Hi ha qui dorm
com una soca
Un projecte sobre la son dels animals
4 anys | Projecte 2

Projecte de mostra

tklearning:
la teva formació
en línia
Volem que gaudeixis de l’experiència d’educar des de la calma, el respecte i la
pedagogia verda. I que ho facis sabent què fas a cada moment i per què ho fas.
Sabies que tens a la teva disposició els cursos en línia d’Inspira? A la nostra
plataforma de formació hi trobaràs trucs i estratègies explicats per experts:
•

Formació sobre la neuroeducació i la seva aplicació a l’aula.

•

Com donar ales a la creativitat dels alumnes amb el treball d’expressió
plàstica.

•

La música que no només s’escolta, sinó que també es fa.

•

Eines de ioga i mindfulness per a tota la vida.

•

La importància del joc i la fantasia com a motors de pensament.

•

Com prendre consciència de l’aprenentatge, quins moments són clau
per registrar, quins instruments necessito per avaluar-los.

•

I molt més.
Entra ja a https://tk-learning.com/

Guia del mestre

Naturalesa,
calma, bellesa…
i aprenentatge!
Hi ha qui dorm com una soca és el segon projecte d’Inspira 4 anys on els alumnes
s’endinsen en el món animal seguint el seu interès natural en aquesta edat. Durant
aquesta recerca, coneixeran com, quan i on dormen alguns animals i aprofundiran en
el món de les emocions i en la importància del descans. També aprendran a comunicar
les seves idees per crear el seu producte final.
Com a producte final els nens es convertiran en Experts en somni animal i duran a terme
una conferència en què, de manera cooperativa, explicaran als companys d’altres cursos
tot el que han après sobre com dormen alguns animals que han conegut a fons durant
projecte.

Objectius generals
•
•
•
•

Conèixer els hàbits de son de diferents animals.
Discriminar els nius o els caus on dormen els animals.
Iniciar-se en habilitats matemàtiques (classificació, seriació i numeració).
Utilitzar la llengua com a font de coneixement i instrument d’expressió
d’idees i emocions.
• Participar en propostes de representació i expressió plàstica i musical.
• Desenvolupar la consciència corporal i l’atenció plena a través
de seqüències lliures i guiades.

SESSIÓ 1

Provocació
inicial

Avaluació
Revisem, conjuntament,
que estiguem seguint
les fases del procés
d’investigació.

Avaluació
Compartim els
coneixements previs sobre
els animals i els passos que
hem de seguir per fer-ne
una investigació.

Com dormen
els animals

On dormen
els animals

Quan dormen
els animals

Projectes emocionants
Cada projecte té 48 sessions que es distribueixen en 13 hores setmanals durant 4 setmanes.
Les sessions estan repartides en aquests 6 grans blocs:
• 14 sessions d’entorn natural.
• 10 sessions de llenguatge matemàtic.
• 8 sessions de sensibilitat i expressió musical.
• 8 sessions de sensibilitat i expressió plàstica.
• 6 sessions de cos i moviment.
• 10 sessions de comunicació i llenguatge.

L’avaluació com a experiència d’aprenentatge
A Inspira apostem per una avaluació holística en què hi participen tant el docent com
l’alumne. És una avaluació que es basa en observar, conèixer, evidenciar i posar paraules al
desenvolupament de cada nen, amb l’objectiu de regular l’ensenyament i l’aprenentatge.
Per als docents
A cada sessió et diem què avaluar i com fer-ho perquè puguis dur a terme una avaluació contínua
i global.
Per als alumnes
Tots els projectes inclouen activitats perquè els alumnes valorin i reflexionin sobre què han
après i com ho han après. Això els permet participar de manera activa en el seu aprenentatge,
visualitzar allò que han après i identificar les seves dificultats com una oportunitat de superació.
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Avaluació
Reflexionem sobre
el procés i sobre com
podem ampliar la cerca
d’informació.

Avaluació
Analitzem tot el procés
de cerca d’informació
realitzat per valorar tot
el que hem après.

Amb qui dormen
els animals

Producte final:
conferència.

Quanta estona
dormen els animals

Molt més que una guia
La Guia del mestre conté la descripció detallada de les activitats i del material necessari, així
com tota la informació pedagògica necessària per dur a terme les sessions. Aquesta informació
et permetrà adaptar les sessions i la seva programació a la realitat de la teva aula i del teu centre.
A més, inclou informació addicional per ajudar-te a créixer com a mestre, amb orientacions
i dades clau sobre neuroeducació, educació emocional, pedagogia verda, personalització de
l’aprenentatge, referents inspiradors, gestió d’aula, cultura de pensament, expressió i sensibilitat,
joc, aprenentatge cooperatiu i estratègies d’avaluació.

La fantasia a Inspira

Inteligencias
múltiples

Material

Material

• Fulls blancs.
• Ceres o plastidecors.
• Espelmes petites.

Para acabar

Lectoescriptura
Entorno

Avaluació
Observació
• Comparteix situacions
i experiències que li generen por.

5 min
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».

SESSIÓ
SESIÓN21

Hola, amics! Soc el Taro i us acompanyaré en
aquest projecte tan bonic. Us explicaré un
secret: abans em feien molta por la foscor
i la nit. A vosaltres us ha passat mai?
La Dàlia em va demanar que escrivís o
dibuixés allò que em feia por i pensés per
què. Quan ho vaig dibuixar, ho vaig ensenyar
• Palos y hojas.
a la Dàlia i ella em va dir: «Ara tanca els ulls
• Papel de i,embalaje.
amb tota
la força que puguis, bufa les
• Mindfulness.
color.
es de A
otoño
• Cuento Elteves
pors!».
vosaltres quines coses us fan
por?, me les expliqueu i les bufem junts?
(Taro)

• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
Naturalista

Lingüístico-verbal

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Objetivos

Reflexió sobre la pràctica

Lectoescriptura
Entorno

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Per acabar
5 min
• Postura corporal del lleó: els alumnes reprodueixen aquesta postura a partir de la imatge de les
cartes de postures corporals.

SESIÓN 1

• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
Desenvolupament
15 min
nocturns: el mestre proporciona als alumnes fulls blancs i pintures (ceres o plastidecors),
• Gats
acabar
Para
5 minapaga els llums i convida els alumnes a pintar el que vulguin. Si ho considera necessari, pot il·luminar
comparteixen què
llums ai els
Quan acabin,
petites.
espelmes
ambganas
a vuestros
ver nens
de volver
ganas els
¿Teníaisencén
al colegio?;
de volver
«¿Teníais
Reflexión final:l’espai
• mínimament
dibuixat o pintat i com s’han sentit fent les creacions a les fosques.
han
compañeros?».
15 min
• La por del Taro: el mestre llegeix el missatge del Taro perquè els alumnes reflexionin sobre la por:
«Què és?», «què sentim quan en tenim?», «quines situacions o experiències ens provoquen por?»,
«què podem fer per deixar de tenir por?». És important evitar la frase «No tinguis por»; s’han de
respectar les pors dels alumnes i ajudar-los a regular-les.

Inteligencias
múltiples
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5 min
Desarrollo
• Diàleg inicial: el mestre anima a establir un diàleg sobre els animals que, mentre nosaltres dormim,
els encanta sortir a passejar, com ara els gats. S’introdueix breument el tema de la capacitat dels
35 min
gats per veure-hi de nit, i els alumnes posen en comú què farien si tinguessin aquest poder.
• Recolecta de palos y hojas.
El mestre proposa als alumnes que es converteixin en gats i presenta l’espai i els materials que
paraatrabajar
todos
entreque
vertical
de manera
y hojas
de palos
Colocación
• es
la nit. los trazos. Es importante
pinten
de gats
l’activitat
a terme
per dur
faran servir
que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

Actividades

Activitats

Para empezar

TRIMESTRE
PRIMER
PRIMERTRIMESTRE

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

La por és una de les emocions bàsiques que
compartim amb els animals. Permet detectar
els perills i actuar davant d’una amenaça per
garantir la supervivència. Si no s’identifica i no
es regula, pot derivar en trastorns emocionals
protagonitzats per l’estrès i l’ansietat.
Per això, és important ajudar els alumnes
a identificar aquesta emoció a través de
l’activitat proposada. Expressar i compartir
allò que els fa por els ajudarà a entendre
l’emoció i a adquirir estratègies per regular-la.
A més, permetrà al mestre conèixer millor els
alumnes.

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
del curso que comienza.

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada
vegada més autònoma
• Assolir progressivament seguretat afectiva
Para empezar
i emocional i anar-se formant una imatge
5 min
positiva d’ell mateix i dels altres.
color.
de
es
otoño
El
de
• Lectura en voz alta para los alumnos
y los sentimientos de los alumnos acerca
intereses
los
y
curso
nuevo
del
retos
los
• Dialogo acerca de
comienza.
que
curso
delcomençar
Per

Actividades

Educació emocional

Desarrollo

Capacitats
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que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

• Recolecta de palos y hojas.

• Identificar emocions i les situacions
Naturalista
les generen.
que

• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante

Objectius

• Caixa d’aula: cartes de postures corporals.
Objetivos

35 min

Lingüístico-verbal

Aquí trobaràs orientacions
addicionals que et
permetran seguir creixent
com a docent.

SESSIÓ
SESIÓN21
Lectoescriptura
Entorno

Material
• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Mindfulness.
• Cuento El otoño es de color.

Inteligencias
múltiples

Material

Lingüístico-verbal

• Fulls blancs.
• Ceres o plastidecors.
• Espelmes petites.
• Caixa d’aula: cartes de postures corporals.

Objectius
• Identificar emocions i les situacions
Naturalista
que
les generen.

Objetivos

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Actividades
Para empezar
5 min

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

Activitats
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
delcomençar
curso que comienza.
Per

5 min

Desarrollo
• Diàleg inicial: el mestre anima a establir un diàleg sobre els animals que, mentre nosaltres dormim,

els encanta sortir a passejar, com ara els gats. S’introdueix breument el tema de la capacitat dels
35 min
gats per veure-hi de nit, i els alumnes posen en comú què farien si tinguessin aquest poder.
El mestre proposa als alumnes que es converteixin en gats i presenta l’espai i els materials que
• es
Colocación
de palos
y hojas
de manera
vertical
entreque
todos
paraatrabajar
faran servir
per dur
a terme
l’activitat
de gats
pinten
la nit. los trazos. Es importante
que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Recolecta de palos y hojas.
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• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
Desenvolupament
15 min
• Gats
nocturns: el mestre proporciona als alumnes fulls blancs i pintures (ceres o plastidecors),
Para
acabar
apaga
els llums i convida els alumnes a pintar el que vulguin. Si ho considera necessari, pot il·luminar
5 min
mínimament
ambganas
espelmes
petites.
Quan acabin,
llums ai els
comparteixen què
• Reflexión final:l’espai
«¿Teníais
de volver
al colegio?;
¿Teníaisencén
ganas els
de volver
ver nens
a vuestros
han
dibuixat
o
pintat
i
com
s’han
sentit
fent
les
creacions
a
les
fosques.
compañeros?».
15 min
• La por del Taro: el mestre llegeix el missatge del Taro perquè els alumnes reflexionin sobre la por:
«Què és?», «què sentim quan en tenim?», «quines situacions o experiències ens provoquen por?»,
«què podem fer per deixar de tenir por?». És important evitar la frase «No tinguis por»; s’han de
respectar les pors dels alumnes i ajudar-los a regular-les.

Per acabar
5 min
• Postura corporal del lleó: els alumnes reprodueixen aquesta postura a partir de la imatge de les
cartes de postures corporals.

La fantasia a Inspira
Hola, amics! Soc el Taro i us acompanyaré en
aquest projecte tan bonic. Us explicaré un
secret: abans em feien molta por la foscor
i la nit. A vosaltres us ha passat mai?
La Dàlia em va demanar que escrivís o
dibuixés allò que em feia por i pensés per
què. Quan ho vaig dibuixar, ho vaig ensenyar
a la Dàlia i ella em va dir: «Ara tanca els ulls
i, amb tota la força que puguis, bufa les
teves pors!». A vosaltres quines coses us fan
por?, me les expliqueu i les bufem junts?
(Taro)

Avaluació
Observació
• Comparteix situacions
i experiències que li generen por.

5 min
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».
Para acabar

• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
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que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
35 min

Desarrollo

Capacitats

La por és una de les emocions bàsiques que
compartim amb els animals. Permet detectar
els perills i actuar davant d’una amenaça per
garantir la supervivència. Si no s’identifica i no
es regula, pot derivar en trastorns emocionals
protagonitzats per l’estrès i l’ansietat.
Per això, és important ajudar els alumnes
a identificar aquesta emoció a través de
l’activitat proposada. Expressar i compartir
allò que els fa por els ajudarà a entendre
l’emoció i a adquirir estratègies per regular-la.
A més, permetrà al mestre conèixer millor els
alumnes.

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
del curso que comienza.
Para empezar

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada
vegada més autònoma
• Assolir progressivament seguretat afectiva
i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d’ell mateix i dels altres.

Actividades
Naturalista

Lingüístico-verbal

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Objetivos
Reflexió sobre la pràctica

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

• Recolecta de palos y hojas.

Educació emocional

Inteligencias
múltiples
Lectoescriptura
Entorno

SESIÓN 1

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

SESSIÓ
SESIÓN12
1
Lectoescriptura
Entorno

Material
• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Mindfulness.
• Cuento El otoño es de color.

Inteligencias
múltiples

Material

Lingüístico-verbal

• myroom > aula > Meditació guiada
Atent com una tortuga.
• Paper d’embalar o folis.
• Ceres de colors.

Objectius
• Experimentar sensacions mitjançant
elNaturalista
dibuix en diverses perspectives
corporals.

Objetivos

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Actividades
Para empezar
5 min

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

Activitats
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
delcomençar
curso que comienza.
Per

5 min

Desarrollo
• Meditació guiada Atent com una tortuga: per dur a terme l’activitat, el mestre pot reproduir l’àudio

o, si ho prefereix, pot llegir els passos de la transcripció.
35 min

24
2

• Recolecta de palos y hojas.
Desenvolupament
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
25que
minnotemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Recordatori de les característiques del son de les ratapinyades: «Com són?», «com dormen?».
Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
•• Ratapinyades
que pinten: el mestre tapa prèviament les parts inferiors de les taules de treball
dels alumnes amb paper d’embalar o folis i els proporciona ceres de colors perquè, estirats a terra
les taules, pintin, dibuixin o s’atreveixin a escriure alguna paraula de forma lliure. Si el mestre
Parasota
acabar
ho
considera
oportú, poden ser els mateixos alumnes els que preparin el «sostre de la cova de la
5 min
ratapinyada»
per
fer les ganas
creacions.
• Reflexión final: «¿Teníais
de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».

Per acabar
10 min
• Exposició de les creacions i recollida de sensacions: el mestre convida els alumnes a observar
les creacions dels companys i a compartir quines sensacions han experimentat durant l’activitat:
«Us ha agradat pintar de l’inrevés?», «us ha estat fàcil o difícil?» «per què?», «algú hi vol dir la seva
sobre la creació d’algun company?».

Pedagogia verda
L’hort a Inspira
La comissió de l’hort s’haurà de reunir per
compartir les llistes de material fetes per
cada grup classe i crear, amb les idees que
hi apareixen, una llista única. La llista dels
elements necessaris de què no disposi el
centre s’haurà de presentar a l’administració
perquè pugui fer la comanda.

Avaluació
Observació
• Comparteix les sensacions sobre
la tècnica proposada.

5 min
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».
Para acabar
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
25
2

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
35 min

Desarrollo

Capacitats

Quina idea tan genial, pintar de l’inrevés!
Avui mateix ho provaré. Per cert, necessito
la vostra ajuda: ahir, el picot em va desafiar
que solucionés una endevinalla, però no tinc
ni idea de quina és la solució. Em podeu
ajudar a saber què és? L’endevinalla és:
«Encara que no soc pintor, pinto en parets,
en papers o a terra. Però no podré pintar més
quan ja no em quedi ni un pèl». Què pot ser?
(Taro)

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
del curso que comienza.
Para empezar

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada
vegada més autònoma
• Assolir progressivament seguretat afectiva
i emocional i anar-se formant una imatge
positiva d’ell mateix i dels altres.

Actividades

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Naturalista

Objetivos

Lingüístico-verbal

Reflexió sobre la pràctica

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

• Recolecta de palos y hojas.

La fantasia a Inspira

Inteligencias
múltiples
Lectoescriptura
Entorno

SESIÓN 1

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

SESSIÓ
SESIÓN24
1
Lectoescriptura
Entorno

Inteligencias
múltiples

Lingüístico-verbal

Objectius
• Relacionar-se amb els companys
Naturalista
de
forma respectuosa.

Material
• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Mindfulness.
• Cuento El otoño es de color.

Material
• myroom > aula > Meditació guiada
Les ones de la respiració.
• Elements naturals i cartes numerals (0-5)
del material de l’alumne.
• Caixa d’aula: cartes Quin animal és aquest?
• Mantener
• Pinces.diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Objetivos

Actividades
Para empezar
5 min

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

Activitats
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
delcomençar
curso que comienza.
Per

5 min

Desarrollo
• Meditació guiada Les ones de la respiració: per dur a terme l’activitat, el mestre pot reproduir l’àudio

o, si ho prefereix, pot llegir els passos de la transcripció.
35 min

48
2

• Recolecta de palos y hojas.
Desenvolupament
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
30que
minnotemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Dinàmica als espais manipulatius de lliure circulació: els alumnes es mouen lliurement segons els
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
seus interessos personals i trien l’espai on volen fer l’activitat.
‒Espai 1: relacionen la quantitat d’elements amb la grafia corresponent.
Para‒Espai
acabar 2: efectuen seriacions amb elements naturals.
‒Espai
3: classifiquen elements naturals o les cartes Quin animal és aquest? segons les seves
5 min
característiques.
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
‒Espai
4: practiquen la destresa motriu equilibrant esferes en suports, filant, enfilant elements,
compañeros?».
i traspassant elements d’un lloc a un altre fent servir pinces.
‒Espai 5: tracen números a la caixa sensorial. El mestre ha d’observar atentament els alumnes dins
del grup i estar pendent de les necessitats que tenen, per afavorir l’aprenentatge experimental
i també la capacitat de decisió.

Per acabar
5 min
• Diàleg sobre les activitats fetes: «Com us heu sentit?», «quin espai us ha agradat més, i per què?»,
«heu jugat sols o amb algun company?», «què heu compartit?».

Estratègies
d’avaluació
Moment clau
Aquesta sessió és un bon moment per
valorar les relacions que s’estableixen entre
els alumnes i les seves preferències en els
espais de lliure circulació. Anotar-ho en
un diari d’observació permetrà al mestre
recuperar la informació a les següents
sessions i projectes per valorar-ne l’evolució.

Avaluació
Documentació
• Conviure en la diversitat,
avançant en la relació amb els
altres i en la resolució pacífica
de conflictes.

5 min
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».
Para acabar
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
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que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
35 min

Desarrollo

Capacitats

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
del curso que comienza.

L’observació dels alumnes permet adequar
les propostes dels espais de lliure circulació
de manera que es tingui en compte la seva
diversitat. Es recorda que cal oferir materials
multinivell que facin possible l’aprenentatge
de tots els alumnes de l’aula, i també
propostes amb més o menys dificultat
perquè ells mateixos gestionin l’aprenentatge.
Para empezar

Aprendre a conviure i habitar el món
• Conviure en la diversitat, avançant en
la relació amb els altres i en la resolució
pacífica de conflictes.

Actividades

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Naturalista

Objetivos

Lingüístico-verbal

Reflexió sobre la pràctica

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

• Recolecta de palos y hojas.

Personalització
de l’aprenentatge

Inteligencias
múltiples
Lectoescriptura
Entorno

SESIÓN 1

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

SESSIÓ
SESIÓN26
1
Lectoescriptura
Entorno

Inteligencias
múltiples

Lingüístico-verbal

Objectius
• Practicar la coordinació oculomanual.
Naturalista

Material
• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material
• Targetes de grafomotricitat del material
de l’alumne.
• Caixa d’aula: cartes Quin animal és aquest?
• Carpeta d’aprenentatge: pàgines 20 i 21.
• Retolador negre
• Mantener
sencillos
relacionados con
• Punxó,diálogos
estoreta
o tisores.
su •entorno
más
inmediato.
Color blanc o marcador platejat.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Objetivos

Actividades
Para empezar
5 min

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

Activitats
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
delcomençar
curso que comienza.
Per

10 min

Desarrollo
• Joc de grafomotricitat a l’esquena per parelles: un alumne, que farà de pissarra, se situa d’esquena,

i l’altre, que farà de retolador, mira el mestre i fa el traç mostrat de pressa o lentament, en funció de
35 min

com es desplaça l’animal que ensenya el mestre. Per exemple, si el mestre mostra un peresós
juntament amb el traç espiral, el nen dibuixa a l’esquena del company espirals lentament; si ensenya
• una
Colocación
de palos y hojas
manera
vertical
entre todos
paraa trabajar
losdel
trazos.
Es importante
llebre juntament
amb de
el traç
circular,
l’alumne
dibuixa
l’esquena
company
cercles
que notemos Després
que no todos
la misma
forma, color
o tamaño.
ràpidament.
de 30tienen
segons,
s’intercanvien
els rols.
• Recolecta de palos y hojas.
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• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.

Desenvolupament
25acabar
min
Para
•
Realització
de l’activitat de les pàgines 20 i 21 de la Carpeta d’aprenentatge: els alumnes fan
5 min
diferents
traços
a cada un
delsdecercles
amb retolador
exemple,
al primer
• Reflexión final: «¿Teníais
ganas
volver concèntrics
al colegio?; ¿Teníais
ganas denegre.
volverPer
a ver
a vuestros
dibuixen
línies
verticals;
al
segon,
punts
negres
grans,
etc.
A
continuació,
piquen
o
retallen
per la
compañeros?».
línia puntejada i enganxen els cercles sobre el fons negre.
• Per acabar poden decorar la seva composició amb color blanc o marcador platejat per convertir
aquests cercles decorats en un o diversos animals adormits, com, per exemple, un cargol, una
tortuga. Aquells alumnes que vulguin, posen títol a la seva composició.
Per acabar
5 min
• Joc de grafomotricitat per parelles al palmell de la mà: la dinàmica és la mateixa que la del joc
anterior, però fent els traços al palmell de la mà. Després de 30 segons, els alumnes s’intercanvien
els rols.

Personalització
de l’aprenentatge
La coordinació oculomanual és el pas
intermedi per desenvolupar la motricitat
fina. Com que a alguns alumnes de 4 i 5 anys
aquestes coordinacions els representen certa
complexitat, és important fomentar
activitats destinades a la pràctica, que
facilitin el desenvolupament i el domini del
cos, des de les més generals fins a aquelles
de caràcter fi.

Avaluació
Observació
• Representa els traços plantejats.

5 min
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».
Para acabar
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
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que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
35 min
Desarrollo

Capacitats

Practicar els traços ajudarà els alumnes
a desenvolupar el seu procés d’escriptura.
Dur a terme aquesta pràctica de forma lúdica
i cooperativa en facilita l’adquisició. En funció
de les característiques de cada alumne, se’ls
poden proporcionar diferents suports i espais
perquè la portin a terme. Per exemple, jugar
a identificar traços al sorral de l’escola o en
grans murals i, de forma progressiva, anar
acotant l’espai. És interessant observar
la progressió d’aquest procés.

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
del curso que comienza.
Para empezar

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada
vegada més autònoma
• Progressar en el coneixement i domini del
seu cos, en el moviment i la coordinació, tot
adonant-se de les seves possibilitats.

Actividades
Naturalista

Lingüístico-verbal

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Objetivos
Reflexió sobre la pràctica

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

• Recolecta de palos y hojas.

El joc

Inteligencias
múltiples
Lectoescriptura
Entorno

SESIÓN 1

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

SESSIÓ
SESIÓN39
1
Lectoescriptura
Entorno

Inteligencias
múltiples

Material
• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material
• Conte Desperta! del material de l’alumne.
• Carpeta d’aprenentatge: pàgina 24.

Lingüístico-verbal

Objectius
• Discriminar auditivament les vocals.
Naturalista

Objetivos
• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Actividades
Para empezar
5 min

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

Activitats
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
delcomençar
curso que comienza.
Per

15 min

Desarrollo
• Relectura del conte Desperta! fins a la pàgina 13 (on apareixen les llúdrigues): el mestre, amb

l’ajuda dels alumnes, escriu els noms dels animals que van apareixent a la pissarra. «Hi ha vocals
35 min

en aquests noms?», «n’hi ha més d’una igual en una mateixa paraula?», «quin animal és el que conté
més vocals?».
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
• Recolecta de palos y hojas.

78
2

que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
Desenvolupar
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
15
min
• Realització de l’activitat de la pàgina 24 de la Carpeta d’aprenentatge: els alumnes identifiquen
Paravocals
acabaren diferents paraules i reconeixen l’animal que conté més vocals diferents en el seu nom.
5 min
• Reflexión
Per
acabarfinal: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».
10 min

• Composició de rimes: amb les paraules de la llista de la sessió 19, els alumnes intenten compondre
rodolins amb el nom d’algun nen de la classe; per exemple: «Em dic Martina i vaig a la piscina»,
«em dic Daniel i toco el violoncel», etc.
• El mestre escriu els rodolins a la pissarra o en una cartolina i els penja a la classe.

Personalització
de l’aprenentatge
En aquest moment es pot aprofitar l’interès
dels alumnes pels jocs que impliquen el
moviment dels músculs de la cara i de la
boca, com fer ganyotes o sons amb la
llengua o amb els llavis, per exemple,
imitant els animals. També es poden
inventar paraules noves per treballar les
pràxies relacionades amb el llenguatge.

Avaluació
Observació
• Reconeix els sons de les vocals
en les paraules.

5 min
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».
Para acabar
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
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que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
35 min
Desarrollo

Capacitats

Crear un llibre de rodolins és una manera
excel·lent per celebrar el domini dels nens en
els rodolins. Quan siguin «experts» rimant,
se’ls pot animar a crear un llibre de rimes
amb els noms de la classe. Després que cada
nen inventi un rodolí amb el seu nom, en farà
el dibuix corresponent. Aquest llibre pot ser
d’aula o bé fotocopiar-se perquè cada alumne
en tingui el seu exemplar i pugui compartir-lo
amb la família.

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
del curso que comienza.
Para empezar

Aprendre a pensar i a comunicar
• Progressar en la comunicació i expressió
ajustada als diferents contextos i situacions
de comunicació habituals per mitjà dels
diversos llenguatges.

Actividades

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Naturalista

Objetivos

Lingüístico-verbal

Reflexió sobre la pràctica

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

• Recolecta de palos y hojas.

Gestió d’aula

Inteligencias
múltiples
Lectoescriptura
Entorno

SESIÓN 1

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

SESSIÓ
SESIÓN40
1
Lectoescriptura
Entorno

Inteligencias
múltiples

Lingüístico-verbal

Objectius
• Descriure les veus d’una cançó.
Naturalista

Material
• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material
• Spotify: llista de reproducció Sensibilitat
i expressió musical Inspira 4 anys: La tortuga
ballaruga; Nana, Manuel de Falla; Nana, Estrella
Morente.
• Diferents instruments de percussió petita
• Mantener
diálogos
sencillos
relacionados con
(maraques,
claus,
panderetes).
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Objetivos

Actividades
Para empezar
5 min

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

Activitats
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
delcomençar
curso que comienza.
Per

15 min

Desarrollo
• El cargol: els alumnes recorden la cançó que van aprendre a la sessió 22, La tortuga ballaruga,

i la canten junts a cappella. Després, el mestre reparteix diferents instruments de percussió petita
35 min
(maraques, claus, panderetes...) per acompanyar-la i cantar-la una altra vegada. Els nens poden
intercanviar els seus instruments per experimentar les diferents percussions.
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
• Recolecta de palos y hojas.
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que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
Desenvolupament
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
10
min
• Nana de Manuel de Falla: els alumnes escolten la Nana de Manuel de Falla, interpretada per la gran
Parasoprano
acabar Victoria dels Àngels. Posteriorment, posen en comú les seves impressions: «Us ha agradat?»,
«com
és la veu de la cantant?».
5 min
10
min
• Reflexión
final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
• Discriminació
compañeros?». de veus: el mestre reprodueix una versió diferent de la mateixa cançó, la interpretada
per Estrella Morente, perquè comentin si els sembla que la canta la mateixa persona o no i per què.
«Quina versió us agrada més?», «quines diferències hi ha entre les dues versions?», «quina és més
aguda?».

Per acabar
5 min
• Expressió musical: el mestre demana a un voluntari que canti la seva cançó de bressol preferida,
o que se n’inventi una. La resta dels alumnes tria un dels animals treballats i fa veure que somien
com ell.

SESIÓN 1
Lectoescriptura
Entorno

Material
• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Inteligencias
múltiples
Reflexió sobre la pràctica
• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Naturalista

Objetivos

Lingüístico-verbal

Actividades

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

L’hort a Inspira
Si es coneix algun expert al centre
(treballadors, familiars...) o algun comerç
de la zona especialitzat en plantes, es pot
organitzar una visita amb els alumnes per
rebre més informació sobre el que es planeja
plantar a l’hort.
Para empezar

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
• Observar i explorar l’entorn immediat,
natural i físic, amb una actitud de curiositat
i respecte i participar, gradualment,
en activitats socials i culturals.

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
del curso que comienza.
Desarrollo
35 min

Capacitats

Pedagogia verda

• Recolecta de palos y hojas.
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• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
Para acabar
5 min
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».

Es recorda la importància de potenciar la
participació d’aquells alumnes que no ho
fan de forma autònoma en activitats com
la plantejada a l’apartat «Per acabar».
La participació i l’expressió davant dels
seus companys els ajudarà a augmentar
l’autoestima i a construir la seva identitat
sobre bases socioemocionals saludables.

Personalització
de l’aprenentatge

Observació
• Identifica diferències en les veus
de les cançons interpretades.

Avaluació

SESSIÓ
SESIÓN43
1
Lectoescriptura
Entorno

Inteligencias
múltiples

Material
• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Mindfulness.
• Cuento El otoño es de color.

Material
• Campana.

Lingüístico-verbal

Objectius
• Entrenar el control inhibitori.
Naturalista

Objetivos
• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Actividades
Para empezar
5 min

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

Activitats
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
delcomençar
curso que comienza.
Per

5 min

Desarrollo
• Presentació de l’activitat: «Algú ha vist una tortuga?», «com caminen?», «són ràpides?».
35 min
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Desenvolupament
• Recolecta de palos y hojas.
15
min
• Colocación
de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
• Dinàmica
sonora:
el mestre anima els alumnes, asseguts en cercle, a compartir els sons dels animals
que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
que coneixen. Després, li diu a cada infant el nom d’un animal a l’orella, considerant que hi ha
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
d’haver un mínim de dos alumnes per animal. A continuació, els alumnes s’aixequen i es mouen per
l’espai fent el so de l’animal que se’ls ha assignat fins a trobar els seus iguals. Si creuen que l’han
Paratrobat,
acabar es diuen, en veu alta, el nom de l’animal per confirmar-ho. Si no l’han trobat, continuen
buscant
fins que tothom acaba. «Us ha costat gaire trobar els vostres iguals?», «a què paràveu més
5 min
atenció?»,
«heu«¿Teníais
canviat ganas
d’animal
sense al
voler?»,
«què
heu sentit
tots atenien
la seva parella o
• Reflexión final:
de volver
colegio?;
¿Teníais
ganasquan
de volver
ver a vuestros
grup?».
compañeros?».
15 min
• Activitat de moviment: el mestre, que pot participar en l’activitat per exemplificar-la, anima els
alumnes a caminar lliurement molt a poc a poc, com una tortuga, exagerant els moviments.
En sentir un senyal sonor (toc de campana, de mans...), els alumnes s’aturen exactament en la
postura tal com es troben, com si s’haguessin congelat. Quan tornin a sentir el senyal, es
descongelen i continuen caminant a poc a poc. La dinàmica es repeteix diverses vegades.
Per acabar
5 min
• Posada en comú de l’activitat de moviment: «Us n’heu sortit de caminar tan lentament?»,
«us ha costat mantenir l’equilibri?», «com us heu sentit?», «us agradaria tornar-hi a jugar?».

El joc
A partir dels jocs i les dinàmiques, els
alumnes aprenen i desenvolupen diverses
habilitats (cognitives, emocionals,
cooperatives). Pot ser interessant i divertit
fer un recull d’aquells jocs que més els han
agradat per jugar-hi en un altre moment.
A més, se’ls pot animar que proposin
alternatives als jocs per personalitzar-los
i contextualitzar-los. Gaudiu-los!

Avaluació
Observació
• Està atent als estímuls
rellevants.

5 min
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».
Para acabar
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
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que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
35 min
Desarrollo

Capacitats

Las activitats presentades en aquesta sessió
permeten entrenar el control inhibitori, una
de les tres funcions executives principals,
juntament amb la memòria de treball i la
flexibilitat cognitiva. El control inhibitori és
la capacitat d’eliminar o ajornar un impuls
i seleccionar una conducta i una acció que
ajudi a complir un objectiu, com, per exemple,
discriminar entre diversos sons aquell que
s’ha de trobar, o estar atent a la campana.
Aquesta funció està relacionada directament
amb l’autocontrol i l’autoregulació emocional
i, per tant, amb la presa de decisions.

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
del curso que comienza.
Para empezar

Aprendre a ser i actuar d’una manera cada
vegada més autònoma
• Adquirir progressivament hàbits bàsics
d’autonomia en accions quotidianes, per
actuar amb seguretat i eficàcia.

Actividades
Naturalista

Lingüístico-verbal

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Objetivos
Reflexió sobre la pràctica

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

• Recolecta de palos y hojas.

Neuroeducació

Inteligencias
múltiples
Lectoescriptura
Entorno

SESIÓN 1

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

SESSIÓ
SESIÓN44
1
Lectoescriptura
Entorno

Material
• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Aprenentatge cooperatiu.
• Cuento El otoño es de color.

Inteligencias
múltiples

Material

Lingüístico-verbal

• Recipients amb aigua.
• Elements naturals del material de l’alumne.
• Elements diversos de l’aula.
• Carpeta d’aprenentatge: pàgina 14.

Objectius
• Aplicar les nocions espacials en
Naturalistaquotidianes.
situacions

Objetivos

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Actividades
Para empezar
5 min

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

Activitats
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
delcomençar
curso que comienza.
Per

5 min

Desarrollo
• Diàleg sobre els animals que dormen sota l’aigua i els que hi dormen a sobre: «Coneixeu cap

animal que dormi sota l’aigua?», «quin hi dorm a sobre, a la superfície?», «els animals que dormen
35 min
sota l’aigua, tenen llit?», «recordeu per què no poden dormir els taurons?».

• Recolecta de palos y hojas.
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• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
Desenvolupament
que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
15 min
Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
•• Experiment
cooperatiu de flotació: el mestre reparteix un recipient amb aigua a cada equip
i elements diversos. Els nens han d’experimentar, ficant aquests elements al recipient, quins
Parasuren
acabari queden sobre l’aigua i quins no i hi queden a sota.
10
5 min min
•• Mostra
grup«¿Teníais
classe deganas
l’experimentació
de cada¿Teníais
equip: ganas
els nens
ensenyen
seus companys
Reflexiónalfinal:
de volver al colegio?;
de volver
a verals
a vuestros
quins
elements han triat per fer l’experiment i quins descobriments han fet.
compañeros?».

Per acabar
10 min
• Realització de la pàgina 14 de la Carpeta d’aprenentatge: els nens col·loquen els adhesius de
l’animal que dorm sota l’aigua i del que hi dorm a sobre al lloc corresponent.

Aprenentatge
cooperatiu
Per fer de forma cooperativa l’experiment, és
important que prèviament es designin rols
i funcions. Es pot assignar el paper de líder
(dirigeix l’activitat o demana ajuda al mestre
quan cal), de supervisor (controla el to de
veu, el temps, els torns), d’animador (anima
i media en els conflictes) i de reporter
(recull els processos de l’experiment i les
conclusions i les exposa en gran grup), o
crear altres rols en funció del que es vulgui
introduir, reforçar o consolidar.

Avaluació
Observació
• Fa servir els conceptes espacials
durant l’experiment.

5 min
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».
Para acabar

• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
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que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
35 min

Desarrollo

Capacitats

Plató, al segle IV a. de C. ja afirmava que
«de la sorpresa sorgeix el coneixement».
Els nens tenen una capacitat innata per
sorprendre’s i, per això, els adults han
d’aprofitar aquest impuls tan potent
d’aprenentatge i proporcionar-los propostes
obertes que els ofereixin la possibilitat
d’experimentar, crear, equivocar-se,
aprendre i generar hipòtesis sobre el que han
experimentat. És important valorar les seves
aportacions i demanar, de forma adequada a
cada etapa evolutiva, l’argumentació de les
seves hipòtesis.

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
del curso que comienza.

Aprendre a pensar i a comunicar
• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se
en les habilitats matemàtiques bàsiques.

Para empezar

Actividades
Naturalista

Lingüístico-verbal

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Objetivos
Reflexió sobre la pràctica

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

• Recolecta de palos y hojas.

Referents que inspiren

Inteligencias
múltiples
Lectoescriptura
Entorno

SESIÓN 1

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

SESSIÓ
SESIÓN52
1
Lectoescriptura
Entorno

Inteligencias
múltiples

Lingüístico-verbal

Objectius
• Expressar els coneixements adquirits.
Naturalista

Material
• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Mindfulness.
• Cuento El otoño es de color.

Material
• myroom > aula > Meditació guiada
L’estrella de mar.
• Conte Desperta! del material de l’alumne.
• Caixa d’aula: targetes procés d’investigació.
• Materials diversos per fer les conferències:
• Mantener
diálogos
sencillos
relacionados
con
cartolines,
peluixos,
animals
de joguina,
su entorno
más
inmediato.
llibres.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Objetivos

Actividades
Para empezar
5 min

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

Activitats
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
delcomençar
curso que comienza.
Per

5 min

Desarrollo
• Meditació guiada L’estrella de mar: per dur a terme l’activitat, el mestre pot reproduir l’àudio

o, si ho prefereix, pot llegir els passos de la transcripció.
35 min
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• Recolecta de palos y hojas.
Desenvolupament
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
20que
minnotemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Preparació de la conferència: en primer lloc, els alumnes observen les fases de la investigació
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
presents a l’aula durant tot el projecte, com un recordatori.
• Preparació de material: cada equip decideix el material per explicar el son de l’animal triat de la
Paramanera
acabar que vulgui; poden dibuixar l’animal en una cartolina, fer servir el conte Desperta! com a
suport,
fer servir algun peluix de l’animal...
5 min
•• Finalment,
el mestre
s’apropa
alsvolver
diferents
grups per
recordar
lesdecaracterístiques
que han d’explicar
Reflexión final:
«¿Teníais
ganas de
al colegio?;
¿Teníais
ganas
volver a ver a vuestros
(on,
com,
quan,
quant
i
amb
qui
dorm
l’animal)
i
acompanyar
la
preparació
de
la
conferència
per
compañeros?».
oferir a cada equip l’ajuda que calgui.

Per acabar
15 min
• Conferència «Experts en son animal»: els nens visiten els alumnes de la classe acordada per fer la
conferència. Cada equip, amb la seva credencial corresponent, explica com dorm l’animal en què
s’han convertit en experts.

Estratègies
d'avaluació
Regulació d’aprenentatge
Mitjançant l’observació de les fases
d’investigació, en aquesta sessió els alumnes
completen el procés. Com que són capaços
d’expressar les característiques del son
de l’animal triat, els nens valoraran els
aprenentatges que han adquirit durant
el projecte.

Avaluació
Observació
• Explica alguna característica del
son de l’animal triat.

5 min
• Reflexión final: «¿Teníais ganas de volver al colegio?; ¿Teníais ganas de volver a ver a vuestros
compañeros?».
Para acabar
• Elaboración entre todos de un paisaje de otoño con los elementos recogidos sobre papel de embalaje.
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que notemos que no todos tienen la misma forma, color o tamaño.
• Colocación de palos y hojas de manera vertical entre todos para trabajar los trazos. Es importante
35 min
Desarrollo

Capacitats

Es recomana enregistrar digitalment
les intervencions dels alumnes durant la
conferència «Experts en son animal». Aquest
registrament pot servir per documentar
l’evolució dels infants en relació amb diversos
continguts curriculars, però també perquè els
alumnes tinguin un record sobre els moments
d’aprenentatge d’aquest projecte. Pot ser
interessant pujar alguns moments del vídeo
al web del centre escolar perquè els familiars
també puguin gaudir-lo.

5 min
• Lectura en voz alta para los alumnos de El otoño es de color.
• Dialogo acerca de los retos del nuevo curso y los intereses y los sentimientos de los alumnos acerca
del curso que comienza.
Para empezar

Aprendre a pensar i a comunicar
• Progressar en la comunicació i expressió
ajustada als diferents contextos i situacions
de comunicació habituals per mitjà dels
diversos llenguatges.

Actividades
Naturalista

Lingüístico-verbal

• Mantener diálogos sencillos relacionados con
su entorno más inmediato.
• Identificar trazos verticales en el entorno
inmediato.

Objetivos
Reflexió sobre la pràctica

PRIMER
PRIMERTRIMESTRE
TRIMESTRE

• Recolecta de palos y hojas.

Gestió d’aula

Inteligencias
múltiples
Lectoescriptura
Entorno

SESIÓN 1

• Palos y hojas.
• Papel de embalaje.
• Cuento El otoño es de color.

Material

Llibre de l’alumne

Creativitat sense límits
Inspira proposa una metodologia basada en la manipulació i en l’exploració
com a formes de descobriment. Totes les sessions són experiencials perquè els nens
descobreixin el món des de l’admiració i aprenguin jugant, tocant, embrutant
i sorprenent-se per tot allò que els envolta.
Només algunes sessions incorporen una activitat perquè els alumnes puguin plasmar
els seus coneixements, idees i sensacions a la Carpeta d’aprenentatge. Són un complement final
de la sessió i no es poden entendre sense les activitats realitzades prèviament a l’aula.
Hi ha una Carpeta d’aprenentatge per a cada projecte del curs, els fulls de la qual són extraïbles
i convertibles en el format que vulguis.
Totes les pàgines estan dissenyades per fomentar tant l’aprenentatge com la imaginació.
Es proposen jocs visuals amb diferents elements orgànics perquè el nen connecti amb la
naturalesa. La fotografia els permet reconèixer l’entorn fàcilment i la il·lustració estimula
i potencia la seva creativitat innata. El blanc és un component fonamental per donar
espai a l’expressivitat de l’alumne.

1

BUSCA ELS ANIMALS ADORMITS I ENCERCLA’LS.

A l’aula

En aquesta sessió, els alumnes han iniciat la seva investigació
sobre com dormen els animals.

A casa

Quin és el vostre animal preferit? Investigueu com dorm.

QUANTS N’HI HA?

5

COMPTA ELS ORANGUTANS I ANOTA’N
EL NOMBRE CORRESPONENT.

A l’aula

En aquesta sessió, els alumnes han utilitzat els números
mentre jugaven al fet i amagar orangutans.

A casa

Jugueu a ser orangutans.

8

GENS

POC

MOLT

RELACIONA CADA ANIMAL
AMB LA QUANTITAT DE TEMPS QUE DORM.

A l’aula

En aquesta sessió, els alumnes s’han convertit en experts
sobre com dormen el coala, l’elefant i el tauró.

A casa

Investigueu quanta estona dorm cada membre de la vostra família.
Qui dorm més temps?

16

ON DORMEN ELS ANIMALS?
DIBUIXA’LS AL LLOC CORRESPONENT.

A l’aula

En aquesta sessió, els alumnes han associat
els animals amb el lloc on dormen.

A casa

Expliqueu a la vostra família quins animals
heu dibuixat i on dormen.

AHIR, QUAN TOTHOM DORMIA,
LA LLUNA VA ANAR A FER UN VOLT.
VA TROBAR QUATRE ESTRELLETES,
VA SENTIR XUTAR UN MUSSOL
I ES VA GRONXAR AMB QUATRE NÚVOLS
COM SI FOSSIN UN BRESSOL.
NÚRIA ALBÓ

17

RECITA LA CANÇÓ DE BRESSOL I EXPLICA COM ET FA SENTIR.

A l’aula

En aquesta sessió, els alumnes han escoltat cançons de bressol.

A casa

Pregunteu a la vostra família si quan éreu petits us cantaven
cançons de bressol i quina us agradava més.

Col·laboradors
En l’elaboració d’aquest projecte Inspira,
tekman education ha comptat amb
l’assessorament dels especialistes següents:

Formació
i acompanyament
Volem que gaudeixis de l’experiència d’educar des de la calma, el respecte i la
pedagogia verda. I que ho facis sabent què fas en cada moment i per què ho fas.
I per aconseguir-ho, posem a la teva disposició formacions personalitzades i un
pla d’acompanyament durant tot el curs, per tal que la implantació del programa
sigui efectiva i estimulant.

tklearning
Cursos en línia per iniciar-te amb Inspira.
Coaching co-actiu
Explora el teu potencial amb un coach.
Càpsules formatives
Per a tu i per al centre escolar.
LABS
Molt més que trobades docents.
Reunions pedagògiques
Resol tots els teus dubtes amb un pedagog.
Webinars
Tallers interactius en línia.

Els animals tenen maneres de dormir
molt curioses: alguns dormen sols, d’altres
acompanyats, alguns de dia, d’altres de nit, alguns
dempeus, d’altres boca avall… En aquest projecte també
descobrirem per què dormim, prepararem el llit a un
orangutan i jugarem a ser girafes a la sabana. T’ho
expliquem a ritme de cançó de bressol?
Et donem la benvinguda al projecte

Hi ha qui dorm com una soca.

