
UNITAT DIDÀCTICA :

NIVELL:    E.I. TEMPORALITZACIÓ :
3r trimestre 

DURADA:
15 dies 

ESPAI:
Aula, entorn de 
l’escola, Museu 
Verdaguer.

1. OBJECTIUS 2. CAPACITATS
• Aproximar-se a la vida i obra de Jacint Verdaguer:  . 6
• Començar  a  conèixer  el  poema  “El  Canigó”  a  través  de 
l’adaptació d’aquesta obra en forma de conte. 

6

• Apropar-se a la poesia catalana 5
• Relacionar  alguns  poemes  sobre  animals  i  plantes  amb  el 
coneixement de l’entorn de l’escola. 

5, 6

• Escoltar,  memoritzar  i  recitar  un  poema  amb  l’entonació 
adequada.

5

• Valorar la figura de Verdaguer com a gran poeta català. 6
• Afavorir la creativitat dels alumnes mitjançant l’expressió plàstica. 1, 3, 5

• Mostrar interès per la poesia i participar en totes les activitats del 
projecte.

9

1. CAPACITATS

EIX 1. Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma.

1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, 
tot adonant-se de les seves possibilitats.

2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 
positiva d'ell mateix i dels altres.

3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per 
actuar amb seguretat i eficàcia.

EIX 2. Aprendre a pensar i a comunicar.

4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques 
bàsiques.

5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

EIX 3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

6. Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 
respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.



7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els 
perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.

EIX 4. Aprendre a conviure i habitar el món.

8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució 
pacífica de conflictes.
9. Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 
autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

2. CONTINGUTS
• Aplicació d'hàbits d'autonomia i rutines en la vida escolar, mostrant iniciativa i 

esforç per trobar personalment solucions a situacions i dificultats superables, 
sabent demanar ajuda quan faci falta i acceptar-la quan calgui.

• Exercitació progressiva d'hàbits que afavoreixin la relació amb els altres: cura, 
atenció, escolta, diàleg i respecte.

• Participació en la cura i manteniment dels objectes i espais col·lectius.
• Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d'aprenentatge i satisfacció pels 

progressos assolits.
• Observació i identificació de diferents elements de l'entorn: materials, objectes,

        animals, plantes, paisatges.
• Identificació d’històries o llegendes de l'entorn proper i de Catalunya. 
• Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com el 

dibuix o la càmera fotogràfica, entre altres
• Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, processos, 

canvis.
• Sensibilitat i interès per l'escolta, l'observació i l'exploració de les possibilitats
• sonores, simbòliques, cinètiques i plàstiques d'elements de l'entorn.
• Participació i escolta activa en situacions habituals de comunicació, com ara

converses, contextos de joc, activitats de la vida quotidiana i activitats relacionades 
amb la cultura.

• Ús d'estratègies per comprendre els altres quan s'expressen verbalment, adoptant 
una actitud positiva i de respecte envers les llengües.

• Comprensió del llenguatge no verbal com a expressió de les emocions.
• Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, 

audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i 
llegir.

• Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, 
endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com a font de plaer i 
d'aprenentatge.

• Experimentació amb tècniques plàstiques i audiovisuals bàsiques: dibuix, pintura,
       collage, modelatge, estampació, edició gràfica amb ordinador i imatge, treballant 

l'alfabet visual: punt, línia, taca, color, textura, volum, enquadrament, punts de 
vista i llum.

• Exercitació de destreses manuals: retallar, esquinçar, arrugar, punxar i plegar, 
adquirint coordinació oculomanual.

• Iniciació als usos socials de la lectura i l'escriptura. Exploració de materials de



      l'entorn, com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o digital, que
      contenen text escrit.
• Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les 

habilitats lingüístiques i expressives.
• Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les

       produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i audiovisuals.
• Utilització d'estratègies per fer-se comprendre i per comprendre els altres, amb 

imitació de models i amb un ús de la llengua cada vegada més acurat: pronunciació 
clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís i variat, entonació i to de veu 
apropiats.

• Apreciació de l'estètica de les formes literàries -ritme i rima- i artístiques, i de les 
sensacions i emocions que provoquen.

•  Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l'escrit.
• Utilització de la intuïció, la improvisació, la fantasia i la creativitat tant en 

l'observació i l'escolta com en els processos creatius artístics. Ús de materials i 
tècniques plàstiques per fer representacions de manera creativa.

• Adquisició d'actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a intèrpret o 
oient: escoltar, observar, interpretar i crear.

• Ús de llibres, també en format multimèdia, per imaginar, informar-se, divertir-se, 
estar bé.

5. ACTIVITATS APRENENTATGE

1a proposta: 
Presentar Verdaguer als nens, explicant els aspectes més rellevants de la seva vida i 
obra. 

2a proposta: 
Ruta literària per l’entorn de l’escola presentant, escoltant i repetint  algunes poesies 
sobre plantes i animals de Verdaguer. 
Memoritzar el poema “La papallona” asseguts en un prat de les afores del poble. 

3a proposta: 
Dibuixar el poema  “La papallona”. 

4a proposta: 
Presentació del poema “Canigó” i dels seus personatges principals: fades i cavallers. 

5a proposta: 
Visita al Museu Verdaguer:

• Escoltar l’adaptació en forma de conte del poema “Canigó”.
• Visita guiada a les principals estances de la casa Verdaguer. 

6a proposta: 
Elaborar fades i cavallers a partir de les tècniques: pintar amb llapis de colors, retallar i 
collage.
Confeccionar (amb volum) els presents de les fades de “Canigó” amb materials 
diversos. 



7a proposta: 
Plasmar el treball plàstic elaborat en una exposició: 

• Un mural amb el palau de gel, les fades i els cavallers. 
• Una prestatgeria amb els regals de les fades. 

8a proposta: 
Explicar l’exposició als companys de l’escola (el dia acordat) i als pares (el dia de la 
Festa dels Jocs Florals)

7. CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia 

cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres.
• Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i 

emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i 
d'aprenentatge amb l'ús d'un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte 
vers altres cultures i diferents llengües.

• Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i 
l'escrit, iniciar-se en l'ús funcional de la lectura i l'escriptura. Crear de manera 
individual i col·lectiva petits textos i dibuixos.

REFORÇ I AMPLIACIÓ
Cada nen té un ritme diferent en l’aprenentatge  i a partir de l’observació podem veure 
l’evolució de cada nen, i si té dificultats per poder seguir. El número d’alumnes que 
som afavoreix positivament l’atenció  a la diversitat de cada infant en tots els aspectes, 
comunicació, capacitats, nivell...

8. METODOLOGIA
Les activitats proposades pretenen treballar  els continguts de la unitat amb diferents 
metodologies i activitats per tal d'afavorir  que els alumnes puguin gaudir del procés 
d'aprenentatge. 
Depenent dels objectius de cada activitat, es compagina el treball amb tot el grup de 
parvulari, de grup classe o individual. Així s’aconsegueix la riquesa de treballar amb un 
gran grup, la tranquil·litat de fer el propi treball d’aula o el diàleg i la col·laboració 
entre alumnes de diferents nivells i edats i el treball personal.
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