mides diferents, mateixa mida i igual color i que hi ha un representant de cadascú  d’aquests colors. 

2. RECONEIXEMENT VISUAL: Ensenyem un grup de regletes, posant-les damunt la taula una a una, i els nens els van 
anomenant. Tot seguit demanem als nens que tanquin els ulls, traiem una regleta, i quan els tornem a obrir han de dir quina és 
la regleta que hi falta. Primer ho podem fer amb tot el grup i després en grups de dos o tres depenent de la totalitat del grup ( a 
vegades 12 i a vegades 13). 

3. RECONEIXEMENT TÀCTIL: A través de les regletes podem desenvolupar una estructura de mesura. Les regletes les 
presentarem verticalment. Començarem amb les regletes més petites, fins la groga (aquesta inclosa). Un cop dominin 
els exercicis amb aquestes regletes, treballarem amb les regletes més grosses que la groga. En darrer lloc, 
treballarem amb totes les regletes. Com més diferents siguin les regletes entre elles, més fàcil serà identificar-les.  

• Els nens veuen dues regletes i en sent un amb la mà, compara les dues realitats físiques (el que veu i el que toca) valorant les 
seves propietats amb la seva ment. Agafem les regletes blanques, vermelles, verdes clares, roses i grogues i demanem als 
nens que les guardin en una butxaca o una bossa i que sense mirar agafin la blanca.  

• També podem jugar al revés, demanant que tregui la més grossa, dient-li , per exemple, "treu la groga". Si el nen ens diu que 
l’ha escollit perquè és la més forta, després nosaltres li direm: "de les que tens a la butxaca, treu la més forta". 

• Ordenen les regletes de major a menor i de menor a major.  
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• Una mica més difícil: es fiquen les cinc regletes a la butxaca i demanem: "treu  la vermella", “treu la rosa”, ..., i ho anirem fent 
amb totes.  

• Presentem l’escala verticalment, els nens tanquen els ulls, traiem una regleta, i quan tornen a obrir-los els demanem quin hi 
falta. Primer en gran grup i després amb els grups petits. 

• Deixem damunt la taula l’escala de colors verticalment, posem una regleta a la mà del nen perquè la identifiqui sense que ell la 
vegi. Ho anem fent amb totes les regletes. 

• Juguem amb parelles. Posem una regleta a la mà del nen-a A una altra a la del nen-a B sense que les vegin. Demanarem a 
un membre del grup que identifiqui la regleta que té l'altre, manipulant, si vol les regletes de l’escala que hi ha damunt la taula. 

• Tapem l’escala de colors i demanem als nens: digues una regleta que sigui més llarga que la marró, una regleta que sigui més 
curta que la verd clar, totes les regletes que siguin més curtes que la rosa; la blanca, la vermella i la verd clar són totes les 
regletes més curtes que un altra; quina és aquesta regleta?; la taronja, la marró, la  negra i la blava són totes les regletes que 
són més llargues que una altra; quin és aquesta regleta? 

MATERIAL/RECURSOS Les 5 capses de les regletes Cuisenaire.  

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

Canvis introduïts:  

 

− AM (àmbit matemàtic): Dc: dimensió connexions (c-6) 

− AAA (àmbit aprendre a aprendre): Dai: dimensió aprenentatge individual (c-3) 
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Multiespai: Musicandis 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 

4.La motxilla d’en Guillem. 

ORDRE - AJUT 

COMPETÈNCIES 

 

- CEF Daf c-2. Treballar la consciència i la coordinació motriu en la realització dels moviments en la bodypercussió. 
- CEF Deic c-6. Prendre part en activitats col.lectives d’expressió corporal per afavorir la relació amb els altres. 
- AA  Dpcv c-6. Exercitar una correcta postura corporal i respiració 

OBJECTIUS 

 

- Introduir-se a nocions bàsiques de bodypercussió. 
- Aprendre’s part de la coordinació del ball de la borboletinha. 
- Prendre consciència de la respiració i notar-ne cert benestar. 

DESCRIPCIÓ 

 

- Seguir el ritme de la cançó fent ritmes dirigits amb  les mans fent intervenir el cos. 
No es projecta el vídeo ja que pot ser complicat si no s’ha treballat tots els ritmes prèviament.  
El mestre n’escull alguns segons li sembla. 

- Seguir els moviments de coordinació donats per la cançó de “la Borboletinha”. 
Visualitzar-la a la pantalla i després intentar seguir amb el mestre/a. 
Tenir dibuixat al terra amb guixos el quadre bàsic per seguir els passos. 

- Respiracions: inflar-nos com si fóssim un globus...per acabar reflexionant la importància de la respiració en moments 
d’impaciència o nervis i posar ordre en un mateix, com en la motxilla d’en Guillem 

MATERIAL/RECURSOS - Vídeo: You tribe speaks English. Body percussion. https://www.youtube.com/watch?v=xeYBmZcJWYg 
- Cançó de la Borboletinha i un timbal per anar marcant el ritme. https://www.youtube.com/watch?v=cYIF-

dKD8is&list=PLr2v7x5wVL0uIWBbiQt_ktk8GXt-YsyVI&index=5 
- Propi cos 

AVALUACIÓ DE LA 

SESSIÓ 

 

ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 

Canvis introduïts:  

AEF (àmbit d’educació física): Daf: dimensió activitat física (c-2) 

AEF (àmbit d’educació física): Deicc: dimensió expressió i comunicació corporal (c-6) 

AA (àmbit artístic): Dip: dimensió interpretació i producció (c-6) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xeYBmZcJWYg
https://www.youtube.com/watch?v=cYIF-dKD8is&list=PLr2v7x5wVL0uIWBbiQt_ktk8GXt-YsyVI&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=cYIF-dKD8is&list=PLr2v7x5wVL0uIWBbiQt_ktk8GXt-YsyVI&index=5
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Multiespai: Emociona’T 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
4- La motxilla d’en Guillem 

ORDRE- AJUD 

COMPETÈNCIES 
 

- AE.F- Decc-c-5 Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres.  
- AE.F- Decc-c-6 Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos. 

OBJECTIUS 
 

- Relacionar grupalment els diferents objectes facilitant que prenguin decisions conjuntes.  
- Participar ordenant les targetes segons les seqüències. 
- Representar el seu personatge combinant el gest i el moviment. 

DESCRIPCIÓ 
 

1. Quan arriben a l’espai de treball, passadís de cicle inicial, els alumnes reflexionen sobre el significat de les paraules ORDRE i 

AJUT.   

2. Al terra es troben dues maletes separades identificades amb un número (1 i 2), una té accessoris de disfresses i unes targetes 

amb les fotos dels diferents accessoris. L’altre les disfresses relacionades amb els accessoris.  

3. Els alumnes obren la primera maleta i escullen un accessori i amb les targetes se li munten unes seqüencies i entre ells s’han 

d’ajudar per col·locar-se segon el que se’ls demana. Per ex: BIGOTI, UNGLES, ORELLES, BARBA, BASTÓ 

4. Quan acaben obren la segona maleta on troben una disfressa que està relacionada amb els accessoris que porten posats i 

també una targeta amb una frase escrita. Un cop vestits es posen en posició d’estàtua a sobre d’una cadira i han de 

verbalitzar la frase que diu a la targeta, tenint en compte que la veu ha de representar el personatge. 

5. Al finalitzar cada alumnes explica com es veu en relació a l’ordre de les seves coses.  

MATERIAL/RECURSOS Maleta 1: Accessoris de les disfresses que hi ha a la maleta 2, i targetes amb la foto dels accessoris. Maleta 2: Disfresses i targetes 
amb frases.  

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts:  
 

AE.F (àmbit d’educació física): Decc:  dimensió d’expressió i comunicació corporal (c-5) (c-6) 
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Multiespai: Movi-Ments 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
4- La motxilla d’en Guillem 

ORDRE-AJUT  

COMPETÈNCIES 
 

- AE.F- Daf-c-1 Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques. 
- AE.F- Daf-c-2 Prendre consciència dels límits i les possibilitats dels propi cos en la realització d’activitats físiques. 
- AE.F-Djmtll-c-7:Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys. 

OBJECTIUS 
 

-Col·laborar activament en el desenvolupament dels jocs, mostrant responsabilitat i cooperació (ajut). 
-Confiar en les pròpies possibilitats i esforçar-se en la realització dels jocs proposats. 
-Valorar i respectar a les persones que participen en el joc. 

DESCRIPCIÓ 
 

Després d’haver escoltat el conte ens hem adonat de la importància de l’ordre i l’ajut. Avui farem una sèrie de jocs relacionats amb 
aquests dos conceptes clau. 
1. Sardines a la llauna: variant de joc dels paquets. Els nens aniran fent llaunes de tres, de quatre, de cinc... segons les ordres 
donades. S’hauran de col·locar ordenadament (cap i cuats), per que quedin les llaunes ben fetes. Partint de la posició inicial de tots 
estirats a terra ("a la llauna"), quan digui "Sardines a nedar" tothom s'aixeca i corre (neda) lliurament per l’espai. Però quan digui.: 
"Sardines a la llauna", els mateixos grups s'han de tornar a posar en la posició inicial, al mateix lloc on estaven. 
2. Els paquets: els alumnes se mouen lliurement per l'espai. Al senyal s'han d'ajuntar amb altres companys formant paquets de les 
característiques que hagi dit el mestre: pot ser número de nens i nenes, color de roba o sabates, poble, sexe, alçada, anys... 
3. Anem a la fila: tots corren, fer una fila de pressa i ordenadament al darrera del nen anomenat. Desfer i tornar-la a fer en un altre lloc. 
Variants: es poden fer dos files, fer files segons ordres donades (per ordre d’alçada, de petit a gran,  de gran a petit, nens, nenes...) 
4. Rotllana a terra: es fan dos grups (meitat rotllana). Estan asseguts a terra amb cames d’indi. A la senyal, surten dos, un de cada 
punta, fan tota la volta corrent i seuen al seu lloc, aleshores surt corrent el del costat. Han de seguir l’ordre, no poden sortir abans 
d’hora. 
5. Rotllana a terra numerats: els alumnes estan numerats de l’1 al 3 i asseguts al terra. La mestra diu un número, tots s’aixecaran 
faran una volta i seuran al terra. Es pot fer dient dos números i fins i tot 3. Han d’aconseguir fer tot el desplaçament i la rotllana amb 
ordre, sobretot quan es diuen els tres números alhora. 
6. En fila i en ordre: tots en fila i amb les cames obertes, s’han d’anar passant una pilota per sota les cames, quan s’arribi al final, 
aleshores es passa per sobre i endavant. Objectiu, aconseguir que la pilota arribi al començament sense que caigui. Es pot fer més 
difícil introduint una altra pilota, es poden fer dos files... 
7. Els números: com a resposta a diferents números han de fer moviments diferents. 
Si dic 1, han de fer un gir. 
Si dic 2, han de fer córrer lliurement per l’espai. 
Si dic 3, han de saltar a peu coix. 
I si dic 4, han d’anar de quatre grapes.                                                                                                        
Es poden canviar les ordres: arrossegar-se, saltar peus junts, caminar d’esquena, saltar tot obrint i tancant cames... 
8. Fer dos trens: han de córrer sense desenganxar-se. 
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9. Arrencar cebes: tots els nens asseguts amb les cames estirades i col·locats un davant de l’altre agafant-se ben fort (l’últim millor 
recolzant-se a la paret). Un nen estirarà del primer intentant arrencar-lo, quan ho aconsegueixi aquest l’ajudarà. I així successivament 
fins que no en quedi cap a terra. 
10. A l’acabar la sessió i per relaxar-nos, farem una valoració de com ha anat. De la importància de l’ajut i l’ordre per poder realitzar 
totes les activitats amb èxit. 

MATERIAL/RECURSOS Pilotes i cons. 
 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1  2  3  4  5  

          

 
Canvis introduïts: 

AE.F (àmbit d’educació física): Daf: Dimensió de l’activitat física (c-1) (c-2) 

AE.F (àmbit d’educació física): Djmtll:  Dimensió del joc motor i temps de lleure (c-7)  
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Multiespai: Diver-TIC 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
4- La motxilla d’en Guillem 

ORDRE-AJUT 

COMPETÈNCIES 
 

• AEVSC-DP. C2- Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per assolir un benestar personal. 

• AEVSC-DI. C5- Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions. 

OBJECTIUS 
 

• Prendre consciència de la importància de ser ordenat 

• Establir estratègies per resoldre problemes de la vida quotidiana  

DESCRIPCIÓ 
 

Inicialment parlarem 5 minuts sobre la importància de ser ordenats en tots els aspectes de la vida i parlarem que en aquella sessió 
jugarem a jocs que ens ajudaran a ser més ordenats i establir estratègies per trobar l'ordre a dins del caos com fa el pare del Guillem 
amb en Guillem. 
Iniciarem la sessió dividint el grup en dos, cada grup realitzarà una activitat i al cap de 15 minuts canviarem. El primer grup de 6 alumnes 
aproximadament anirà a l'espai destinat per tauletes digitals i jugaran al joc Roll the Ball, Slide Puzzle on hauran d'ordenar les caselles 
del trencaclosques de manera que el circuit que en ell es dibuixa quedi totalment encaixat i la pilota platejada pugui arribar al forat. A 
recursos trobareu l'enllaç. Podran jugar individualment o en parelles depenent de si troben moltes dificultats. 
El segon grup estarà amb mi a la pantalla digital i entre tots jugarem al joc Sokoban. Consisteix a moure diferents caixes fins al lloc que 
li pertoca. Aquest espai és reduït i qualsevol moviment pot fer que hagis de tornar a començar. Entre tots i mitjançant un diàleg intentarem 
arribar a la solució de cada nivell al qual ens enfrontem. 

MATERIAL/RECURSOS • Tauletes (App instal·lada: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitmango.rolltheballunrollme&gl=ES ) 

• Pantalla digital (web: http://www.abelmartin.com/rj/sokoban/snail_and_sokoban2.html ) 
 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts: 
 

AEVSC (Àmbit educació en valors socials i cívics): DP: Dimensió personal (C2) 

AEVSC (Àmbit educació en valors socials i cívics): DI: Dimensió interpersonal (C5) 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitmango.rolltheballunrollme&gl=ES
http://www.abelmartin.com/rj/sokoban/snail_and_sokoban2.html
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Cinquè conte: ELS SET CAVALLERS COLORS 
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Multiespai: Cre-ART 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
5. Els set cavallers de colors 

TOLERÀNCIA  -  ARC DE SANT MARTÍ 

COMPETÈNCIES 
 

 
- AA-Dip-c-5 Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se. 
- AA-Dip-c-5 Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se. 
- AA-Dic-c-8  Improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics 
 

OBJECTIUS 
 

- Utilitzar tècniques i eines bàsiques del llenguatge visual. 
- Utilitzar tècniques mixtes o experimentals (collage, decollage, fregat, transparències, esponjat, drapejat...) i eines bàsiques del 

llenguatge visual de dibuix, pintura i collage 
- Crear composicions amb un material plàstic manipulable 

 

DESCRIPCIÓ 
 

1. Primer juguem una mica a experimentar amb els colors i barreges. Amb ampolles d’aigua hi afegim colorants i veiem els 
resultats. 

 
2. INDIVIDUAL: Fer un arc de sant Martí cadascú a partir de 3 colors de pintura.  Pintar amb esponges les franges del groc, blau 

i vermell.  Després sobreposar els colors per obtenir el taronja, el verd i el lila. 
3. GRUP: Fer un cavaller d’un dels colors del conte. Dada dos nens decoraran una de les 6 parts del cavaller dibuixades sobre 

una cartolina (cap, cos, 2 braços, 2 cames) 
 
 
 

MATERIAL/RECURSOS - Per la introducció: ampolles petites d’aigua, colorants 
- Per l’arc de Sant Martí: pintura de 3 colors: groc, blau i vermell, plats, esponges, cartolines amb un arc dibuixat. 
- Pel cavaller: un cavaller dibuixat i retallat en 6 parts, sobre cartolina, per cada grup, papers i diferents materials de l’aula d’un 

color, tisores, cola, enquadernadors i fil. 
 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts: 
 

AA (àmbit artístic): Dpcv:  dimensió percepció, comprensió i valoració (c-1) (c-2) (c-3) (c-4) 
AA (àmbit artístic): Dip:  dimensió interpretació i producció (c-5) 
AA (àmbit artístic):Dic:  dimensió imaginació i creativitat (c-8) (c-9) 
 



 

27 
 

27 

Multiespai: INVESTI-Mat 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 

5- Els set cavallers de colors 
TOLERÀNCIA 

COMPETÈNCIES − ACM-Dci- (c-12) Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari. 

− ACM-Dci- (c-12) Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari 

− AM-Dc- (c-6) Establir relacions entre diferents conceptes, així com els diversos significats d'un mateix concepte. 

− AM-Dc- (c-6) Establir relacions entre diferents conceptes, així com els diversos significats d'un mateix concepte. 

OBJECTIUS − Tenir una conducta respectuosa amb els altres, sobretot, amb els nens i nenes dels diferents països del món. 

− Exercir de manera adequada les responsabilitats que es té en el grup de treball. 

− Sap escriure amb les regletes instruccions donades. 
− Sap escriure sense tocar les regletes, amb la ment, establint relacions. 

DESCRIPCIÓ  LES REGLETES I EL MÓN 

A l’entrar a la classe farem una rotllana per explicar el joc i les activitats a fer. El joc consisteix en aconseguir diferents reptes que 
aniran relacionats amb els diferents llocs del món  d'on poden venir els nens. L’objectiu serà donar la benvinguda representada 
amb una tarja on hi haurà escrit el nom en l'idioma adequat i les regletes ens serviran per fer els reptes plantejats. Un cop acabat 
el repte anirem a omplir la part del mapa que ens toca i enganxarem la salutació d'aquell país. Un cop els anem superant anirem 
omplint el mapa.  Per aquest multiespai es necessitarà un projector que ens servirà per anar mostrant les diferents propostes. 
REPTE 1: SUMES 
ÀSIA 

− Mostrem amb el projector:  A què jugo jo? Ajuntem dues regletes, per exemple, una rosa i una verd clar, han de xocar, en línia 
i jo pregunto, què estic fent?. Un cop han contestat, hi ho fan diferent de la paraula "xocar" i diuen “ajuntar”, fem servir la 
paraula “ajuntar”, si diu “xocar”, diem “xocar”... Anem plantejant diferents exemples amb totes les regletes i colors: groc amb 
groc equival a? Taronja (cal esperar que ells contestin). Sempre ho faran sense tocar les regletes, ells observaran el projector i 
el mestre anirà mostrant els models i dirà les propostes; el groc i el rosa junts?, vermell i groc?, blau i blanc?, marró i vermell.. 

      REPTE 2:  DOBLES 
       PAÏSOS ÀRABS 

- Mostrem amb el projector: Juguem amb les famílies de colors. Els dobles i els colors mantenen una relació. El mestre 
prepararà tots els dobles possibles: blan+blanc /vermell; verd clar+verd clar/verd fosc; vermell+vermell/rosa; groc+groc/taronja; 
rosa+rosa/marró i els ensenyarà amb el projector. Un cop posades totes les possibilitats els nens ja podran observar. Repte 2: 
- rosa amb rosa, a què equival?; - verd clar amb verd clar, a què equival?; vermell amb vermell, a què equival? 

       REPTE 3:  DOBLES 

       ÀFRICA 
- Mostrem amb el projector: Juguem amb les famílies de colors. Els dobles i els colors mantenen una relació. El mestre                                       

prepara més relacions possibles i les posa al projector: Repte 3:  vermella+verd clar, a què equival?; verd clar+verd clar, a 
què equival?; què és més llarg verda clara i verda clara o verda clara i vermella? 

      REPTE 4:  DOBLES  
      AMÈRICA DEL NORD I SUD 
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- Mostrem amb el projector: Juguem amb les famílies de colors. Els dobles i els colors mantenen una relació. El mestre                                     
prepara més relacions possibles i les posa al projector: Repte 4: què és més llarga verd clar i verd clar o groga i rosa?; verd 
clar                  i vermella, a què equival?; verd clar i vermella, a què equival?; rosa+verd clar, equival a ? 

  REPTE 5:  DOBLES 
     GROENLÀNDIA 

- Mostrem amb el projector: Juguem amb les famílies de colors. Els dobles i els colors mantenen una relació. El mestre                                   
prepara més relacions possibles i les posa al projector: Repte 5: Ara ja podem manipular les regletes. Marró-blanca equival                         
a?; vermell+vermell equival a?; groc+groc equival a? 

     REPTE 6:  DOBLES 
     EUROPA 

- Mostrem amb el projector: Juguem amb les famílies de colors. Els dobles i els colors mantenen una relació. El mestre                                   
prepara més relacions possibles i les posa al projector: REPTE 6: blanca+blanca equival a?; blanca+vermella equival a?; 
rosa+groga         equival a? 

     REPTE 7: IGUALTAT I EQUIVALÈNCIA 
      ANTÀRTIDA    

- Mostrem amb el projector: Juguem amb les famílies de colors. Els dobles i els colors mantenen una relació. Jugarem al                                 
mateix que diu el mestre però sense repetir la regleta que es va dient. Caldrà anar buscar la manera per fer el màxim de 
possibles               relacions que es poden fer. Repte 7: el mestre diu “rosa”, equival a “vermell+vermell; “vermell+vermell” 
equival a “rosa”, no ho puc dir perquè abans ja he dit rosa .., aquesta és l'estratègia; “vermell+vermell+rosa equival a “marró". 

      REPTE 8: IGIALTAT I EQUIVALÈNCIA 
      OCEANIA 

- Mostrem amb el projector: Juguem amb les famílies de colors. Els dobles i els colors mantenen una relació. Jugarem al mateix que diu el 
mestre però sense repetir la regleta que es va dient. Caldrà anar buscar la manera per fer el màxim de possibles relacions que es poden fer. 
Repte 8: “groc” equival a? “verd clar+vermell”; “verd clar+vermell” equival a?, ..... 

 Les possibilitats en els reptes  són moltíssimes. Cal tenir en compte el temps que dura la sessió. 

MATERIAL/RECURSOS − Les 5 capses de les regletes Cuisenaire. 

− Targes amb les salutacions de “Benvingut, vols jugar amb mi!?” en diferents idiomes. 

− Mapa/puzle del món magnètic amb les seves peces. 

− 9 capses per guardar les peces del mapa. 

− Projector. 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A 
MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

Canvis introduïts:  

− ACM (ámbit de coneixement del medi): Dci: dimensió ciutadania (c-12)/ AM (àmbit matemàtic): Dc: dimensió connexions (c-6) 
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Multiespai: Musicandis 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
5.Els set cavallers de colors. 

TOLERÀNCIA  -  ARC DE SANT MARTÍ 

COMPETÈNCIES 
 

- AA Ddpcv c-4. Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística. 
- AA Dip c-8. Improvisar i crear amb elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges. 
- AA Dip c-7. Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i comunicar-se.. 

OBJECTIUS 
 

- Experimentar, escoltar i gaudir de com sonen els diferents instruments del món.  
- Expresar-se amb el cos com a reacció a estímuls sonors i de moviment en la marxa de Radetzky 

- Aconseguir una observació continuada en silenci. 
DESCRIPCIÓ 

 
- Fer sonar els diferents instruments no massa freqüents per ampliar la diversitat de sons(com la diversitat de colors de l’arc de 

st Martí) lliurement .  
- Es fa sonar per primera vegada la marxa Radetzky i amb els instruments del món que tinguin a la mà van seguint la cançó 

cadascú amb el seu ritme intern. 
Ara deixen els instruments i es comença a practicar el que serà “la Marxa” amb els moviments pertinents.. 

- Amb el pot de la calma que es passa tranquil·lament de mà en mà, badem tots una estona gaudint del moment. 
 Si no se’n té cap serveix un pal de pluja o un llantió. 

MATERIAL/RECURSOS - Sing-bol , pal de pluja, flauta travessera, flauta dolça, djembé,castanyoles... 
- Cançó de Johan Strauss https://www.youtube.com/watch?v=MobMllyybns 
- Vídeo propostes ritme 

https://www.youtube.com/watch?v=rU5YX1J0XMQ&list=PLr2v7x5wVL0vF3UOqG0AgmZZeJwe6xIFQ&index=6 
- Pot de colors. 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts: 
 

AA (àmbit artístic): Dpcv: dimensió percepció,comprensió i valoració (c-4)  
AA (àmbit artístic): Dip: dimensió interpretació i producció c-7) 
AA (àmbit artístic):Dic: dimensió imaginació i creativitat (c-8) 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MobMllyybns
https://www.youtube.com/watch?v=rU5YX1J0XMQ&list=PLr2v7x5wVL0vF3UOqG0AgmZZeJwe6xIFQ&index=6
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Multiespai: Emociona’T 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
5- Els set cavallers de colors 

TOLERÀNCIA- ARC DE SANT MARTÍ 

COMPETÈNCIES 
 

- AE.F- Decc-c-5 Prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres.  
- AE.F- Decc-c -6 Comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos. 
- AL - Dco-C-3 Interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa, utilitzant estratègies conversacionals. 

OBJECTIUS 
 

- Representar amb moviments idees relacionades amb els colors utilitzant el gest no verbal. 
- Construir diferents accions amb els materials donats respectant el ritme del grup. 
- Interactuar verbalment amb els companys expressant les seves les emocions relacionades amb els colors. 

DESCRIPCIÓ 
 

1. A l’arriba a l’espai de treball, passadís de cicle inicial, els alumnes troben a terra 14 màscares i 14 trossos de roba dels colors 
que fa referència el conta. També algunes frases impreses que deien els cavallers. 

2. Cada alumne escull una màscara i un tros de roba del color que més li agradi  i fan moviments segon el que l’inspiri aquell 
color. Tots poden intercanviar les màscares i les robes. 

3. Agafen les frases dels cavallers segon el color que porti i les diuen en veu alta. 
4. Seguidament representen les emocions que els suggereix el color. Primer individualment i després per parelles, sent condició 

que la parella porti el mateix color.  
5. Començarem a barrejar colors fent parelles amb l’objectiu de crear una frase nova seguint el model de les que deien els 

cavallers. Es poden anar afegint diferents colors. 
6. Entrellaçant  la roba de diferents colors  han de construir una teranyina que servirà per passar d’un extrem a l’altre. 
7. Cadascú explicarà als companys, en quin moment ha treballat més a gust, si fent l’activitat individual amb el seu color  per 

parelles o fent la teranyina. 

MATERIAL/RECURSOS 14 Màscares i 14 trossos de roba dels colors dels cavallers duplicades. Frases impreses dels cavallers. 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts:  
 

AE.F (àmbit d’educació física): Decc:  dimensió d’expressió i comunicació corporal (c-5) (c-6) 

AL (àmbit lingüístic): Dco:  dimensió comunicació oral (c-3)  

−  
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Multiespai: Movi-Ments 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
5- Els set cavallers de colors 

TOLERÀNCIA- ARC DE SANT MARTÍ 

COMPETÈNCIES 
 

- AE.F- Daf-c-1 Resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques. 
- AE.F- Daf-c-2 Prendre consciència dels límits i les possibilitats dels propi cos en la realització d’activitats físiques. 
- AE.F-Djmtll-c-7:Participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys. 

OBJECTIUS 
 

-Col·laborar amb els companys per aconseguir una estratègia comú. 
-Conèixer i practicar jocs d’arreu del món. 
-Participar i gaudir de l’activitat física. 

DESCRIPCIÓ 
 

Hem de ser tolerants, respectar a les persones, les seves idees, coses que fan...independentment de que siguin iguals o diferents a 
les nostres. Si hem d’arribar a uns acords, aquests s’aconsegueixen dialogant. 
1.Seguir al rei: per parelles, un es posa al davant (serà el rei)  i l’altre al darrera. El primer fa diferents accions i l’altre repeteix els 
moviments del rei. Després canvi de rol. Es poden canviar les parelles, fer-ho amb tot el grup, amb desplaçament o sense... 
2.Fer 4 grups de 3 alumnes: cada grup s’ha de pensar un joc o activitat (han de pensar, dialogar i arribar a un acord) i després l’hauran 
d’explicar a la resta de companys que  l’hauran de fer seguint les ordres donades.  
Joc 1, joc 2, joc 3 i joc 4. 

3.Fer jocs d’arreu del món. 
-Makalot (Israel): Es col·loquen al terra 3 cordes paral·leles, amb una separació d’un peu de distància entre elles. Els jugadors es 
col·loquen a 5 metres de les cordes per agafar embranzida i saltar les 3 cordes a la vegada, un cop tots els jugadors ho han saltat, les 
cordes es separen un altre peu entre elles, i així successivament. Quan un jugador no supera la distància es eliminat. 
-Parok pamin Hinam (Myanmar-Àsia)):Parelles. Cada jugador col·loca les seves mans a l’espatlla contrària i a continuació aixequen al 
mateix temps una cama, en aquesta posició intenten desequilibrar el seu company donant cops amb l’espatlla, el jugador que pr imer 
recolzi el peu elevat perd. 

El -El cinco loco (Equador): En rotllana cada jugador/a va dient un número: 1, 2, 3... Quan s’arriba al nombre 5, o un múltiple de 5 (10, 15, 

20...) tots els jugadors han de donar un cop de palmell per canviar la direcció. Cada vegada s’intenta fer més ràpid.  
-El rellotge (Amèrica del nord):Fem grups de 6 alumnes formant un cercle i un alumne es posa al mig fent girar una corda per terra per 
sota els peus dels altres companys. Tots han d'anar saltant la corda. Si la corda toca algun company aquest passa al mig. 
-El drac xinès: (Xina): Es fan grups de 6 persones i formen una filera (drac). El joc consisteix en què el cap del drac ha d’intentar 
agafar la cua d’un altre drac. 
-Pedra, paper, tisora (Japó): El joc consisteix a mostrar alhora tots dos jugadors una mà formant una de les tres figures que diu el títol 
del joc: la pedra se simbolitza amb el puny tancat, el paper amb la mà oberta i la tisora amb dos dits aixecats. La tisora talla (i guanya) 
el paper; del contrari, el paper embolica (i guanya) la pedra rival; i la pedra esclafa la tisora. Normalment es fa durar el joc fins a tres 
o cinc victòries, prèviament acordades. 

4. Fer 3 grups de 4 alumnes: cada grup s’inventa un ball, una coreografia... i després la mostra a la resta de la classe, que aplaudiran 
valorant l’esforç en la seva realització. 
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Reflexió final: Tolerar vol dir reconèixer les diferències i acceptar-les perquè sabem que hi ha una diversitat de cultures, religions, 
formes de pensar, d’actuar, de fer...Tots som diferents i ens hem de respectar. No tothom pensa el mateix que nosaltres. Necessitem 
diàleg i respecte per arribar a uns acords. 

MATERIAL/RECURSOS Cons i 3 cordes. 
 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1  2  3  4  5  

          

 
Canvis introduïts: 
 

AE.F (àmbit d’educació física): Daf: Dimensió de l’activitat física (c-1) (c-2) 

AE.F (àmbit d’educació física): Djmtll:  Dimensió del joc motor i temps de lleure (c-7)  
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Multiespai: Diver-TIC 
NON DEL CONTE/ 

PARAULES CLAUS 
5- Els set cavallers de colors 

TOLERÀNCIA-ARC DE SANT MARTÍ 

COMPETÈNCIES 
 

• AD-Dia. C3- Utilitzar programes i aplicacions de creació de dibuix i edició d’imatge fixa, so i imatge en moviment. 

• AA-Dic. C9- Dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries 

OBJECTIUS 
 

• Iniciar-se en el món de l’animació audiovisual. 

• Conèixer els colors de l’arc de Sant Martí 

DESCRIPCIÓ 
 

Mitjançant l'app d'animació FlipaClip els alumnes crearan una animació audiovisual en el qual en un fons de color anirà apareixent 
cadascun dels colors de l'arc de Sant Martí, Cadascun d'aquests colors simbolitzarà cadascun dels cavallers del conte, al final podran 
dibuixar-se a ells a sota de l'arc. Per tant podem dir que al frame número 1 apareixerà el cel, al segon el cel més una línia corba de color 
vermell, al tercer el mateix que al segon però afegint la tira taronja i així anar fent fins a completar l'arc de Sant Martí. 
Inicialment pot semblar una mica complicat, per això mitjançant la possibilitat de compartir la pantalla de la tauleta a la pantalla digital, 
mostraré els passos que s'han d'anar realitzant per dur a terme aquesta tasca. Per poder connectar la tauleta amb l'ordinador has d'anar 
al centre de notificacions on apareix la connectivitat Bluetooth i Wifi i polsar "Enviar Pantalla". Un cop enviada només cal anar al menú 
de l'ordinador i buscar l'aplicació del mateix ordinador "Connectar". 

MATERIAL/RECURSOS • Tauletes digitals (app descarregada: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vblast.flipaclip&hl=es_419) 
• Pantalla digital 

• Ordinador 

AVALUACIÓ DE LA 
SESSIÓ 

 
ASPECTES A MILLORAR 

1 2 3 4 5 

     

 
Canvis introduïts: 
 

AD (àmbit digital): Dia: Dimensió instruments i aplicacions (C3) 

AA (àmbit artístic): Dic: Dimensió imaginació i creativitat (C9) 

 

 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vblast.flipaclip&hl=es_419
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Links vídeos dels conte 1 i 2 

 

 

Joc motivació 

https://www.youtube.com/watch?v=PRKnXsXRewo 

 

Primer conte  

 

El Formiguer 

https://www.youtube.com/watch?v=lFDREVjjBlk 

 

El gat amb botes 

https://www.youtube.com/watch?v=g0LtMtYbotg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PRKnXsXRewo
https://www.youtube.com/watch?v=lFDREVjjBlk
https://www.youtube.com/watch?v=g0LtMtYbotg

