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1. JUSTIFICACIÓ:  
 

L’atenció  és la capacitat de la ment de centrar-se en allò  que s’està fent, sense deixar-se portar 

pels factors externs (sorolls, converses, imatges...) o interns (pensaments, idees, fantasies, records, 

preocupacions...), que sovint ens distreuen. 

Aconseguir mantenir l’atenció no és fàcil però en ser una habilitat es pot millorar 

mitjançant un bon entrenament basat en el seu treball sistemàtic. 

Per aquest motiu les MEE hem elaborat aquest programa d’atenció pensant en posar a la pràctica 

diàriament aquesta habilitat. 

Primer de tot voldríem fer algunes consideracions prèvies que ens ajudin a atendre en què 

consisteix l’atenció:  

 
- Els alumnes mantenen més fàcilment l’atenció si els agrada la tasca que fan, la troben 

motivadora o els presenta un repte assumible.  
- L’atenció és selectiva: ens fixem en allò que ens interessa, en el que ens crida l’atenció. 
- Té  uns límits; ens concentrem en alguna cosa durant un temps determinat i després cal un 

petit descans.  
- L’atenció és necessària per adquirir els aprenentatges i per desenvolupar la memòria. Per 

poder emmagatzemar la informació rebuda a la nostra memòria, cal estar ben atents i 
concentrats en allò que volem retenir.  

- Quan hi ha dificultats d’atenció convé dividir les tasques llargues en altres més curtes, 
perquè amb feines reduïdes, la ment es distreu menys. 

 
2. ORIENTACIONS   METODOLOGIQUES   GENERALS  

 

Explicarem a l’alumnat que es dedicarà un temps diari o setmanal a fer unes activitats i exercicis 

senzills i divertits (alguns són jocs), amb la finalitat d’ajudar-los a millorar la seva capacitat 

d’atenció, a realitzar més bé les feines escolars i a aprendre amb més facilitat. 

És important implicar-los en la realització de les activitats per aconseguir la seva cooperació i el seu 

compromís, assolint així uns resultats més satisfactoris. 

Hi dedicarem  10-15 minuts diaris a l’entrada de l’escola (matí, després del pati o tarda)  alternant 

a la setmana 3 sessions d’activitats individuals i 2 de col·lectives. 

 

 

 

 



3. ORIENTACIONS ESPECIFIQUES PER A LES ACTIVITATS 
INDIVIDUALS 

 
Els passos a seguir per a la realització de cada activitat seran: 

1. Autoinstruccions consciència del propi cos (model de la mestra)  

 

2. La mestra  fa de model amb una activitat agafada a l’atzar. Va explicant en veu alta el que va 

pensant pas per pas, es va donant auto instruccions per executar la tasca i la va fent.  

3. Repartir els fulls per la cara on hi ha les instruccions. Els nens no poden començar l’activitat fins 
que la mestra els ho indiqui.  
 

4. Autoinstruccions consciència del propi cos .  

 

Ara ho faran els nens, se’ls donaran les mateixes instruccions que ens hem modelat abans.  

 

5. La mestra indica que poden començar (a partir d’aquest moment es calculen uns  7 minuts)  
 
6. Cada nen al seu ritme , quan han acabat de llegir, giren el full sobre la taula i inicien la tasca. 

La mestra es mou per l’aula assegurant que han entès les instruccions. En determinats alumnes 
les instruccions es poden donar oralment.  

 
7. La mestra controla el temps. Ningú pot presentar la feina abans del temps estipulat. Si acaben 

la tasca abans, fan coixinet. (se’ls hi haurà d’haver explicat abans).  

 

8. En acabar el temps la mestra demana que es responguin internament algunes preguntes:  

 

Pot sortir un nen a l’atzar i que respongui a les preguntes. Com que normalment tendeixen a 

contestar simplement bé o malament... se’ls pot donar diferents exemples:  

 

Ho he fet de pressa, sense fer soroll, m'he esforçat tot el que he pogut, m'ha costat molt 

estat assegut/da al meu lloc, m'he equivocat dues vegades, però me n'he adonat i ho he 

corregit... 

 

9. La mestra utilitza el reforç social: els felicita per l’esforç i els resultats, fa critiques constructives, 

anima als que no els ha sortit bé... i convida a tots els infants a fer el mateix (autoreforç). 

 

 

 



4. ORIENTACIONS ESPECÍFIQUES PER A LES ACTIVITATS 

COL·LECTIVES 
 

La majoria de les activitats proposades pretenen fomentar l’atenció i estan pensades per a que siguin 

atractives per als infants. Moltes es plantegen com un joc. 

Algunes consisteixen simplement en realitzar allò que se’ls demana, d’altres demanen la col·laboració entre 

companys/es per resoldre-les amb èxit, d’altres son una mica mes competitives i es fan entre equips... 

En primer lloc explicarem bé i les vegades que calgui, en que consisteix l’activitat i ens assegurarem que 

tothom l’ha entès (si cal, posarem algun exemple). 

Però un cop comença l’activitat pròpiament dita no es pot repetir. Es important que l’alumnat 

sigui conscient que només tindran una oportunitat per escoltar. Això els farà estar ben desperts, 

però en alguns casos també els pot produir una certa tensió i por de no fer-ho bé. Se’ls ha 

d’explicar que això consisteix en un entrenament (no un campionat) i, per tant, cadascú ha de 

procurar fer-ho el millor possible, però que no passa res important si un s’equivoca. 

En aquest tipus d’activitats sovint acabem tots rient i això és molt bo. Primer perquè significa que 

ens ho hem passat bé, que l’activitat ha estat divertida, i en segon lloc, perquè riure relaxa i crea un 

clima més distés i apte per a l’aprenentatge. Caldrà deixar un parell de minuts per anar apaivagant 

les rialles i centrar l’atenció de nou. 

 
Els passos a seguir per a la realització de cada activitat seran:  

1. Autoinstruccions consciència del propi cos (model de la mestra)  

 

2. Farem una visualització. 
Aquests exercicis serveixen per aprendre a dirigir l'atenció i augmentar la capacitat de 
concentració.  Amb la seva pràctica, s'aprèn a canviar voluntàriament un estat de dispersió mental 
per concentració.  
Es tracta de visualitzar el que se’ns demana i intentar-les visualitzar-les al menys 1 minut. Pot ser 
que les imatges no apareguin, estiguin borroses, desapareguin ràpidament i qualsevol altra cosa 
ocupi la nostra ment. Cal tenir paciència i tranquil·lament insistir per tornar a fixar en elles l'atenció. 
 

3. A l’inici de l’activitat farem conscient als alumnes de quin tipus d’atenció anem a practicar:  
 

- L’atenció auditiva : estar atén a les  coses que sentim 

- L’atenció visual:  estar atén a les  coses que veiem 
 
 
 

4. Iniciarem l’activitat en sí. 
 



5.PROGRAMACIÓ  MENSUAL  
 

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

 

Treball 
individual 

 

 

 

 

Treball col·lectiu:  

Dibuix imaginari 

(atenció auditiva) 

 

Treball 
individual 

 

 

 

 

Treball col·lectiu:  

Què ha canviat?  

(atenció visual)  

 

Treball 
individual 

 

 

 

 

Treball 
individual 

 

 

 

Treball col·lectiu:  

El rei diu 

(atenció auditiva) 

 

Treball 
individual 

 

 

 

Treball col·lectiu:  

Veig veig 

(atenció visual)  

 

 

Treball 
individual 

 

 

 

Treball 
individual 

 

 

Treball col·lectiu:  

Història amb 
onomatopeies 

(atenció auditiva)  

 

Treball 
individual 

 

 

Treball col·lectiu:  

El director 
d'orquestra 

(atenció visual)  

 

Treball 
individual 

 

 

Treball 
individual 

 

 

 

Treball col·lectiu:  

Sense repetir  

(atenció auditiva)  

 

Treball 
individual 

 

 

 

Treball col·lectiu:  

Guixos de colors 

(atenció visual)  

 

 

Treball 
individual 

 

 

 

 

 

 



6.ACTIVITATS COL·LECTIVES:   

1r Dimarts:  
 
EVOCACIÓ:  

 
- Tanqueu els ulls i imagineu (visual) 

             Un llapis que escriu lentament el vostre nom en un paper 
 

- Centreu la vostra atenció en el tacte i imagineu-vos (tàctil) 
Agafant  la mà d’algú , la seva pell és suau, la mà esta calenta... 

 

DIBUIX IMAGINARI 

Material: - programa d’atenció 

Activitat: Es descriu un dibuix format bàsicament per figures geomètriques, explicant clarament la 
seva situació. Cada infant n'ha de fer el dibuix, segons les característiques descrites. Es convenient 
que no es puguin veure els dibuixos mentre els fan.  

Un cop finalitzada l'activitat, s'ensenya el dibuix i cadascú l'observa comparant-lo amb el seu i 
fixant-se en els detalls que coincideixen. 

1r Dijous:  
 
EVOCACIÓ:  

- Tanqueu els ulls i imagineu (visual) 
              Un triangle daurat, un cercle violeta, una estrella blava, etc. 
 

- Centreu la vostra atenció en el tacte i imagineu-vos(tàctil) 
              Acariciant un gat o un gos, sentint el seu pel. 

QUÈ HA CANVIAT? 

Material: - uns quants objectes d'us quotidià / targetes verdes i vermelles 

Activitat: Es col·loquen uns objectes damunt una taula (llibre, llapis, guix...). Tothom els observa 
durant una estona i intenta recordar-los.  

Per grups de taula surten de l'aula. Mentre són fora el mestre o la mestra varien algun o alguns 
objectes: es poden afegir, treure, canviar de lloc... 



Quan entrin han d'endevinar quins canvis s'han produït i s'han de posar d'acord entre ells. La resta 
d’alumnes quan ho indica la mestra aixequen una targeta verda si creuen que ho han fet bé, i la 
vermella si creuen que no.  

No és necessari que ho facin tots els nens. Potser amb un parell o tres de grups és suficient.  

 

2n Dimarts:  
 
EVOCACIÓ:  

- Centreu la vostra atenció en el tacte i imagineu-vos (tàctil)  
Tocant la neu freda que cau.  

             Tocant els pètals d’una flor amb  delicadesa, 
 

- Imagineu que esteu olorant una flor (olfativa)  

 

EL REI DIU... 

Activitat: S'explica una historia semblant a aquesta: “Hem anat de viatge a un país governat per un 
rei molt autoritari, a qui sempre hem de fer-li cas. Però només a ell. Si el rei ens mana una cosa, 
l'hem de fer de seguida, però si no ens ho mana el rei, no hem de fer cas. En cas contrari, el rei, molt 
enfadat, ens farà fora del país”. 

 

Exemple: “El rei diu que aixequeu una mà” Tothom ha d'aixecar una mà. 

“El rei diu que us rasqueu el cap” Tothom s'ha de rascar el cap. 

“Poseu-vos drets” Com que no ho ha dit el rei, ningú s'ha d'aixecar. 

Qui s'equivoca fa coixinet.  

 

 

 

 



2n Dijous:  
 
EVOCACIÓ:  

- Centreu la vostra atenció en el tacte i imagineu-vos (tàctil)  
Tocant l’aigua de la pluja 

              
- Imagineu que esteu olorant pa recent tret del forn (olfativa)  

VEIG, VEIG 

Material:  làmina amb dibuixos  /programa d’atenció  

Activitat: Durant 2 minuts, el mestre o la mestra mostra a tots els infants el full on hi ha el dibuix 
d'un nombre determinat d'objectes Els han observar atentament i intentar memoritzar-los. 

S'amaga el full i han d'escriure o dibuixar el major nombre d'objectes que recordin. 

3r Dimarts:  
 
EVOCACIÓ:  

- Tanqueu els ulls i escolteu una veu que us crida pel vostre no .(auditiva) 
- Tanqueu els ulls i imagineu-vos el sabor i la sensació d’un plat de sopa calent (gustativa) 

HISTORIES AMB ONOMATOPEIES 

Activitat: Es tracta de llegir una petita història, on els infants aniran fent les onomatopeies 
corresponents cada vegada que ens aturem uns segons i aixequem el símbol de so (adjunt).  

Ahir a la tarda vaig anar al parc amb el pare, la mare i el meu germà petit. Vaig esta runa bona 
estona gronxant-me.... (nyec, nyec)  i després vaig baixar pel tobogan.... De cop vaig sentir un 
xiulet... (pi, piiiiiip)  Era un guardià que avisava a un senyor que no podia estar al parc amb el seu 
gos (bub, bub) ...... El meu germà, en sentir el xiulet.....(piii, piiiip) ., es va espantar, va caure al terra 
i es va posar a plorar..... (Uèèè, uèèè) Els meus pares el van consolar.... (ooooohh)  i li van netejar la 
pelada del genoll amb l'aigua de la font...... (xxxxxxxx....) Llavors van sonar les 7 al campanar de 
l’església...(nang, nang...) . i la meva mare va dir que era hora de marxar. 
 

3r  Dijous:  
 
EVOCACIÓ:  

- Tanqueu els ulls i escolteu el so de la pluja (auditiva) 
- Tanqueu els ulls i imagineu-vos el gust i la sensació d’unes patates fregides (gustativa) 
- Tanqueu els ulls i imagineu-vos el gust i la sensació d’un gelat que es va desfent lentament.  

 



 

EL DIRECTOR D'ORQUESTRA 

Activitat: Els participants es col•loquen formant una rotllana. Un surt de l'aula i la resta tria qui farà 
de director d'orquestra. 

Entra la persona que esta fora i es posa al mig de la rotllana. Qui fa de director fa un moviment (per 
exemple es rasca el nas) i tothom ràpidament l'imita. L'observador/a del mig ha d'endevinar qui es 
el director. Si no ho sap segur, el director va fent diferents moviments fins que ho endevina. 

 

4t Dimarts:  
 
VISUALITZACIÓ  L'ONADA 
Agafeu aire pel nas i traieu-lo per la boca. Imagineu que esteu a sobre una onada del mar, que puja 
i baixa, puja i baixa. No correu cap perill; podeu flotar sobre l’aigua d’esquena, sobre una taula de 
surf o un matalàs inflable, o bé asseure-us en una barqueta i deixar-vos endur pel moviment de les 
onades. Mentre us seguiu movent cap a dalt… cap a baix… cap a endavant… cap enrere, noteu com 
el sol escalfa, fa calor...Mireu el cel, és blau i hi ha gavines volant. Esteu tranquils, molt tranquils...  

SENSE REPETIR 

Material: targetes vermelles 

Es tracta que cada nen/a digui una paraula sobre el tema acordat, sense repetir-ne cap. És un  joc 
on a part de l’atenció es treballa molt la memòria, ja que a més d'escoltar han de recordar el que 
han dit els companys i companyes. Quan algú detecta que s’ha repetit la paraula aixeca la targeta 
vermella.  

 

Possibles temes: (també podem aprofitar per reforçar vocabulari específic que estem treballant en 
aquell moment).  

– L'infant té gana (aliments): La Paula ha arribat de l'escola amb molta gana. Que li donarem per 
berenar? 

– Aniré de viatge amb (vehicles): Aquest estiu m'agradaria fer un viatge amb... 

– Avui em posaré (peces de roba): Avui fa molt fred i em posaré... 

– La visita al zoo (animals): El diumenge vaig anar al zoo i vaig veure... 

– Per anar de colònies m'enduc (roba, estris...): Estic preparant la bossa per anar de colònies i no 
puc oblidar de posar-hi... 



4t Dijous:  
VISUALITZACIÓ  LA  IMATGE EN EL MIRALL 
Imagineu que esteu caminant per un bosc ple d’arbres i que en la distancia veieu una casa dalt 
d’una muntanya. Us apropeu i, com que les portes estan obertes, entreu; ara us trobeu en una gran 
habitació en la qual les parets, el sostre i el terra són de mirall. 
Comença a sonar música. Us acosteu a una de les parets de mirall i us veieu reflectits. De sobte la 
vostra imatge comença a ballar al ritme de la música. Mireu com balla una estona (pausa ½ minut) i 
després vosaltres també us poseu a ballar (pausa ½ minut).  
 
Ara deixeu de ballar, alluneu-vos de l’habitació , i torneu aquí.  

 

GUIXOS DE COLORS 

Material: guixos de colors 

Activitat: Es pinten a la pissarra tres, quatre... rodones de colors diferents. S'observen durant 1 
minut i s'esborren. Llavors els infants pinten al seu programa d'atenció la fila corresponent. 

A mesura que ho facin bé, es va complicant.  
 


