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CONTINGUTS 
 
 

Tot i formar part del projecte general sobre els drets humans i dels infants, en 
diem de Drets i Valors ja que tractarem els drets a partir dels valors que 

creiem idonis per a l’educació infantil: la importància de la igualtat, la 

identitat, la no discriminació, el benestar, l'empatia, l'autoestima, la 

solidaritat, el treball en equip, que són conceptes que els més petits poden 

anar descobrint a poc a poc d'una manera lúdica però entenedora i adaptada a 

la seva edat. 
 

Des de ben petits, els nens i nenes poden prendre consciència que hi ha altres 

realitats, altres nens i nenes iguals que ells però que tenen una sort diversa ja 

sigui perquè viuen en pitjors condicions familiars,  perquè  alguns no 

gaudeixen dels privilegis que ells tenen, que molts no poden anar a escola... 

Mitjançant  jocs, contes, cançons, pintures i curtmetratges  i unes activitats 

relacionades ells començaran a fer-se càrrec de què passa pel món. 
 

Aquesta proposta té com a rerefons els grans objectius de l'etapa que, 

sintetitzant, serien: 

 

• Potenciar i afavorir el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat, 

respectant la seva diversitat i les seves diferents possibilitats. D'aquesta 

manera, es provocaran situacions experiencials que permetin el 
desenvolupament de les capacitats dels nens i nenes, siguin quines siguin 

aquestes capacitats, tenint en compte la diversitat cultural, lingüística, etc. 

 

• Compensar les desigualtats socials i culturals. L'etapa infantil ha de ser el 

primer graó d'una certa «uniformització» escolar, en el sentit que ha de 

procurar igualar les possibilitats dels nens i nenes, apropar els que provenen 
de famílies desstructurades o de situacions de marginació, perquè puguin 

accedir a l'escolarització amb igualtat de condicions. 

 

• Preparar per a l'escolaritat obligatòria. Encara que l'etapa té sentit en ella 

mateixa, cal pensar en l'entrada de l’infant a l'escola primària i, per tant, 

dotar-lo de tots els instruments acadèmics i personals que li faran falta. 

 
Així doncs ens proposen aprofundir en tres blocs de continguts interrelacionats 

entre si: el perfeccionament del llenguatge verbal i el treball en diferents 

llenguatges, el descobriment d'un mateix i la descoberta de l'entorn. 
 

Com veureu en els materials fem incidència especial a dues grans línies 

temàtiques que seran més explícites a primària i a secundària, que són la 

convivència i la coeducació. Aquestes dues línies de treball, escampades a les 
distintes activitats tenen continuïtat i s’incrementen a primària en apartats 

específics : La mirada no violenta i La mirada violeta, respectivament. 
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La mirada no violenta fa referència a l’educació en valors, a la convivència, a 

l’educació per la pau i la ciutadania. La Mirada violeta incidirà en la 

coeducació, en la igualtat de drets,  defugint estereotips sexistes i 

androcèntrics, evitant actituds discriminatòries, per tal d’aconseguir l’objectiu 

de construir una societat sense subordinacions culturals ni socials entre dones 

i homes. 
 

Tot i que es tracta d’aspectes que tenen molts elements comuns, intentem 

donar protagonisme a cadascuna de les línies traçades per poder incidir de ple 

en alguns temes. Els diversos temes seran tractats a partir de l’expressió oral 

usant les arts com a recurs. 

 

Es pot consultar: 
 

La convivència en els centres d'educació infantil i primària  
 

La coeducació a l’educació infantil 
 

 

 

METODOLOGIA 
 
 

EXPRESSIÓ ORAL 

 
El despertar de la consciència comunicativa, en l'aspecte de la comprensió i 
l'expressió, és una de les finalitats metodològiques primordials. Es fa especial 

èmfasi en l'ús de llenguatges múltiples: dibuix, expressió corporal, llenguatge 

oral i gestual, etc. 
 

La consolidació i el desenvolupament de les possibilitats de diferents tècniques 

i instruments de comunicació són una de les prioritats d'aquest segon cicle 

d'infantil. En aquesta etapa és important treballar l'oralitat, a través de 

converses col·lectives i plantejant  diferents situacions  contextualitzades i 

amb sentit que exerciten diferents nivells d'intervenció, tant per a la recepció 

com per l'expressió. L’exercici reiterat de les habilitats de conceptualització, 
així com les de formulació i traducció, són fonamentals. 

 

El llenguatge dels infants al parvulari 
En aquesta etapa educativa, els infants compten ja amb competències que 

necessiten per relacionar-se amb el seu entorn. Tot i que el nivell de 

desenvolupament no és homogeni i que existeixen diferències entre l’alumnat.  
 

Des del punt de vista dels materials que presentem l’objectiu ajudar a 

desenvolupar la capacitat comunicativa dels infants. A través de la producció 

de discurs oral, del diàleg, les explicacions, les dramatitzacions, etc., l’alumnat 

adquirirà totes les competències necessàries per a desenvolupar-se 
correctament en les situacions reals i reforçarà els seus coneixements 

gramaticals. Tot aquest procés, que s’emmarca dins del procés educatiu, serà 

bàsic per al seu llenguatge oral, però també l’ajudarà a reforçar el seu 

desenvolupament cognitiu i les habilitats superiors. 
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El pensament es formula pel llenguatge, i el llenguatge permet al pensament 

tractar les idees, els conceptes i els problemes. Pensament i llenguatge són 

dues parts d'un únic procés de coneixement. El nostre pensament s'expressa 

fonamentalment amb el llenguatge, i, per això, és abstracte i generalitzador. 

La forma més rica i directa de comunicar els nostres pensaments i els nostres 

raonaments és parlant, és a dir, verbalitzant el que tenim «en ment». 
 

Ensenyar a parlar, doncs, és ensenyar a pensar i a desenvolupar les capacitats 

cognitives.  Ajustar les situacions educatives i les activitats d’aula afavoreixen 

l’ús funcional i reflexiu.  Utilitzar estratègies adequades que afavoreixin la 

interacció.  Implicar a les famílies amb realitats lingüístiques i culturals 

diferents a les de l’escola. L’alumnat ha d’assolir  la capacitat d’aprendre a 

pensar i a comunicar. 
 

El llenguatge no és només una eina de comunicació.  És l’ eina que ens ajuda 

a estructurar el pensament.  A partir de l’última meitat de segle XX, els 

lingüistes han arribat a la conclusió que el llenguatge oral contribueix 

poderosament en el desenvolupament cognitiu de l’infant i que és un 

instrument indispensable per iniciar-se en la reflexió i organitzar el 
pensament. 

 

Diferents autors han estudiat la relació entre el pensament i el llenguatge:  

Piaget: el llenguatge serveix per representar el pensament.  Whorf: el 

llenguatge influeix de forma explícita en el pensament.  Vigotski en el seu 

llibre Pensamiento y lenguaje (1962): el llenguatge porta a noves formes 
d’organització cognitiva. “Al principi, el pensament és no verbal i la parla no 

intel·lectual (fins els 2 anys, aproximadament). Però en el moment en que 

ambdós es combinen: “el pensament es fa verbal i la parla, racional”. D’aquest 

solapament de pensament i llenguatge Vigotski en diu pensament verbal. 

 

És evident, per altra banda, que el llenguatge té una funció socialitzadora 

bàsica: permet la comunicació entre les persones, tant per intercanviar 
informació bàsica com per a expressar sentiments i compartir experiències. 

Així, a l’aula, la majoria d’activitats dirigides als nens i nenes tenen l’objectiu 

d’obrir camps d’expressió, transmetre la pragmàtica del discurs i augmentar la 

seva competència gramatical a tots els nivells: fonològic, morfosintàctic, lèxic i 

semàntic. 

 
I encara més, treballar aquestes capacitats ofereix a l’infant tots aquells 

instruments que necessita per a un desenvolupament cognitiu adequat. La 

idònia incorporació d’aquests continguts a l’aula permet als infants 

desenvolupar la seva capacitat analítica i sintètica en tots els àmbits. Són 

capacitats cognitives que l’individu necessitarà i utilitzarà al llarg de tota la 

seva vida. 

 
Per tant estimularem la funció comunicativa, tot incidint en el bon parlar 

(vocabulari, entonació, construcció de les frases, etc.) en situacions com ara: 

 

. Incrementar la participació oral. 

. Relatar vivències i esdeveniments. 

. Exemplificar 
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. Ampliar progressivament el vocabulari  

. Respectar els torns de paraula per començar, acabar i mantenir una 

conversa. 

. Mantenir diversos tons de conversa sobre un mateix tema: acords, 

descords… 

. Mantenir el sentit de la conversa i augmentar la iniciativa i la creativitat. 

. Trobar diferents solucions a una situació i saber-les argumentar 

. Raonar verbalment allò que s’ha après 

 

Pautes generals d’actuació del/la docent 
- Dedicar el major temps possible a parlar. 

- Estimular el parlar amb claredat, pausadament i sense alçar la veu. 

- Ajustar el llenguatge: Parlant de manera precisa. Sense infantilitzar la parla 

ni empobrir la nostra expressió. Utilitzant vocabulari ric i intentant però que 
les converses siguin adients, ajustades a la seva capacitat lingüística. 

- Aprofitar qualsevol circumstància i ocasió per ensenyar paraules noves amb 

un nou joc, amb les il·lustracions d’un conte, cantant una cançó, mirant un 

quadre, visionant un curtmetratge etc.). 

- Demostrar confiança, que noti que el que diu és té valor, escoltar amb 

interès. 
- Intentar no mostrar-se impacient o desconcertat envers la seva parla. 

- Evitar anticipar-nos a les seves demandes, donant temps a les seves 

intervencions. 

- Posar nom a tot el que fem (accions, objectes...)  

 

Pautes específiques 
- Per augmentar el seu vocabulari, quan interseccionen amb objectes, indicar-
ne el nom a la vegada que explicarem per a què serveix, el color que té, la 

seva forma, les característiques…. 

- Amb el suport visual de contes il·lustrats o quadres, estimular una conversa 

en la qual intervinguin els conceptes bàsics: dreta-esquerra, a dalt-a baix, 

colors, utilitat de cada objecte... 

- Aprofitar aquells contes o cançons en què ells puguin participar-hi fent 
sorolls, balls i gestos per després fer-li algunes preguntes senzilles sobre el 

contingut. 

- Afavorir la capacitat d’acció i donar-li la màxima autonomia perquè es 

relacioni amb els altres i participi en les diferents activitats. 

- Convertir la comunicació en un plaer. 

- Formular preguntes de manera que no pugui respondre només amb un “si” o 

amb un “no”, per exemple: “Quina fruita vols?”, “Vols una pera o una poma?”, 
en lloc de “Vols una pera?”. 

- Repetir les frases o paraules correctament en lloc de dir que no ho fa bé.  

 

LA FORMACIÓ D'HÀBITS I LES HABILITATS DE PENSAMENT 

 
La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament d’emocions i 

afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i 
entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. 

Tot i que els hàbits són molt importants, en les objectius del currículum per 

etapes queden recollits des de l’autonomia i la regulació d’un mateix/una 
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mateixa.  

 

En aquesta etapa els infants comencen a reconèixer les seves preferències i ho 

expressen amb el: m’agrada o no m’agrada. Per això aquesta pregunta està 

proposada al final de moltes activitats. Malgrat que poden repetir el que diu el 

del costat, a poc a poc, a base de veure respostes diferents s’aniran adonant 
que tenen criteri propi i que repetir no és cap mèrit. 

 

Estem parlant d’adquirir i consolidar habilitats intel·lectuals com saber 

escoltar,  seleccionar la informació, verbalitzar les idees; hàbits emocionals: 

posar noms a situacions o sentiments i també hàbits socials: resoldre 

conflictes, interactuar positivament, pactar, etc. 

 
Les habilitats de pensament 

Les habilitats de pensament són un conjunt d'operacions mentals o destreses 

que permeten que l'alumnat integri la informació adquirida per via sensorial, 

en estructures de coneixement que tinguin sentit per a ell/ella. 

 

L’expressió “habilitats de pensament” comprèn actes mentals des dels més 
específics fins als més generals, des del raonament lògic fins a la percepció de 

semblances i diferències; de la capacitat de descompondre el tot en parts fins 

a la d’ajuntar paraules o pensaments i reorganitzar les parts del tot; des de la 

capacitat d’explicar com es pot haver produït una situació fins a la de 

pronosticar com pot esdevenir un procés; des del distingir uniformitats i 

similaritats fins al veure igualtats i aspectes comuns; des de justificar 
conductes fins a desenvolupar conceptes i generar idees; des de resoldre 

problemes fins a solucionar una emergència, des de l’habilitat d’avaluar a la de 

valorar. 

 

Com es veu n’hi ha moltes d’habilitats, de distintes dificultat i complexitat. A 

l’hora d’aplicar-les en forma de jocs, contes o pintura, cançons i 

curtmetratges, cal tenir en compte que les habilitats de pensament no es 
poden aïllar, formen un continu des de les més simples a les més complexes, 

tot depenent del nombre d’operacions que conté. Així, actes mentals 

elementals com endevinar o conjecturar són necessaris per a la construcció 

d’hipòtesis;  així mateix la construcció d’hipòtesis permet un raonament 

condicional; i aquest raonament, al seu torn, juga un paper important en la 

solució de problemes i en altres aspectes de la recerca. 
Aquests processos de pensament es milloren a través de la pràctica i el 

desenvolupament de les habilitats cognitives. Quines són les habilitats que 

tractarem en aquest programa? 

 

D’entrada agruparem les distintes habilitats en quatre grans blocs: 
 

• Habilitats de recerca, especialment les habilitats d’observació  

• Habilitats de conceptualització 

• Habilitats de raonament 

• Habilitats de comunicació  
 

Com que no podem inventariar totes les destreses, n’hem triat unes quantes 

que estan a la base d’altres més complexes. 
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Malgrat aquesta classificació, que ens ordena les activitats, totes les propostes  

que venen a continuació tenen a veure amb el llenguatge oral atenent al 

desenvolupament de l’estreta relació entre llenguatge i pensament. 

 

 

 

 

HABILITATS DE RECERCA 

 
Les habilitats de recerca tenen un gran pes en les grans estratègies escolars 

com és ara en l’escoltar, parlar, llegir i escriure.  Recerca vol dir pràctica 

d'autocorrecció. Les habilitats de recerca són les que s'usen en la ciència i en 

l’art, dues disciplines que es renoven constantment, com és ben sabut.  

Les habilitats de recerca estan presents en totes les etapes educatives en 

diferent grau. Fer recerca esperona la curiositat pròpia dels infants per aprendre 
a observar, a fer preguntes, a formular hipòtesis, a comprovar... Totes elles 

destreses fonamentals per a desenvolupar l’esperit investigador. 

 

  

HABILITATS D’OBSERVACIÓ 
Dins de les habilitats de recerca destaquen per la seva importància en 

aquestes edats les habilitats d’observació i per això hi dediquem un apartat 
especial. 

Observar vol dir recollir informació mitjançant els sentits. L’observació no és 

una habilitat aïllada, conjuga altres habilitats, capacitats i actituds com 

comparar, classificar, concentrar-se, percebre detalls i requereix una bona dosi 

de paciència.  Segons David Bohm, l'observador és aquell que selecciona, 

recull i agrupa la informació rellevant, dotant-la de significat. Necessitem 

aprendre a mirar, olorar o tocar el que hi ha al nostre entorn per a poder 
comprendre el nostre propi lloc en el món. 

Observar és un acte comú i espontani entre els humans. Observem 

espontàniament com a necessitat per orientar-nos, però l’observació es pot 

millorar amb exercicis i activitats que la desenvolupin i compartint les 

descobertes perquè ens adonarem del que nosaltres no hem vist i del que no 

han vist els altres, i conjuntament aprendrem a veure millor que abans. 
Des del punt de vista dels valors, observar ajuda a la formació de bons judicis, 

i pot ser un fre pels prejudicis i comportaments morals perquè en observar 

reaccionem significativament davant del món.  

 

Observació visual  

Qui mira a diferència dequi només veu, no és passiu, perquè quan es vol fixar 

en alguna cosa ha de fer un munt d’accions: ha de dirigir i orientar la seva 
cara, qui sap si torçar el coll, centrar els ulls, focalitzar, ordenar l'estructura de 

manera que es distingeixi la figura i el fons, etc. 

Els infants més enllà de veure-hi, han d’aprendre a mirar, a distingir, a 

interpretar, a discriminar, però també poden mirar des d’una altra perspectiva 

que és l’ admiració. Admirar és anar fins i tot més enllà de les imatges 

quotidianes i exigeix una ampliació del marc habitual: provoca fascinació, 
meravella. 
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Observació auditiva 

Així com veure no és el mateix que mirar tampoc escoltar no és el mateix que 

sentir. Sentir ho fem tot el dia, perquè les orelles no es poden tancar com la 

boca o els ulls, però escoltar significa anar més enllà de captar sons.  

La paraula escoltar significa sentir amb atenció. És a dir, aplicar el sentit de 

l'audició voluntàriament. Després de les visuals la majoria de les informacions 
que tenim provenen de missatges orals i nosaltres les captem gràcies a 

l'esforç d'atenció que despleguem. 

Sentim contínuament els sorolls de l'entorn i del propi cos però, com que no 

escoltem atentament, aquests sons passen desapercebuts. El mateix passa 

amb els sons habituals de la nostra vida diària. Desenvolupar l'habilitat mental 

d'estar atent al que se sent amplia el discerniment sobre la realitat i enriqueix 

la capacitat de pensar creativament. 
A l’educació infantil és important que s’ofereixi als infants una gran quantitat i 

varietat d’activitats que comportin estímuls sonors distints en intensitat, 

freqüència i distància. D’aquí que dins el marc dels recursos que volem 

potenciar tenim els contes, per escoltar i mirar, les cançons, els quadres i els 

curtmetratges que són imatges amb moviment, sovint acompanyats de 

bandes sonores. 
 

▪ Esbrinar 

Esbrinar és buscar metòdica i precisament, trobar detalls, afinar, matisar. Com 

habilitat de recerca, esbrinar és seguir pistes, buscar proves i fer-les encaixar; 

com ho farien els detectius en les novel·les de misteri. 

Adonem-nos que esbrinar no és com endevinar, i serà la nostra tasca mostrar 
als nens i nenes què els demanem. És la mestra qui, en tot moment, ha de 

saber quina habilitat vol treballar. Per exemple, a partir d’un conte que no 

coneixen se’ls pot preguntar a mig explicar: Com seguirà?, qui vindrà? com 

acabarà? I aquí entrem en el terreny de les hipòtesis. 

 

▪ Fer hipòtesis  

Una hipòtesis és un enunciat que es proposa com a  possible solució a un 
problema Fer hipòtesis és un acte mental no gaire difícil d'identificar per als 

petits. Per a ells és molt familiar suposar o conjecturar a partir d'històries, 

dibuixos, etc. Però no saben el nom del que estan fent.  

Davant d'una situació desconcertant, o un obstacle, es busquen explicacions, 

encara que siguin provisionals. És com un tempteig, després hem de 

comprovar: perdem una pilota, i uns diuen que ha anat al terrat del veí; 
l’altra, que és sota un cotxe; un tercer, que se l’ha endut un ovni, etc. És bo 

que els nens i nenes s'acostumin a considerar la varietat de possibles 

solucions que pot tenir un problema.  

Si es tracta d’un conte, les preguntes poden ser: com podria seguir? qui podria 

ajudar al protagonista?, com podria acabar?  

 

▪ Buscar alternatives  
Buscar alternatives és explorar diferents maneres de veure o fer una cosa; 

rastrejar diferents camins per arribar a un mateix destí. Per exemple, és el 

que fem si preguntem als infants: Què podem fer per no mullar-nos quan 

plou? i els deixem que explorin distintes possibilitats. És una forma creativa i 

molt útil de plantejar qüestions. Si no fos per aquesta possibilitat de crear 

idees noves els humans encara estaríem a la prehistòria. 
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▪ Imaginar, inventar  

Imaginar és percebre mentalment una cosa que no s'ha experimentat. És una 

forma de creativitat. Lliures del món dels fets, inventem, busquen imatges 

mentals noves.  Dit d'altra manera, tot acte d'imaginació es recolza en 

l'experiència prèvia, però la reagrupa i reconstrueix de tal manera que sembla 
fresca, nova i diferent. Preguntes: com podríem fer el joc d’una altra manera? 

per què no inventem un altre final al conte? hi afegim un personatge al 

quadre?, etc. 

 

HABILITATS DE CONCEPTUALITZACIÓ 
 

Les habilitats de conceptualització són les que organitzen  la informació. 
Nosaltres rebem la informació en forma de paraules, de conceptes i frases.  

Aquestes unitats són significatives, habitualment tenen sentit per a nosaltres. 

 Processar aquestes unitats, és a dir, comprendre, assimilar i registrar, és també 

una manera de trobar nous significats. Les habilitats de conceptualització són 

bàsiques agilitzar les relacions pensament-llenguatge.  Conceptualitzar és un 

acte mental que permet formar conceptes, relacionar-los entre ells, i 
organitzar xarxes i sistemes conceptuals.   

 

▪ Usar vocabulari precís 

En aquesta etapa en què els nens i les nenes estan tan predisposats a 

aprendre paraules i expressions noves és molt beneficiós introduir el gust per 

la claredat i la precisió. No només ens fixarem en l’ús adequat de les paraules 

també amb la fonètica. En aquest aspecte el paper de l’educadora és 
fonamental ja que els infants imitaran la seva dicció. Aquesta habilitat és tan 

important que ha d'estar present en totes les activitats.  

 

▪ Semblances i diferències 

No és exagerat dir que la nostra comprensió del món consisteix, bàsicament, 

en la nostra capacitat d'identificar de quina manera coses semblants són 
semblants i coses diferents són diferents.  Gran part del procés educatiu 

suposa necessàriament una reflexió sobre l'experiència que, gràcies a una 

bona observació, permet trobar semblances i diferències. 

Caldrà ajudar els infants a descobrir i buscar diferències entre les coses que 

normalment es perceben com a semblants, o les semblances entre coses que 

habitualment es tenen per diferents. 

 
▪ Comparar 

Comparar és establir un tipus de relacions. Òbviament són infinites les 

relacions que poden ser descobertes d'aquesta manera, senzillament a força 

d'identificar similituds i diferències. Establir una comparació requereix haver 

percebut una funcionalitat que dues coses diferents comparteixen. Si els nens i 

nenes no són capaços de veure semblances entre coses no similars, trobaran 
moltes dificultats en el raonament formal o en la comprensió de la lectura. Per 

exemple comparar dues caràtules d’un mateix conte. 

 

▪ Agrupar i classificar  

Una manera de seleccionar és agrupar. L'agrupació és una forma rudimentària 
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de classificació, perquè no requereix que especifiquem el criteri que fem servir 

per distingir un grup de l'altre. Classificar és anar una mica més enllà, es 

tracta de disposar un conjunt de dades per classes o categories. Això 

comporta jerarquitzar, sintetitzar, esquematitzar, etc. Quan classifiquem 

ajuntem o separem coses o successos per grups que tenen afinitats, distribuïm 

coses, les ajuntem segons certs principis. Abans de classificar les hem 
d'examinar, i segons el que tinguin en comú les ajuntarem d'una manera o 

d'una altra. Preguntes: Perquè posem aquestes coses juntes? Perquè separem 

aquests objectes dels altres? 

 

▪ Posar exemples  

Els petits poden ser molt hàbils posant exemples. E. Rissland defineix els 

exemples com «situacions i casos il·lustratius relacionats per derivació 
constructiva”, és a dir, per la forma en com està construït a partir dels altres.  

Des d'un punt de vista pedagògic, als nens i nenes els serà més fàcil aprendre 

si procedim des dels exemples concrets fins als principis generals, que si ho 

fem al revés. És per això que els homes i dones sàvies del passat s'han servit 

sovint de paràboles, al·legories, mites i anècdotes per il·lustrar situacions i 

actituds humanes. 
 

▪ Definir  

Definir és una habilitat complexa perquè pressuposa la capacitat de saber 

distingir, diferenciar, comparar, etc. Però alhora és molt útil. Recomanem que, 

de manera rudimentària, es s'iniciï als petits a procurar definir i sobretot 

adquirir el gust per intentar-ho. De moment plantegem dues passes: 
a. Buscar la classe a què pertany una cosa. Es tracta de trobar una paraula 

més gran que englobi la paraula definida. Per exemple, una gallina és un 

animal, un vaixell pot ser un veler, un transatlàntic, etc. 

b. Distingir el que té de diferent, veure en què difereix d'altres membres de la 

mateixa classe. Per exemple: un tricicle és com una bicicleta, però en comptes 

de dues rodes, en té tres. 

 

HABILITATS DE RAONAMENT 
 

Raonar és un procés mental gràcies al qual ordenem i coordinem la informació 

que posseïm: d'una banda, la que ens arriba a través de les habilitats 

d'investigació i, per l'altra, la qual tenim emmagatzemada a la memòria. El 

contacte entre els coneixements nous i els que ja tenim provoca un nou 

descobriment, i així el procés de coneixement s'alimenta constantment: com 
que ja coneixem a través dels sentits i de la pròpia experiència, el raonament 

ens permet descobrir coneixements addicionals.  

El nostre coneixement es basa en l'experiència del món, i és a través del 

raonament que aquest coneixement es pot ampliar i justificar. Per exemple: Si 

sabem que tots els gats són animals i que els animals són diferents de les 

persones aleshores els gats són diferents de les persones. 
 

▪ Donar raons  

Donar raons és justificar una afirmació o acció. Donar raons del que pensem 

és un signe de raonabilitat. Aquesta habilitat té molt de mimètica. Estaria bé 

que la mestra, en la mesura del possible, explicités les raons que té per les 
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seves decisions i opinions. “Avui anirem més tard al pati perquè...”, “Trobo 

molt bonic aquest dibuix perquè...” Quan exposem les nostres opinions i 

creences, des d'un punt de vista racional, hem de ser capaços de justificar-les, 

de dir el perquè. No n'hi ha prou amb un m'agrada, em ve de gust.  

Sempre que preguntem “per què” els incitarem a donar-ne una raó, tot i que 

sovint els educadors haurem de ajudar-los. Per exemple: en els contes podem 
preguntar: Per què ho fa? Per què ho diu? Per què hi va? 

 

▪ Relacionar parts i tot 

Les relacions entre les parts i el tot d’entrada poden resultar molt confuses per 

als nens i nenes. Sovint acceptem el següent raonament: ja que tots els 

ingredients del pastís són bons, el pastís ha de ser bo. Aquest és un 

raonament erroni. El que és veritat per a les parts no necessàriament ha de 
ser-ho per al conjunt. Inversament, no és menys cert que perquè un conjunt 

tingui una característica, per exemple, cada part també hagi de tenir-la.  

És una habilitat fonamental en qualsevol aspecte de la vida humana, perquè 

sovint els pensaments i les accions són puntuals, però s'emmarquen en 

contextos més amplis. La relació entre una part i el conjunt forma part del 

descobriment científic, de la ètica i de l'estètica. 
 

HABILITATS DE COMUNICACIÓ  
 

Són les que serveixen per explicitar, aplicar o formular el resultat d’un 

coneixement. Les que ens permeten comunicar als altres mitjançant distints 

llenguatges. Un dels objectius de l'etapa infantil és construir les bases de la 

llengua oral. Si com afirmen Vigotski i Bruner no hi ha pensament sense 
llenguatge i viceversa, cal que posem més èmfasi en un conjunt d'habilitats 

que potenciïn aquesta relació. Encara que el llenguatge oral serà prioritari, es 

començaran a tractar formes de traducció a altres «tipus» de llenguatge: 

mímica, traç, etc. 

 

▪ Descriure i narrar 
Tots els moments són bons per ajudar a verbalitzar i nosaltres com a 

educadors només podem saber què passa per la ment dels infants quan 

aquests diuen alguna cosa. Un paisatge es descriu però un conte o una 

història es narra. La narració i la descripció són habilitats que denoten fases 

molt avançades del domini de la realitat.  

Descriure és explicar com és o ha estat una cosa o situació. És una explicació 

que proporciona coneixements de vegades essencials, de vegades accidentals. 
La descripció respon a la pregunta: Com era? com és?, de què està fet?. 

Narrar és explicar una acció o esdeveniment: expliquem un conte o una 

pel·lícula. En la narració és fonamental la seqüenciació temporal. Es parteix 

d’una situació inicial, es desenvolupa i s’arriba a un final o conclusió. Els 

contes són narracions que s’estructuren en: introducció, nus (conflicte) i 

desenllaç. Respon a la pregunta: Què va passar?,  Què ha passat?, Com va ser 
que…? 

 

▪ Improvisar 

Literalment «improvisar» vol dir fer alguna cosa sense estudiar ni preparar 

prèviament. A l’educació infantil cal combinar les activitats que exigeixen 
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preparació i certs coneixements o informacions prèvies amb moments 

d’improvisació. Aquesta habilitat pot ajudar a fer-nos flexibles, àgils i dúctils. 

Apel.la més al sentit de fluïdesa que al de profunditat. Però cal convenir que 

són útils els dos i no un en contra de l'altre. Per exemple el joc 34, qui fa de 

rei improvisa ell o ella mateixa els gestos mentre els altres el segueixen. 

Improvisem quan fem un dibuix no previst, quan dramatitzem lliurement. 
Sovint sorgeixen “imprevistos” que poden ser explorats i aleshores caldrà 

dosis d’improvisació. 

  

▪ Passar de l’oral a distints llenguatges  
 

De l’oral a mímica i a la inversa 

L'expressió corporal és una forma de comunicació que, de vegades, 
substitueix, el llenguatge verbal. Hi ha infants que tenen més facilitat que 

altres per mostrar idees i sentiments a partir dels gestos. Seria bo aprofitar 

totes les ocasions que es pugui per fer la traducció del llenguatge oral al mim i 

a l'inrevés. En el cas dels contes procurar que els infants facin d’algun 

personatge i en el cas de les cançons poden anar acompanyades de llenguatge 

no verbal. 
El tancament de les sessions poden servir per usar un gest o una postura que 

expressi com ha anat, com l’han viscut, etc.  

 

Del so a l’acció 

Relacionar els distints sentits i poder passar d’una forma de comunicació a 

l’altra és una forma d’enriquir el nivell d’assimilació d’informació i així mateix 

permet més agilitat en les formes d’expressió. Com ara a les abraçades 
musicals o altres que es regeixen pel so 

 

▪ Resumir o sintetitzar 

Resumir és explicar de manera breu i condensada una història, situació o 

procés, buscant els aspectes més significatius. Hi ha moltes oportunitats per 

resumir, però cal anar a poc a poc. Primer hem d'establir quines són les idees 
bàsiques, els conceptes importants, i després, parlar de cada un d'ells. Es 

tracta d’un exercici molt lligat a la filosofia ja que cal destriar el que és 

essencial del que és accidental. Un bon exemple seria al final de l’exploració 

d’un quadre posar-li un títol.  

 

COM TREBALLAR LES HABILITATS A L’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
A través de les preguntes de l’educador/a 

És bo que la major part de les contribucions de l’educadora siguin en forma de 

preguntes. Hi ha dos grans tipus de preguntes: les d’exploració i les de 

seguiment.  

Les d’exploració són amb les que s’inicia la sessió: Què hi veieu en aquest 

quadre?,  Què vam dir que havíem de millorar a la sessió d’avui?, Què opinem 
de la portada d’aquest conte? Que us agradaria jugar?.  Que voleu jugar amb 

pilotes avui?,  etc. o amb les que es canvia de tema quan vegem que no 

podem avançar. Fora bo seguir les respostes amb un “per què” procurant que 

no es repeteixin. 

Diem que són preguntes de seguiment, les que l’educadora fa a resposta 
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d’un infant: Per què dius això, Martí? Hi esteu d’acord? Algú li vol dir alguna 

cosa a la Laura? A tu què et sembla Oriol d’això que diu la Mari?,  Penseu com 

la Clàudia? I com és ? 

No es tracta de tenir una colla de preguntes preparades sinó de lligar les 

intervencions dels infants, si és possible les unes amb les altres. Cal sobretot 

aprendre a fer preguntes més que no pas a donar respostes.  
Per que tot el grup pugui participar dient la seva farem preguntes obertes. 

Hem d’ajudar a obrir la ment dels infants, no relativitzant el coneixement, sinó 

donant opció a la diversitat d’opinió.  

Val a dir que quan fem preguntes sovint passem d’una habilitat a una altre, 

perquè la frontera entre les habilitats no és sempre ben clara, hi ha moltes 

interferències i connexions. Per exemple és impossible descriure un dibuix 

sigui als contes o a la pintura sense observar-lo. Per això en cada cas 
l’educadora ha de prioritzar l’habilitat que vol estimular sense preocupar-se 

massa si se n’hi barregen altres. Per exemple en el joc 23. Dinar fora de casa 

està posat sota l’epígraf de Usar vocabulari precís, però això no significa 

també que improvisem, imaginem, que fem una tasca motora. Però en aquest 

cas, ens centrarem en les respostes que tinguin a veure amb la precisió 

lingüística que no pas amb si és més o menys imaginatiu o si els gestos són 
més o menys encertats. 

 

Per saber-ne més 

De Puig I, Sátiro, A.  Tot pensat. Recursos per l’educació infantil. Editorial 

Eumo, 2011 
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RECURSOS 
 
 

ELS JOCS 
 

Introducció 
El joc té gran rellevància en aquesta etapa de creixement, i és el principal 

recurs metodològic del cicle. Jugar és una activitat plaent gràcies a la qual els 

infants aprenen; els serveix com a diversió i com alliberament davant les 

exigències de la vida quotidiana i és un mitjà per aconseguir la socialització i 

l'equilibri personal. En el joc simbòlic assajaran conductes cada vegada més 

complexes. 
 

Els petits aprenen a través de l'acció, per tant, a mesura que van creixent, 

necessiten gaudir de llibertat per explorar i jugar. El joc és un dels aspectes 

essencials del creixement, afavoreix el desenvolupament d'habilitats mentals, 

socials i físiques, és el medi natural pel qual les nenes i els nens expliciten les 

seves pors, afectes i fantasies d'una manera espontània.  

 
L’infant de dos i tres anys s’ha de moure i ha d’ enfortir els seus músculs i 

ossos. El joc amb altres nens i nenes afavoreix també el desenvolupament 

dels seus trets de caràcter i personalitat. Tota criatura aprèn jugant, de 

manera que com més jugui més coses aprendrà. 

 

Valor educatiu dels jocs 
En aquesta etapa tota l'activitat de l'infant gira entorn del joc. Per tant, no sols 

l'apartat de "joc" serà fonamental sinó que els altres: contes, cançons, pintura i 

curtmetratges s'hauran de plantejar també com activitats lúdiques. És a dir, 

l'esperit juganer tenyeix tota l'etapa i, per tant, totes les tasques que es 

proposin han de tenir aquest to. 

 
El joc és un factor clau en el desenvolupament i formació de la personalitat. 

Permet als més petits a experimentar, realitzar-se com a persona i establir 

relacions satisfactòries amb els altres. El joc és una activitat educativa 

agradable, quan no hi ha diversió no hi ha joc i en la majoria dels casos 

tampoc hi ha aprenentatge.  

 

Els jocs han d'anar evolucionant al llarg d'aquesta etapa, i s'han d'adaptar al 
ritme i possibilitats de l'aula. Els primers han de ser molt senzills, especialment 

si després hi volem reflexionar. Poc a poc es poden anar complicant sempre, 

però, cal que assegurem la seva comprensió. De tant en tant tornarem enrere al 

jocs més senzills, ja sigui per "repescar" algú infant, ja sigui per fer-los adonar 

del "progrés" que son capaços de realitzar en les activitats lúdiques. 

 
Els jocs tenen regles 

 

Malgrat el domini egocèntric és també el moment de descoberta de l'exterior, 

dels distints entorns: el familiar, l'escolar, el ciutadà, la natura. La superació de 
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l'egocentrisme  necessita de l'acció col·lectiva, cal que l’infant  es faci conscient 

de les normes que regulen les relacions. Quan juguen amb altres infants 

exerciten uns drets però se sotmeten a certs deures, si no el joc no és possible. 

La reglamentació implica atenció, tensió, però també alegria perquè ens situem 

en un món evasiu de les normes quotidianes i comuns. 

 
Els jocs tenen normes i són normes que cal complir. Siguin quines siguin les 

normes que ens imposem el joc es converteix en un magnífic aliat de la 

socialització i ajuda a l'infant a comprendre que en el món dels adults també 

hi ha normes i que són importants per a la convivència. 

 

Fer conscients als nens i nenes de la importància de les regles és fer-los un 

favor. No es tracta evidentment d'imposar-les, sinó de mostrar-los com són útils 
i eficaces, donant-los-hi l'oportunitat que vegin i experimentin per ells mateixos 

els seus beneficis. 

 

Reflexionar sobre l'experiència dels jocs col·lectius ajudarà als infants a acceptar 

les regles que fan possible la interacció amb els altres. Les necessitats del grup i 

les personals s'han de conjugar i només es podran satisfer si es "pacten" algunes 
regles. 

 

Tipus de jocs 

La tria que hem fet és només una mostra d’un tipus de jocs. Predominen els jocs 

exploratoris que són obligats en aquesta etapa, per exemple els jocs perceptius 

dins les habilitats d’observació, jocs corporals en els que el protagonisme és del 
cos: agilitat, equilibri, etc. Jocs dramàtics o expressius que usen distints codis 

comunicatius i jocs que comporten actituds sociomorals. 

 

Sempre es tracta de jocs de grup i es plantegen com un aprenentatge per a la 

convivència. La majoria són jocs cooperatius què, com és ben sabut, 

incrementen les estratègies cognitiva socials positives i, per tant, disminueixen 

la passivitat i l'agressivitat. 
 

No hi falten els jocs de llenguatge i d’expressió oral que en alguns casos es 

concretes en alguna activitat però en realitat assaonen tot l’apartat de jocs, ni 

que sigui per la part de reflexió oral que es demana al final de cada activitat. 

 

Al costat de cada joc indiquem quina és l’habilitat que es pretén exercitar. 
 

Paper de l'educador o educadora en el joc 

Els jocs que proposem són activitats que no en substitueix cap altra de les que 

es fan habitualment a l’escola, sinó que s’afegeix com a enriquiment de tot 

allò que ja es duu a terme de manera habitual. Els tipus de joc que proposem  

seran dirigits ja que tenen objectius predeterminats. En aquest sentit la 

intervenció de l'educador és fonamental. 
Sota el títol de cada joc assenyalem les habilitats de pensament corresponents. 

 

Tot i que l’educadora ha de dirigir el joc, ha de tenir present alguns aspectes: 

• Motivar. Sabem que la presentació d'un joc influeix molt en la seva 

realització. 
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• Donar la informació necessària perquè el joc es pugui desenvolupar sense 

entrebancs de comprensió. 

• Facilitar els mitjans i les condicions materials. 

• Procurar no dirigir-lo massa. Cal deixar que s’equivoquin perquè trobin 

la seva manera de fer les coses. 

• Intervenir en la distribució de les funcions del joc per tal de incentivar els 
més passius i d'habituar als papers secundaris als que tendeixen al 

protagonisme. 

• Ordenar el joc i acompanyar l'acompliment de les regles. 

• Reflexionar amb els nens i nenes sobre el sentit del joc  

• Tenir present durant el joc quina és l'habilitat que es vol treballar. 

• Incrementar el desenvolupament del llenguatge a través del joc 

• Recollir algunes de les observacions fetes durant l’activitat 
 

Al final de cada joc hi ha unes quantes preguntes de Reflexió que és on es 

proposen . preguntes pertinents sobre com ha anat el joc, com s’han sentit, 

com podria millorar, etc. 

 

Per saber-ne més 

Badia Armengol, Dolors, Vilà Santasusana, Montserrat. Jocs d'expressió oral i 

escrita. El joc a l´aula pas a pas. Editorial Eumo, 2016 

 

ELS CONTES  
 

Introducció 

Escoltar contes és una de les activitats més volgudes per les nenes i els nens. 

Suposa una font d'adquisició i desenvolupament del llenguatge ja que els 

permet interioritzar noves estructures gramaticals i vocabulari, imprescindibles 
per a posteriors aprenentatges matemàtics, socials, naturals ... Suposa el 

desenvolupament de la memòria perquè es veuen obligats a guardar en la 

seva ment tots els detalls per comprendre l'argument. I també afavoreix el 

desenvolupament de la imaginació. 

 

És convenient que qui expliqui el conte conegui bé l'argument. Si el llegeix 
també és bo d’haver-lo llegit abans per poder posar èmfasi on cal. És 

important utilitzar diferent timbre de veu per caracteritzar cada personatge, 

diferents tons de veu per donar intriga i generar ensurts que atreguin i 

mantinguin concentrat a l’infant en el relat. 

 

Acabada l’explicació, sigui a mig conte o al final es pot preguntar l’infant sobre 

el conte, quin personatge li agrada més, què ha passat en el conte, com s’ho 
farà d’ara endavant – si hem explicat només una part-. perquè l’infant li tregui 

el màxim partit: «per què li passa això?», «on ha anat?», «per què marxa?», 

«per què s’ha trencat?, com se sent?, què li passa?, el trobarà, ho 

aconseguirà?» 

 

Valor educatiu dels contes 
Els contes són una eina educativa fonamental. Des dels primers anys ens 

expliquen històries i aventures que ens transmeten valors educatius i ens 

socialitzen. No només fan gaudir els infants amb històries, personatges i 
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diferents situacions que captiven el seu imaginari i que són una font de 

creació, inspiració i imaginació, sinó que també els ofereixen models a seguir. 

 

El conte infantil ocupa un lloc central en la infància i apareix com un bagul ple 

de possibilitats per afavorir el desenvolupament. Té un valor educatiu intrínsec 

que en justifica la utilització a l’escola infantil per les raons següents: 
 

• Els contes infantils desperten i desenvolupen la sensibilitat cap a la bellesa i 

l’expressió d’aquesta bellesa, i ofereix a l’infant la possibilitat de traduir la 

seva fantasia en paraules. D’altra banda, com que s’utilitza un llenguatge més 

selecte que el col·loquial, l’infant té un primer coneixement del llenguatge 

literari. 

• Posen en contacte l’infant amb la realitat, els prepara per a la vida, ja que 
els dóna l’oportunitat de conèixer fets i situacions diferents de les seves i com 

pot resoldre-les. 

• Faciliten l’estructuració temporal de la ment infantil mitjançant la 

comprensió de la simultaneïtat i la successió ordenada de fets en el temps. 

• Inicien l’infant en el codi moral; els conceptes bo i dolent i l’aproximació a 

virtuts com el respecte, l’honestedat, la generositat… de manera que l’ajuden 
a interessar-se pels altres. 

• Satisfan el desig de saber i la curiositat infantil. Els contes ofereixen 

informacions i coneixements d’una manera concreta, atractiva i accessible. 

• Ajuden l’infant a descarregar moments d’ansietat i agressivitat, a eliminar 

pors i tensions. Els contes intenten transmetre consol, esperança i confiança 

amb el final feliç i el triomf del bé sobre el mal. 
• Omplen la necessitat d’acció. Els contes donen l’oportunitat a l’infant de 

viure amb la imaginació el que voldria ser i fer mitjançant la identificació amb 

els personatges del relat. 

• Desenvolupen la fantasia infantil. El caràcter viu dels personatges, les 

escenes i situacions eduquen la imaginació infantil; així mateix, els infants 

aprenen a distingir la fantasia de la realitat. 

• Afavoreixen la relació entre adult i infant; és un mitjà senzill i eficaç 
d’establir un corrent de simpatia i afecte entre l’educador i el seu alumnat. 

• Els contes afavoreixen el procés de maduració integral de la personalitat de 

l’infant. 

• Els contes són un excel·lent procediment d’aprenentatge natural de 

la llengua materna i vehicular de l’escola. 

 
Tipus de contes 

A l’apartat de contes hi ha un popurri de gèneres i estils, des de contes 

populars, fins a faules i contes de nova creació. Alguns provenen de geografies 

llunyanes, altres són més propers i altres són fets a mida per tractar algun 

aspecte específic. Aquest és el cas dels contes: Rosa caramel, La motxilla, La 

lleona que volia ser lleó o Els Tango són tres que han estat creats per incidir 

en aspectes de coeducació. 
 

En tot cas, són només una mostra i sempre se’n poden afegir altres que 

encaixin més amb la programació o amb el tarannà dels infants que tenim al 

davant. Afortunadament cada dia hi ha novetats al mercat que tenen presents 

aspectes de coneixement i reflexió que fora bo tenir present  a l’educació 

primerenca, des de l’educació emocional, fins als aspectes  mediambientals o 
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de formes de discriminació. 

 

Les preguntes que es proposen per exercitar les distintes habilitats a partir del 

conte, són també indicatives, ni obligatòries ni úniques. Volen com en tot el 

material assenyalar més que imposar. 

 
Paper de l’educador 

Quan es narra un conte, la història s’enriqueix amb la interpretació del 

narrador i es crea una atmosfera encantada entre qui parla i qui escolta. 

No hi ha dubte que els infants prefereixen que se’ls conti un conte a mirar-lo 

ells sols en un llibre per molt bona que sigui la qualitat que presentin les 

imatges. I és que a més de l’interès per la història o els personatges, el més 

gratificant és el plaer del moment que suposa escoltar un conte: la possibilitat 
de tenir l’adult al seu costat, el contacte físic, els jocs de veus, la sorpresa, el 

misteri mantingut amb un silenci i l’espera, els gestos exagerats que en 

aquells moments li estan permesos al narrador i la satisfacció que produeix a 

l’infant el fet de sentir-se, per una estona, còmplice de l’adult en aquest joc de 

fantasia compartit. 

 
En general, perquè un conte pugui ser narrat ha de tenir un argument, que 

pot ser l’esquema tradicional: presentació dels personatges, situació conflictiva 

que s’ha de resoldre, acció del protagonista o protagonistes i desenllaç. 

 

Un primer aspecte que cal tenir en compte en la narració és l’adaptació del 

conte als infants, sobretot quan són molt petits i no poden seguir el curs de la 
narració completa i amb l’extensió original. Per tant, hem d’abreujar el relat de 

diferents maneres: suprimint o escurçant fragments poc rellevants, suprimint 

personatges secundaris, resumint algunes situacions massa extenses i que no 

alterin el nucli del conte… Sempre sense alterar el sentit bàsic del conte i 

respectant la versió original en els aspectes fonamentals. 

 

El moment de narrar un conte requereix la preparació d’un clima adequat 
que permeti treure el major profit de la narració; en aquest sentit, hem de 

procurar el següent: 

• Que hi hagi silenci i mantenir-lo; ha de ser una estona de calma, ordre i 

atenció sostinguda. 

• Que la distribució espacial sigui l’adequada perquè els infants han de poder 

veure al narrador; la situació recomanable és amb els infants asseguts en 
semicercle prop de l’adult, de manera que el narrador o narradora els pugui 

mirar als ulls. 

• Que no hi hagi interferències que puguin distreure la concentració dels 

infants i del narrador. 

• Que no tinguem pressa, ja que hem de procurar gaudir del moment i crear 

un ambient de curiositat i misteri. 

 
A diferència d’altres situacions de joc amb els infants, el conte requereix repòs 

i deteniment en l’activitat. El conte ha d’agradar al narrador, ja que és difícil 

transmetre sentiments amb allò que no ens diu res. 

• Tenir molt present que la veu és la principal eina del conta contes, la 

modulació del to, el volum i el timbre s’han d’adaptar als personatges i les 

circumstàncies que apareixen en el relat. Quan s’interpreta al narrador la veu 
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ha de ser natural, sense impostures, el timbre de les veus dels personatges 

que apareixen s’ha de diferenciar segons el que representin (una noia, el 

llop…), però sense exageracions. 

• S’ha de cuidar el ritme de la narració, procurant crear una cadència i 

atenció mantingudes i evitant un ritme excessivament lent o massa ràpid. 

• L’ús d’onomatopeies, repeticions, silencis i pauses mantenen el suspens, la 
intriga, la sorpresa… S’ha de fer partícips els infants dels diferents sons i 

sorolls que apareixen en el conte: el picar una porta, el bufar del vent… 

• Les rimes i cançons s’han de dir o cantar sempre exactament igual, a poc a 

poc i invitant els infants a repetir-les. 

• És important establir contacte visual amb cada oient; obrint els ulls 

exageradament quan la narració ho requereixi. El gest de la cara és un recurs 

important per representar l’expressió dels diferents personatges (la sorpresa, 
la por, l’alegria, el plor). 

 

La reproducció d’un conte per a infants d’aquestes edats amb total fidelitat al 

text original pot resultar complexa i fins i tot avorrida; per tant, com més 

petits siguin els infants, el narrador ha d’incorporar recursos com els 

següents: 
• La simplificació de les construccions gramaticals i l’adaptació del vocabulari, 

sense que això suposi un empobriment del llenguatge. 

• La utilització d’un estil directe amb l’ús preferent de diàlegs i converses en 

lloc d’un excés de descripcions. 

• La repetició d’alguns elements per tornar a introduir l’escena o situació, 

ressaltant o prolongant les més interessants. 
 

Altres recursos:  

• El conte es pot acompanyar d’imatges: es poden utilitzar targetes, 

làmines o diapositives amb les imatges que representen les diferents 

seqüències del conte, com a suport visual mentre es va narrant. 

 
Cinc dels contes triats que provenen d’àlbums:  
- Rosa Caramel 

- El cargol i l’herba de poniol 

- El lleó i el ratolí 

- Els Tango són tres 

- Els bons amics 

Els altres, ara per ara, no tenen edició en paper 

 

Si habituem els infants a “llegir” imatges pictòriques, aprendran a mirar els 

contes de manera diferent, més acurada i aprofundida.  Tenir els contes que 

expliquem a l’aula és la manera de  relacionar la historia, la narrativa i la 

imatge. Especialment si ens aturem a mirar amb detall les il·lustracions dels 

contes, començant per la portada. 

 
És important que ja des de petit l’infant tingui els llibres a l’abast, perquè els 

llibres li seran per sempre una eina habitual. Durant aquesta etapa ha de 

poder-los fullejar, observar i tocar. 

 

Serà decisió de la mestra triar quin és el recurs més adient i en quin moment 

es reforça la narració amb imatge o amb imatge en moviment 
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• El conte llegit: en aquest cas l’adult fa d’intermediari entre el llibre i 

l’infant i ajuda a fer que es vagi familiaritzant amb els llibres com a pas previ a 

l’inici de la lectura. Les imatges que generalment acompanyen al conte ajuden 

a comprendre la història. Sobretot en els primers anys les il·lustracions són 

fonamentals, alguns llibres poden prescindir de la paraula escrita i és l’adult 
qui acompanya les imatges amb les seves paraules. 

Per a l’infant el llibre té un sentit màgic: dibuixos familiars, situacions 

conegudes, il·lustracions i fotografies que li desperten la imaginació, el record, 

la creativitat… i fan que vagi adquirint el gust i el desig de llegir. 

 
En el cas doncs, de portar el conte a l’aula, observar la portada atentament  i 

preguntar: 

- Què hi veieu? (Procurar que descriguin amb tot detall la portada del conte) 
- Quants personatges hi ha? 

- Descriure físicament els personatges.  

- Són animals o persones? (segons el conte) 

- Qui deu ser? 

- Com és?  
- Què deu fer? 

- Quins colors coneixem? 
- On són (a una casa, al bosc...)? 

- Què fan?  

- Semblen contents o tristos? 

- Qui seran els personatges principals? 
 

Sobre el títol 

- Què diuen les lletres? 

- Coneixes aquest conte? 

- De què anirà un conte que es diu així? 

  

En acabar la lectura del conte i el treball a partir de les distintes habilitats 
encara podem proposar: 

• Transformar els contes: hi ha diferents possibilitats de jugar amb els 

contes, com el joc de què passaria si… el llop fos la Caputxeta; introduir errors 

per veure els efectes que produeix en els infants: “Hi havia una vegada una 

noia que es deia la Caputxeta Groga…”; narrar el conte a l’inrevés, canviant 

els papers dels personatges (bons per dolents); o fer una “amanida de contes” 
barrejant personatges en una mateixa història. Les històries amb disbarats i 

elements còmics creen situacions disteses i reforcen la cohesió del grup. 

• Inventar històries: jugar al “què passaria si…” ofereix moltes possibilitats 

per inventar contes, es poden introduir els infants com a protagonistes (“què 

passaria si la Maria es trobés amb el llop…”), l’educador també pot inventar 

algun conte a partir d’un esdeveniment que hagi cridat l’atenció als infants. 

• Representar un conte: els infants es converteixen en actors, es pot fer 
amb disfresses o sense i representar tot el conte o només una part. 

• Il·lustrar un conte: als infants els agrada dibuixar els contes. Podem 

proposar il·lustrar un conte entre tota la classe, cada infant una escena, i 

confeccionar un mural per penjar-lo a la paret. 
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El conte i el seu valor educatiu 

 

Explica’m un conte. Coeducar en la petita infància a través dels contes 
 

40 contes per la igualtat de gènere i la violència zero -1- Educació Infantil 

 

 

 
 
LES CANÇONS 
 
Introducció 

A l’educació infantil es canta molt sovint doncs és un dels recursos més 

complet  per arribar a l’emoció, sentir la música, ampliar el lèxic, aprendre 

moviments coordinant diferents ritmes i conèixer les possibilitats de la veu. 

 

La música és present en tot el currículum, implícitament o explícitament, 
perquè compleix el paper d’ajudar-nos a pensar igual que les altres arts. Per 

dir-ho millor, hem manllevat uns mots de Daniel Barenboin , un dels músics 

més significatius avui dia, tant en el terreny musical com en el polític: 

 

“L’educació de l'oïda és potser molt més important del que ens podem 

imaginar, no tant sols per al desenvolupament de cada individu, sinó per al 
funcionament de la societat, i, per tant, també dels governs. El talent i la 

comprensió musical, així com també la intel·ligència auditiva, són àrees que 

estan molt allunyades de la resta de la vida humana, relegades o bé a una 

funció d'entreteniment o bé als reialmes esotèrics d'un art elitista.  

La capacitat per sentir diverses veus en una de sola, tot comprenent les 

afirmacions de cadascuna; la capacitat per recordar un tema que ja ha fet la 
seva entrada després d'un llarg procés de transformació i que torna a 

aparèixer de sobte sota una llum del tot diferent [aquí l'autor es refereix a la 

forma sonata]; l'habilitat auditiva per reconèixer les variacions geomètriques 

del tema d'una fuga, són qualitats que reforcen la comprensió. Potser l'efecte 

acumulatiu d'aquestes habilitats podria formar éssers humans més aptes per 

escoltar i comprendre diversos punts de vista alhora, més capaços de jutjar el 

seu propi lloc en la societat i en la història, amb més capacitat per percebre 
els punts en comú entre les persones, i no pas les diferències.” 

 

Nosaltres també creiem, com Barenboim, que l'educació de l'oïda, l'experiència 

musical profunda i compartida, pot fer-nos persones millors i, per extensió, 

pot ajudar a fer societats millors. Aquesta és la percepció que tenim de la 

música: ens ensenya valors, ens ajuda a comprendre les relacions humanes i 
ens fa la vida agradable. 

 

La música és un llenguatge que defineix la cultura d’un poble (els seus 

sentiments, costums) recollida al llarg de la història en les seves cançons i 

balls. Els nens i nenes senten des de molt petits una atracció especial per la 

música, canten i ballen de forma espontània, interpreten cançons de forma 

lúdica i amb això es diverteixen i treballen 
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La música fomenta el desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels 

infants. La música desenvolupa en ells les destreses, capacitats i la relació 

necessària amb el medi, contribuint així a l’evolució del pensament i afavorint 

el desenvolupament social de l’infant.  

 
Valor educatiu del la música 

L’aprenentatge de la música afavoreix la formació integral de la persona i 

repercuteix a les seves relacions socials i per tant, al grup en conjunt. A 

estudis com ara els de Despins, J.P. (1989), es reflecteix com l’educació 

musical proporciona un desenvolupament d’ambdós hemisferis cerebrals. La 

música és un art, una ciència i una tècnica. Així, tal i com assenyala Despins, 

J.P. (1989), la seva pràctica ens afavoreix un desenvolupament cerebral 
nerviós molt complet. L’execució musical, en desenvolupar-les possibilitats 

dels nostres circuits neuromusculars, permet no tan sols cultivar el sistema 

nerviós, sinó també treballar el nostre desenvolupament general, els nostres 

estats afectius, la nostra receptivitat i la nostra atenció. En conseqüència, 

l’educació musical estimula totes les facultats de l’ésser humà: abstracció, 

raonament lògic i matemàtic, imaginació, memòria, ordre, creativitat, l’emoció 
comunicació i perfeccionament dels sentits, entre d’altres. 

 

Quins aspectes afavoreix l’aprenentatge de cançons? 
 

• En general, incideix en la millora dels nivells d’atenció i en la concentració. 

• Educa l'oïda, la qual cosa contribueix a la comprensió del món que ens 

envolta. 

• Enriqueix la memòria musical en interioritzar i reproduir temes i ritmes 

musicals. 

• Potencia i estimula la intel·ligència, fent conscients els elements que disposen 

a l'anàlisi i la comprensió del llenguatge musical. 

• Desvetlla les sensacions més íntimes, que són personals i indescriptibles com 

la majoria de sentiments profunds. 

• Mostra una nova forma d’expressió individual i col·lectiva. 

• Desenvolupa la creativitat com a resposta als elements imaginatius que es 

posen en pràctica. 

• Amplia el bagatge cultural amb el coneixement d’autors, obres, estils, 

èpoques, intèrprets... 

• Dóna a conèixer, pel seu valor, maneres d’expressió noves, especialment en 

la proposta que presentem, formada quasi exclusivament per música clàssica. 

• Permet la interrelació amb fets socials i col·lectius. La pràctica musical 

incideix en les actituds, els hàbits i les capacitats de relació, participació i 

socialització. 

• Desvetlla el sentit crític i estètic. 

Promou el desenvolupament de: 

− El llenguatge: comprensió del text, adquisició de vocabulari, vocalització 

clara. 
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− La psicomotricitat: adquisició de conceptes (a dalt i a baix, davant i 

darrere…), orientació i situació espacial al jugar o escenificar una cançó, 

coneixement de l’esquema corporal, coordinació, etc. 

− La relació interpersonal i la inserció social: acoblament al ritme del grup, 

obeir les ordres del director, divertir-se amb els companys. 

− La memòria: memorització dels textos i gestos de les cançons. 

Estem voltats de música i, cal recordar-ho, les orelles no es poden tancar com 
el nas o la boca. Estem exposats a tota mena de músiques gairebé a tota 

hora: al carrer, als metros o autobusos o trens, a les sales d’espera, etc. 

 
 

Del dossier pensar amb la música educació infantil 
  

 
 

 

 

 

Tipus de cançons 

Les cançons seleccionades, responen a certs objectius:  

• Despertar el seu interès amb temes vinculats als seus interessos.  

• Ser clares i amb un vocabulari ajustat a l’edat.  

• Curtes i repetitives,  amb ritmes senzills.  

• Melodia senzilla: tessitura apropiada, més o menys de do a do i que no 

contingui intervals massa difícils. 

Lleugeres i fàcils de recordar però que aporten vocabulari, noves expressions i 

també apel·len a aspectes reivindicatius. 

 
Cançons per ser cantades en grup i per tant cal estar atent al que fan els 

altres per no avançar-se o endarrerir-se, per trobar el to adequat, per seguir 

el ritme. L’aprenentatge de la música afavoreix com ja hem dit  la formació 

integral de la persona i repercuteix a les seves relacions socials i per tant, al 

grup en conjunt. Es poden acompanyar de dansa, de gestos, de ritme, de 

dramatitzacions 
 

Paper del professorat 
 

A l’etapa d’infantil el llenguatge musical facilita l’expressió i la comunicació. 
L’infant permet la descoberta, l’experimentació, la creació. 

El ritme, el moviment, l’expressió corporal i gestual i la psicomotricitat són 

indissociables d’aquestes primeres edats. 

Si els infants són molt petits caldrà que la cançó sigui amb poc text i melodia 

senzilla. El procés per aprendre cançons és el següent: 

 
1. Escoltar la cançó tota sencera primerament i després per fragments 

2. Imitar sota les indicacions de l’educador/a 

3. Reconèixer i saber-se situar dins la melodia 

4. Reproduir-la i modificar-la si aquest és el cas, un cop ja està ben assumida. 
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Tampoc en aquest apartat hem fer una seqüenciació per edats. Veureu que hi 

ha nivells molt diferents i per tant es por adaptar al grup-classe.  Només en 

tres ocasions hem establert dos nivells: per petits i per grans sense concretar 

més.. En altres casos les cançons van tan lligades al conte o al tema que costa 

desdoblar-les. En algun cas fins i tot les cançons són intercanviables.  

 
En principi tenen sentit per elles mateixes, però solen estar ben encaixades en 

el valor o dret presentat i es poden fer servir per iniciar o finalitzar l’activitat, 

per acompanyar el conte, per fer costat a la pintura, etc. 

 

Per saber-ne més 

LES CANÇONS A L’EDUCACIÓ INFANTIL. COM I PER QUÈ S’UTILITZEN? 

 

 
 

NOTA: En algunes casos les cançons no estan normalitzades dels del punt de 

vista sexista, algunes des del títol com : “Tots els nens del meu carrer” I 

altres en els versos : Si estàs molt, molt enfadat, pica de peus o bé Tots 

serem molt bons minyons, Tots serem molt bons companys, Si estàs trist, i 

et manca l’alegria, etc… 

Malgrat tot ens ha semblat que si ho especifiquem en cantar-les, les cançons 

tenen prou valors per ser incloses a la tria. Pot ser un bon moment per 

explicar que avui s’és més sensible a la igualtat de gènere. 

 

 LECTURA D’IMATGES  
 

Introducció 

Vivim en un món d'imatges, però no sempre ens hi aturem ni hi tenim una 

formació visual competent. El món no arriba als infants només per experiència 

pròpia, pel contacte directe amb la realitat, avui els infants saben coses que 
mai veuran ni viuran. La relació amb la realitat està mediatitzada pels mitjans 

de comunicació que ofereixen imatges fixes o en moviment que van fent gruix 

i acaben constituint l'imaginari dels nostres nens i nenes. En aquest sentit 

l'escola pot ser també el lloc on s'alfabetitzi a nivell d'imatges.  

 

L'aprenentatge perceptiu es construeix, no s'adquireix espontàniament  i no es 
produeix sense una sistemàtica intervenció educativa. Per adquirir conceptes 

plàstics són imprescindibles certes habilitats cognitives.  

 

L’ objectiu d’aquest apartat seria en primer lloc, una l'educació dels sentits, un 

desenvolupament de la sensibilitat, i en segon lloc l'adquisició de les destreses 

i habilitats relacionades amb l'observació atenta. 

 
Valor educatiu 

Al llarg del segle XX nombrosos pedagogs s'han interessat per la funció de les 

arts en l'educació infantil i han defensat tesis centrades en els seus valors per 

a la formació integral de l'individu. 
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Tot i reconeixent la importància cabdal del llenguatge verbal, estem d’acord 

amb  Keith Swanwick  qui referint-se a la música deia que "les arts són i han 

estat sempre fonamentals per al desenvolupament de la ment" i que 

possibiliten altres formes de coneixement i expressió que poden ser més 

accessibles a els petits, especialment aquells que puguin tenir dificultats 

lingüístiques. I en canvi la comprensió de la importància de l'art a l'escola no 
és encara suficient. 

 

La presència de l'art en l'educació afavoreix la comprensió i expressió de la 

bellesa. El seu propòsit, per tant, és el desenvolupament de la sensibilitat 

estètica, el despertar dels processos creadors i l'ampliació dels potencials 

personals. 

 
L'aprenentatge plàstic implica l'adquisició de capacitats favorables per a la 

resta de les àrees. En aquest sentit col · labora al desenvolupament de la 

curiositat exploradora. 

 

La lectura d’imatge en aquesta etapa tindrà com a objectiu el 

desenvolupament de les següents capacitats: 
 

1. Aprofundir  en els processos de la percepció visual activa i en les 

possibilitats del la imatge per a la comprensió de l'ésser humà i la seva 

interacció amb l'entorn natural, artístic i cultural. 
 

2. Comunicar pensaments, vivències, sentiments i emocions mitjançant el 

coneixement dels llenguatges artístics i expressar valoracions de manera que 

es vagi definint el gust personal. 
 

3. Aprendre a escoltar a parlar a opinar ampliant els gustos estètics en 

conèixer manifestacions de diferents cultures, estils, èpoques i tendències 

socials. 

 
D’aquestes raons en destaquem les següents: 

• L’art estimula els dos hemisferis del cervell. 

• Els infants necessiten un lloc a l’escola per expressar-se. 

• L’art promou l’autoestima. 

• L’art ensenya a pensar deixant finals oberts. 

• L’art ensenya que hi pot haver més d’una solució per a un problema. 

• Quan l’art està integrat a altres matèries del programa escolar els nens es 
comprometen més en el procés d’aprenentatge. 

• L’art involucra pares i tutors a l’escola convidant-los a participar com a 

voluntaris en diverses activitats. 

• L’art ajuda a descobrir i valorar altres cultures i promou la entesa entre els 

pobles. 

 
Aprendre a mirar 

De la mateixa manera que en els primers anys no s'ensenya l'estructura del 

conte i si s'ensenya a "escoltar contes" podríem afirmar en l’educació visual 

s'ensenya a apreciar i contemplar imatges "," a gaudir de la producció plàstica 

centrada en l'exploració. 

 
L'Educació estètica forma part del procés d'Alfabetització Cultural que, al 
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costat d'un desenvolupament personal i social dels petits, permet que portem 

endavant una proposta d'Educació Integral. 

 

Per això, és important establir moments d'observació  atenta per propiciar una 

trobada subjectiu i personal dels petits amb la imatge. 

 
En les sessions de treball sobre pintura es posen de manifest les:  

 

a. capacitats comunicatives: competència en comunicació lingüística, 

competència cultural i artística, i del tractament de la informació,  

b. les relacionades amb el seu desenvolupament personal: competència 

per aprendre a aprendre i competència en l'autonomia i iniciativa 

personal, 
c.  les vinculades a l'àmbit de la relació i la interacció: competència en el 

coneixement i la interacció amb el món físic i competència social i 

ciutadana. 

 

Competència lingüística: Cada vegada que s'analitza i s'interpreta una imatge, 

s'empra un vocabulari específic. Aquestes "noves" paraules enriqueixen la 
nostra capacitat per discutir, preguntar i dialogar sobre la imatge. Ens ajuden 

a reflexionar i a formar-nos opinió. 

 

Cal recordar que veure i mirar no són el mateix. L'observació d'imatges sol ser 

vist com un procés simple o natural que no necessita aprenentatges específics, 

però no és així,  demana un aprenentatge i també cert esforç per part del 
lector que requereix una participació activa i conscient. 

 

Les tasques d'anàlisi i interpretació de les imatges tenen el propòsit de 

desxifrar els significats que aquestes comporten i desarticular la seva aparent 

neutralitat o objectivitat. Serveixen per sumar perspectives noves i més 

complexes a les maneres de veure habituals, per ampliar els universos de 

significats i sentits. 
 

No hi ha una sola manera de contemplar una obra d’art per tant no descriurem 

un conjunt de regles fixes per analitzar els quadres que proposem. Donarem  

unes pautes que creiem adients a cada quadre i que s’hauran d’adaptar  al 

grup amb els quals es treballa. 

 
Tipus d’imatges 

Tot i que som partidaris de mostrar tota mena de peces pictòriques i 

especialment contemporànies, veureu que a la tria feta és més aviat de 

pintura realista. Ens ha semblat que  a l’hora d’il·lustrar valors  era preferible 

facilitar la lectura. Això no vol dir que no hi hagi pintors actuals entre la tria, 

però sempre mostrant amb força evidencia el que es pretén d’exemplificar.  

 
Òbviament aquesta és només una possible galeria que es pot ampliar, 

completar i actualitzar. L’espai disponible, no ens permetia fer tantes 

marrades i hem optat per una opció clara i senzilla. 

 

A l’escola tenim altres espais on poder fantasiejar i improvisar amb l’art 

contemporani, tan car als infants. 
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Paper del professorat 
 

No és possible, ni desitjable, descriure un únic mètode o un conjunt de regles 

fixes per analitzar les imatges. La multiplicitat de maneres, estratègies 

didàctiques i les bones pràctiques s'han de llegir com pautes o fonts 

d'inspiració per crear activitats a mida comptant els continguts que s'ensenyen 

i el grup d'infants amb els quals es treballa. 

 

L'anàlisi d'una imatge, implica el tractament d'una àmplia varietat d'aspectes. 
Davant d'una imatge, cal considerar diverses qüestions o nivells de lectura. 
 

Les preguntes poden tenir diversos objectius: guiar l'observació de la imatge, 

entaular una conversa sobre ella, reconèixer i posar en valor coneixements 

previs dels nens i nenes, o despertar dubtes i interessos. 

 
Lectura d’imatges: és una activitat especialment enriquidora per a l’adquisició 

del llenguatge. Des de molt petits els infants desenvolupen gran habilitat per 

llegir imatges, comencen identificant el que veuen en contes, il·lustracions i 

molt aviat identifiquen les persones conegudes en les fotografies. Hi ha dues 

maneres de plantejar aquesta activitat, una com a acció espontània de l’infant 

quan entra en contacte amb les imatges que té al seu abast, i una altra com 
un procediment didàctic per treballar el llenguatge, especialment l’adquisició 

de vocabulari. L’educador pot aprofitar aquest recurs de diferents maneres: 

 

• Identificar i anomenar les imatges. 

• Descriure les imatges, les seves qualitats i les accions. 

• Relacionar, comparar i quantificar les imatges. 

• Ampliar l’argument imaginant-ne el desenvolupament. 
• Buscar verbs relacionats amb la realitat que representa la imatge. 

• Elaborar frases simples relacionades amb la imatge. 

• Transformar la imatge imaginant situacions diferents. 

• Representar un possible diàleg entre dos personatges de la il·lustració. 

 

Al final de cada apartat trobareu, com en el cas dels contes diferents 
tipus de preguntes segons el seu propòsit i les habilitats que s'han de posar en 

joc per respondre-les. 

 

• Preguntes d'observació. Les seves respostes s'obtenen només mirant la 

imatge. Serveixen per fer descripcions. Per exemple: Com està vestit el 

personatge? 

 
• Preguntes d'invenció, creativitat o fantasia. En aquest cas, es demana ala 

infants afegeixi elements propis a les dades de la imatge. Per exemple: Què 

podem saber de l’artista a partir del seu autoretrat?, És un home o una dona, 

va ben posat o deixat? Quina edat li farem, com la mestra, com la mama? 

 

• Preguntes vinculades amb el gust, les sensacions i les emocions personals. 
Aquestes preguntes posen en joc opinions i judicis individuals. 

 

Cal tenir present que les preguntes les lligades a la descripció solen tenir una 
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sola resposta, les relacionades  amb la invenció i el gust permeten múltiples 

respostes.  

 

Quan la imatge conté figures humanes, representar amb el cos seves 

postures, la seva ubicació en l'espai, la seva actitud o algun fragment en 

particular-com les mans, els gestos de la cara o les mirades-promou que es 
miri amb cura i es descobreixin elements o personatges secundaris que, a 

primera vista, passen desapercebuts. A més, en alguns casos involucrar el cos 

propicia un major compromís emocional amb la imatge. 

 

En aquesta pàgina trobareu recursos per introduir la lectura d’imatge 

 

 

 
CURTMETRATGES 
 

Introducció 
La influència dels mitjans audiovisuals en la societat actual ens obliga a 

plantejar la necessitat d'alfabetitzar l'alumnat en aquest nou llenguatge, des 

de l'educació infantil.  
  

Els materials de la secció Curtmetratges mostren als educadors diversos 

procediments perquè els infants aprenguin a interpretar els missatges 

audiovisuals i, al mateix temps, construeixin les seves pròpies imatges. La 

col·lecció ofereix suggeriments i activitats relacionats amb tots els aspectes de 

l'educació audiovisual, amb la voluntat de facilitar la tasca dels ensenyants. 
 

Els curtmetratges, per la seva durada, es mostren perfectament adaptats per 

al seu ús en l'àmbit educatiu. Permeten ser tractats en temps reduïts. 

Si a més afegim a aquest fet el valor del curtmetratge i la imatge en general, 
com a element transmissor d'idees i emocions de primer ordre, que arriba com 

pocs, ens trobem amb una eina important que ens permet introduir i tractar 

temes educatius i valors en la tutoria. 
 

Si hi afegim la necessitat actual, compresa en els programes curriculars, 

d'alfabetitzar audiovisual i emocionalment, ja tenim tots els elements 

necessaris per a considerar important, necessària i imprescindible el seu ús en 

educació. 

 

Tipus de curtmetratges 
Hem fet una tria possible de la infinitat de materials que es poden trobar. Una 

de les condicions era que es trobés a la xarxa amb facilitat i que , en alguna 

manera fossin reconeixibles pels infants, que probablement n’hagi vist alguns 

però no s’hagin aturat a pensar-hi i menys a parlar-ne amb altres nens o 

adults. 
 

A educació infantil agafem com a punt de partida una selecció de 

curtmetratges que introdueixen el tema dels drets de manera entenedora per 

a l’alumnat d’aquestes edats. La majoria són curtmetratges sense diàlegs, 

fermament basats en el component visual, i plens de descobertes molt 
estimulants per als infants. 
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N’hi ha de molt simples, però també altres que tenen un guió més complex, 

intentant equilibrar la facilitat amb la complexitat. Alguns són sense mots i 

altres amb narració o diàlegs.  
 

L'objectiu és presentar uns curts animats que desenvolupin la imaginació, la 

capacitat de sorpresa i no deixin indiferents als infants.   Alguns són molt 

simples, però encaixen amb la temàtica plantejada en el joc, els contes, etc. 

Presentarem històries que els connectin amb models per desenvolupar 

actituds positives davant de diferents problemàtiques pròpies de la seva edat, 

proporcionant-los recursos que els ajudin a superar situacions difícils, així com 
a créixer i comprendre el seu món intern. 
 

Sense oblidar que la relació amb els altres es recolza en les emocions, en les 
nostres reaccions a l'escoltar altres històries i també explicar les nostres 

pròpies històries. 

 

Valor educatiu 
 

El curtmetratge com narrativa audiovisual compleix les funcions de la narrativa 

oral i escrita: 

• Crear un imaginari que l'ajudi en les seves etapes psicològiques. 

• Reforçar valors com l'amistat, la comprensió amb els que són diferents, el 

valor per superar els problemes. 
• Desenvolupar la imaginació i la seva capacitat de sorpresa. 

• Promoure l'amor a la natura i la gratificació a l'esforç, etc. 

 

Objectius pedagògics: 

- Familiaritzar-se amb l’ús de diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, 

visual, corporal, digital) en la comunicació d’informacions, sentiments i 
coneixements. 

- Facilitar un mitjà per al coneixement i l'expressió que beneficia el 

desenvolupament de les capacitats creatives, cognoscitives, artístiques i 

expressives 

- Propiciar un instrument per a la creació a partir dels coneixements i 

experiències pròpies 

- Desplegar una actitud de curiositat  envers els mitjans i el cinema 
 

 

 

Paper del professorat 
 

Veure un curtmetratge a l’aula no es pot improvisar. Calen unes condicions 

tècniques que són fonamentals pel bon funcionament de la proposta. 

D’entrada hem d’aconseguir una bona qualitat de la visualització. No s’hi val 

tot. Cal que el material, sobre el que es vol treballar es pugui veure amb les 

màximes garanties de claredat i definició. Per això caldrà preparar la sessió 
amb certa anterioritat. 

 

Abans de veure el curt anunciem que veurem un curtmetratge i que entre 

totes i tots treballarem per aconseguir comprendre-ho i gaudir-ho.  

Direm el títol del curt i preguntarem que els suggereix. De què anirà el 

curtmetratge? Si porta el nom del personatge principal? Com imaginem que 
serà?  Organitzarem una pluja d'idees.  
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Parlem sobre el cartell de la pel·lícula i fem hipòtesis sobre el títol del 

curtmetratge, el lloc de l'acció i els personatges que poden aparèixer en ell. La 

mestra donarà les següents instruccions: 

 

Durant la projecció. A més de les qualitats objectives del material cal procurar 
també una bona visibilitat. Els infants han d’estar còmodes, han de poder 

veure bé la pantalla i cal una certa comoditat física: cadires o no cadires, fent 

files, etc. 

Cal tenir en compte les condicions ambientals també, les de l’aula: silenci que 

afavoreixi la concentració i un renou suportable a l’escola.  

L’espai i el temps són factors que ens poden ajudar o anar a la contra. 

Recordeu que els curts són necessàriament breus així que cal molta 
concentració perquè si ens perdem no ens n’adonarem i ja s’haurà acabat. 

 

Després del visionat o visionats iniciarem la roda de preguntes. Es poden 

passar tantes vegades com faci falta per a comprendre el missatge, però cal 

que es facin una idea des del primer visionat. Després i segons les preguntes 

es poden repetir per aprofundir, fixar-se en detalls, etc. 
Al final de cada Curtmetratge teniu unes qüestions que no són les úniques que 

es poden fer que, però, us ajudaran a treure’n profit i a relacionar el que han 

vist amb els distints aspectes dels Drets i valors que plantegem. 
 

Per consultar 

- AAVV. Aprendre a mirar: les primeres passes. Els audiovisuals a l'educació 

infantil 2017.  

- Els audiovisuals a l’aula Aprendre a mirar. Les primeres passes.  Els 
audiovisuals a l’Educació Infantil, 1999 

 

 
 
LLARGMETRATGES 
 
Tot i que per aquest projecte hem decidit  treballar amb curts, si voleu 
incloure algun llargmetratge,  podeu recórrer a:  

Pensar amb el cinema. Claqueta. Educació infantil  
 

Hi trobareu un llistat de pel·lícules, que tenen les seves fitxes corresponents i 

que poden ser útils si disposeu del temps i les condicions necessàries. A 

cadascuna hi trobareu aspectes de valors que poden ajudar-vos a tractar 

alguns temes complementaris als Drets i Valors. 
 

AMITA DE LA JUNGLA 
CAPELITO 
CONTES DE CANADÀ 
CONTES DE LA XINA 
EL VESTIT NOU DE L’EMPERADOR 
KIRIKÚ I LAS BESTIES SALVATGES 
L’ANEGUET LLEIG 
LA PRINCESA I EL PÈSOL 
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ZARAFA 
CONTES DE RÚSSIA 
CONTES D’HONGRIA 
 

 

 

LES SESSIONS SOBRE DRETS I VALORS 
 
 

• Abans d’iniciar les sessions 

Abans de començar fora bo d’establir les regles del joc. Les regles esdevenen 
una forma de control i d’autodisciplina. Aquestes poden ser:  

- Cal aixecar la mà per demanar torn de parlar. 

- Parlar clar i ben alt perquè ens puguin entendre. 

- Escoltar als companys amb atenció. 

- Tracta bé als nens i nenes. 

 - ..... 

Siguin quines siguin les que es decideixin caldrà insistir en el seu compliment, 
revisar-les i repetir-les.  És bo que els infants entenguin la necessitat de tenir 

unes normes i que en descobreixin els seus beneficis. 

 

La mascota:  

Tenir una mascota és una manera de situar els més petits en una actitud de 

reflexió, de serenor i de recolliment. En forma de ninot, titella o peluix, ens 
ajudarà a centrar l’atenció dels infants. Serà l’objecte que obrirà i tancarà la 

sessió. Pot ser qui ens porti els jocs, els contes o els quadres. Pot fer d’alter 

ego de la mestra, encoratjant, avisant, premiant, etc. 

 

• Inici de la sessió 

 

Tots plegats, infants i educadora, en rotllana per tal de veure’s les cares. A 
partir d’una Caixa de música, un fanalet o una sintonia musical (que pot ser 

una cançó), els infants estaran pendents de la proposta de la mestra que 

portarà a l’aula alguna activitat motivadora.  

 

• Durant la sessió 

 
La tasca de l’educadora és la de proposar una activitat, sigui un joc, un conte 

– o fragment- o una obra pictòrica que serà el detonant del treball en 

habilitats que es posarà en acció. 

La mestra orienta, estimula, ajuda en els processos i avalua els progressos 

tenint sempre en compte que el vertader protagonista de l’aprenentatge és 

l’infant. 
La tasca més important serà ajudar-los a expressar-se, a ordenar l’experiència 

i sobretot preguntar, ajudar a que emergeixi pensament, idees, i que vagin 

posant paraules a algunes de les descobertes que fan. 

Dit d’una altra manera, la feina de l’educadora és dinamitzar, reconduir, 

intentar aprofundir quan es pugui i posar en evidència les contradiccions si n’hi 

ha. Això significa moderar aquells infants que, per la seva impetuositat, 
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tendeixen a anul·lar el grup i alhora estimular aquells que per temperament 

són inhibits.   

 

 

• En acabar la sessió   

 
En acabar la sessió parlem del què hem fet i de com ho hem fet.. 

A un nivell senzill poden seguir perfectament el procés del seu propi 

aprenentatge amb preguntes com ara: Que hem fet primer?, Com hem 

començat? Com hem acabat?  i ajudem a repassar allò que s’ha fet a la sessió. 

És el moment de parlar del procés seguit en la realització de l’activitat, 

d'analitzar els resultats, de conversar i de compartir amb els companys els 

descobriments i les dificultats que han anat sorgint al llarg de la sessió. 
 

 

Paper de l’educador o educadora: 

El paper de l'educador o educadora és decisiu en aquest cicle, cal una actitud 

equilibrada, coherent, pacient i càlida, amb capacitat per entendre i atendre 

les diferents necessitats i diversos ritmes de cadascú. Alhora, en el seu quefer 
diari, en escoltar i respondre als infants mantindrà una postura que els ajudi a 

estructurar la ment i els doni seguretat afectiva, permetent percebre els límits 

en les seves actuacions i aconseguir que evolucionin cap a una major 

autonomia. 

L’educadora ha de potenciar les capacitats dels infants sabent que algunes 

poden costar un esforç, però tenint molt clar que cadascun dels infants té 
possibilitats de millorar. Per això posarà en marxa la seves dots de facilitadora 

de l’aprenentatge. L’educador: 

 

• Ha de creure fermament en la capacitat de millorar dels humans. Que totes 

les potencialitats poden ser desenvolupades amb esforç i exercici. 

• Ha de ser honest. No ha de fer comèdia, s’ha de mostrar tal com és. Els 

infants aprenen més de com som que no pas dels que els hi diem. 
• Ha de estimar i respectar els infants com a persones, però també les seves 

opinions i sentiments 

• Ha de tenir capacitat empàtica per tal de posar-se, de cor, en el lloc dels 

infants. 

 

Els educadors han de tenir present que els infants a aquesta edat no poden 
mantenir gaire estona l’atenció dels infants encara no la poden regular i són 

susceptibles de distreure’s. Per això és més efectiu cridar-los l’atenció que 

demanar-los que estiguin atents. 

 

Estratègies de l’educador/a 

Donada la situació de desigualtat  de base que hi ha entre una mestra que 

parla bé i un infant que n'està aprenent cal que el paper de la mestra sigui 
d'ajud.  

 

Algunes de les estratègies que es poden usar són: 

- Ajustar el vocabulari. Usar un vocabulari senzill i contextualitzat, 

acompanyat de gestos i d'una entonació que faciliti la comprensió. 

- Partir d'enunciats breus d'estructura senzilla. La llargària i complexitat dels 
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enunciats compliquen tant la capacitat d'atenció com l'entesa. 

- Parlar molt clar i poc a poc. Caldrà fer un esforç per vocalitzar bé i si 

s’escau d'exagerar un xic els trets fonètics. 

- Propiciar una entonació amable que convidi a l'escolta. Acompanyarem els 

missatges verbals amb una calidesa que procuri interès i ganes d'estar atent. 

- Usar tot el bagatge para lingüístic disponible. Ajudar-se de senyals, sorolls i 
signes que acompanyin els mots: rodó, tou, cap allà, cap aquí, etc. Recursos 

al cap i a la fi que usem quan expliquem contes. 

 

S’ha d’estimular la conversa fugint de justificar les accions i opinions amb el  

“perquè si”. La rotllana ha de servir per estimular el pensament, per poder 

construir el propi món a través del llenguatge. L’escola pot ajudar els infants a 

començar a adonar-se’n que quan més bé seleccionen les paraules, 
construeixen les frases i escullen el to de veu, es fan entendre millor. També 

iniciar la sensibilització del gust per la llengua. 

 

 

 

LES DIMENSIONS DEL PENSAMENT 
 
 

Aprendre a pensar i posar mots als pensaments és una tasca complexa que 

hem d’aprendre de mica en mica. Aquests materials que us presentem tenen 

com a trama fonamentalment tres dimensions del pensament:  

 

Pensament crític 
 
El pensament crític inclou la capacitat de raonar i pensar amb lògica, analitzar 

i jutjar les situacions adequadament i actuar amb una base fonamentada. 

El pensament crític no només ajudarà els infants a consolidar millor el que 

aprenen sinó que els prepararà per enfrontar-se a molts moments de la vida 

en què hauran de prendre decisions o afrontar amb esperit racional 

experiències, informació o actituds pròpies i dels que els envolten. 

 
La capacitat d’analitzar de manera crítica una situació o informació exigeix 

certes actituds o destreses que orienten la forma d’actuar. Per això és 

important treballar les capacitats que permeten el pensament crític: 

comprendre significats, enfocar els fets o situacions des de diversos punts de 

vista, dur a terme un procés de decisió racional, basat en raons, evitar deixar-

se portar pels prejudicis o les emocions irracionals i triar amb autonomia i 
responsabilitat. 

 

1. Ajudar a comprendre. Per pensar de manera crítica cal ser capaç d’entendre 

el món que ens envolta, conèixer les causes de les coses i les conseqüències 

de les nostres accions. Caldrà tenir a punt preguntes com ara:  

-I com és que ha passat? 

-I quines conseqüències tindrà? 
 

2. Fomentar l’argumentació. El pensament crític es nodreix de la capacitat de 

relacionar fets, de l’anàlisi de les diferents opcions o opinions o la posada en 
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comú de punts de vista. És bo animar els infants a argumentar allò que diuen i 

fan. La pregunta clau és “Per què” amb les seves variants: Per què ho dius? 

Com és que ho fas? Poc a poc anar-los convidant a no dir només si o no sinó 

el perquè. 

 

3. Decidir amb autonomia. Aprenem fent, posant en pràctica; per això és 
important animar als infants a expressar la pròpia opinió en situacions del dia 

a dia. En la mesura que sigui possible es tracta de que no repeteixin el que 

han dit els altres. Estimular-los a trobar noves respostes. 

Com podem caracteritzar el pensament crític? 

Utilitzar el pensament crític significa obrir la ment, intentar ser objectiu i 

acceptar les idees dels altres i desenvolupar actitud reflexiva. Tot això de 

manera molt incipient  en aquesta etapa. 
 

Les seves tres característiques fonamentals -la qual cosa no vol dir que no hi 

hagi altres, segons Lipman són: 

 

• Es basa en criteris: cal justificar, argumentar les seves afirmacions. El 

pensament crític necessita estar fonamentat i estructurat per semblar 
convincent. Per tant, "el pensament dels infants millorarà significativament si 

són capaços de trobar i explicar les raons vàlides darrere de les seves 

opinions". La justificació de les seves afirmacions no només s'aplica als i les 

estudiants, sinó també al professorat que, a jutjar, a tenir en compte, ha de 

confiar en criteris vàlids. Quants demanem el per què els estem ajudant a 

trobar criteris. Per exemple una alumna diu que un objecte és bonic. Li 
demanarem què és el que el fa bonic, pot ser la forma, la textura, el color, que 

li recorda.... 

   

• És autocorrectiu: En els més petits l’autocorrecció consisteix en flexibilitzar 

les seves opinions, saber escoltar els altres i canviar de parer si s’escau. 

De vegades diuen coses forassenyades o molt contundents que cal matisar o 

contra exemplificar.  La conversa i el diàleg entre ells ha de procurar-los la 
possibilitat de canviar, matisar sense que sigui entès com una renúncia. 

Preguntar: Com ho sabem?, N’estem segurs?, Has canviat d’opinió?  

 

• És contextual: en el cas dels més menuts cal ajudar-los a partir de situacions 

concretes  però se l’ha d’ajudar a no fer generalitzacions gratuïtes –fonament 

moltes vegades dels prejudicis-. El pensament tindrà en  compte 
"circumstàncies excepcionals o fortuïtes,  límits o restriccions particulars, i fer-

los adonar de la possibilitat que un significat pot no ser traduïble d'un context 

a un altre ". Preguntar: Sempre és així? En alguns casos les coses són 

diferents? Tenim algun contraexemple? Hi hauria una altra manera de mirar-

ho? 

 

Pensament creatiu 
 

La creativitat és l’habilitat d’inventar i desenvolupar idees noves i originals. 
Significa posseir la capacitat de trobar solucions a problemes de forma 

innovadora.  El procés creatiu implica la interacció de les funcions següents: 

pensar, percebre, sentir i intuir. 
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Les característiques de la persona creativa són: 

• Curiositat: té la necessitat de profunditzar exclusivament en funció dels seus 

interessos. 

• Originalitat: genera idees úniques i innovadores. 

• Sensibilitat: capta l’essència dels fenòmens, és hipersensible als problemes, 
necessitats, sentiments i expressions dels altres. 

• Flexibilitat: capacitat de canviar la perspectiva i adaptar-se a noves regles. 

Veure les diferents cares d’un problema. 

• Fluïdesa: capacitat per a donar moltes propostes davant un problema, 

elaborar més solucions, més alternatives…aportant idees sense parar. 

• Capacitat de transformació: refà idees, conceptes, persones i coses. 

• Autonomia: llibertat per a pensar i deixar que es desenvolupi la seva 
fantasia i espontaneïtat (pensament lateral o divergent). 

• habilitat en l’associació: implica la capacitat d’unir i combinar idees, 

paraules, imatges, que no guarden relació entre elles. 

 

Estimular la recerca d’alternatives, mirar les coses des de distints punts de 

vista, generar noves solucions són mostres de pensament creatiu.  
La creativitat que és mare de la flexibilitat i del pensament lateral i divers 

permetrà als infants a adaptar-se millor al seu entorn tant natural com social. 

  

En els seus primers sis anys de vida els infants  desenvolupen moltes de les 

capacitats que marcaran el seu futur. Entre aquestes capacitats hi ha la de 

crear. Encara que ho siguin creatius, hi ha maneres d'estimular aquesta 
capacitat, de manera que romangui i es potenciï. 

  

La creativitat va de la ma de l’exploració, la sorpresa, la indagació. És creatiu 

qui fa hipòtesis, qui és capaç de veure perspectives inusuals, qui no es queda 

en el que hi ha a la vista i indaga més enllà qui és capaç de canviar la mirada, 

canviar el punt de vista. 

 
Aquestes dues dimensions fonamentals del pensament han d’anar 

entrellaçades i són necessàriament complementàries.  

 

Es necessiten i sense la combinació i la bona harmonia el treball tant teòric 

com actitudinal queda inconclús. Un pensament crític sense alternatives, sense 

imaginació, si originalitat és un pensament fred, pot resultar mecànic, molt 
analític però poc productiu. Un pensament creatiu sense raonabilitat, 

desbocat, sense límits ni context pot ser poc efectiu i de difícil comunicabilitat 

 

Les preguntes per estimular el pensament creatiu poden ser: De quina altra 

manera...? Podria afegir o treure? Puc inventar una altra manera? Com 

podríem transformar...? per algú que fos de.... seria el mateix? 

 

Pensament curós 
 
Tant el pensament crític com el creatiu necessiten el bàlsam d'un raonament 

assenyat, amorós, un pensament afectuós que tot i no estar d'acord o no 
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comprenent les propostes sigui afectiu en la formulació, atacant les idees però 

no les persones. 

 

Sense la noció de cura, el pensament quedaria desproveït de valors. Sentim 

emocions quan triem i quan vam decidir, i en canvi, sabem bé que aquestes 

eleccions i decisions estan entelades d'emocions i judicis. 
 

En altres paraules, estem inclinats a pensar que els nostres sentiments no 

tenen relació amb el pensament encara que puguin ser-ne la causa o la 

conseqüència. Malgrat això, Lipman defensa que la cura, en tant que 

sentiment, és un tipus de pensament.  

 

Els sentiments són judicis 
 

El pensador i educador Matthew Lipman va encunyar el terme  de pensament 

Curós i va argumentar que era la tercera dimensió del pensament necessària 

(juntament amb el pensament crític i creatiu) per dues raons principalment.   

 

La primera és que, la cura té una ampli reconeixement en el domini cognitiu 
per les seves funcions de: filtrar, mesurar, ponderar, prioritzar, a diferència 

d’actes d’alta visibilitat mental com inferir o definir.  

 

La segona raó per la qual Lipman va pensar en incloure aquesta tercera 

dimensió pis perquè sense la cura l’argumentació i les raons estarien buits dels 

valors. I si el Pensament Complex no conté la valoració o l’avaluació és molt 
possible que enfoqui les matèries apàticament, indiferentment,  sense cura, la 

qual cosa significa que el pensament estaria insegur respecte de la 

investigació mateixa. 

 

Lipman manté que sentim emocions quan hi ha elecció, quan tenim decisions 

per prendre i aquestes són els límits conductors del judici, de manera que 

acaba arribant a la conclusió que l’emoció és la tria, la decisió i el judici. I és 
precisament tot això que podem anomenar Pensament Curós. 

 

Es tracta d’un pensament que uneix el terreny cognitiu amb el terreny afectiu i 

que no solament es preocupa del present sinó del futur, donat que tenir cura 

significa posar les condicions per aconseguir que allò que cuidem es 

desenvolupi en el futur, es perfeccioni. Sempre des de la posició de 
considerar-lo com igual per no caure en el paternalisme o la sobre protecció, 

sempre des de l’espai degut a la seva pròpia autonomia, la cura ve del cor i 

dels valors de les persones. Ens cuidem d’allò que apreciem. El pensament 

curós proporciona a l’individu un sistema de valors forts. Amb el pensament 

curós emergeixen l’entusiasme i una profunda sensibilitat.  

 

Abans d’entrar a fer una anàlisi exhaustiva del pensament curós es fa 
necessari remarcar la idea, que el pensament curós no és quelcom aïllat, amb 

la seva parcel·leta dins del nostre pensament, que actua pel seu compte. 

Sabem que això no és així, i que tan sols l’hem tractat d’aquesta manera amb 

el fi d’aprofundir en la seva comprensió. I a tal fi el situarem  en relació, en el 

seu context del “ higher order thinking”  
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Les preguntes que estimularan el pensament curós poden ser: Què faria jo al 

seu lloc?  Com m’he sentit i com em sentiria si...? Ho trobem bé, regular o 

dolent? 

 

Per saber-ne més 
Lipman M. El lugar del pensamiento en la educación. Ed. Octaedro, 2016  
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L’AVALUACIÓ 
 
 

AVALUACIÓ DELS INFANTS 

 
Al final de cada sessió cal avaluar com ha anat l’activitat. Ho farem a partir de 

preguntes de preferències com ara: 

• M’ha agradat ( el joc, el conte, la imatge, la cançó, el curtmetratge?? 

• M’ho he passat bé fent-lo, mirant-lo o escoltant-lo? 

• Què és el que més m’ha agradat?d 

Demanat sempre el per què. 

També podem fer preguntes de metodologia: 

• Què hem fet avui? (Resum) 

• Com ho hem fet? (Habilitat emprada) 

• Com ho hem sabut? (Pregunta de metacognició) 

De cada activitat es pot demanar que valorin aspectes puntuals, per exemple, 

al final del conte, donant per fet que dura tres o quatre sessions, es pot 

preguntar: 

• Quin és el personatge que t’ha semblat més simpàtic? 

• Quin és el moment que m’ha agradat més del conte? 

 

AVALUACIÓ PER L’ENSENYANT 
 

 SI De vegades si / 

De vegades no 

NO 

Manté l’ atenció quan s’explica l’ activitat    

Gaudeix jugant, escoltant el conte, 

contemplant un quadre o visionant un 

curtmetratge 

   

Mostra interès per les activitats 

proposades 

   

Participa en les converses que es generen 

a partir de les preguntes? 

   

Escolta els companys i companyes, 

respectant el torn i esperant el moment 

oportú per parlar 

   

Recorda i pot reproduir  el joc, el conte, el 

quadre o el curtmetratge 

   

Participa activament en les activitats 
suggerides 

   

Entén ela missatges de les activitats    

Quin són els seus jocs, contes, imatges o 

curtmetratges preferits 
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