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Sobre la unitat de programació 
Durant els primers anys de vida, l’infant construeix la seva visió d’ell mateix i del món 
que l’envolta, crea la seva base emocional, el pilar que l’ajudarà a superar els 
obstacles i gaudir de la vida. És per això que hem de parar molta atenció en com 
toquem, com preparem, com parlem, com cuidem i com atenem els infants des de ben 
petits. 
 
Els moments en què l’infant té una relació més estreta i sobretot d’intimitat amb l’adult 
és en els moments de cura, i un d’ells és el canvi de bolquers. L’infant, tant en el canvi 
de bolquers, com en el control d’esfínters és l’absolut protagonista, tant del seu cos, 
que haurem de respectar, com dels seus sentiments i emocions. 
A mida que va creixent, l’infant, es va fent més conscient del seu cos, i per tant voldrà 
cada cop més, ser  independent. El fet de triar el moment i aconseguir aquest control, 
l’ajuda en el desenvolupament de la seva autoestima i li augmenta la seguretat en si 
mateix. 
 
No hem d’oblidar que el cos té una memòria, li queden petjades invisibles que 
perduren al llarg de tota la vida, sensacions i moments que l’inconscient té gravades, 
és per això, que com a  professionals, hem de vetllar per l’òptim creixement de l’infant, 
fent que aquestes petjades siguin el més positives possible. 
Per tots aquests motius, el canvi de bolquers i el control d’esfínters esdevenen 
moments essencials en la vida dels més petits. Si ajudem a créixer infants segurs de si 
mateixos, feliços i respectuosos, construirem una societat més competent i feliç. 
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Capacitats 
A quines de les capacitats que els infants han d’assolir en acabar l’etapa d’educació 
infantil contribueix   aquesta unitat de programació  
 
x Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment i la 

coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 
x Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant 

una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones. 
x Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions 

quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia. 
 Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats 

matemàtiques bàsiques 
x Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos 

i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges. 
 Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de 

curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i 
culturals. 

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

 Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i 
iniciant-se en la resolució pacífica de conflictes 

 Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin 
cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a 
la integració social. 

 

 Objectius de cicle 
Quins dels objectius del primer cicle d’educació infantil es tenen en compte 
 
x Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i 

emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per 
manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments 

x Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant 
progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de 
comportaments socials que facilitin la integració en el grup 

x Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes 
d’alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia 
autonomia i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en 
els espais que li són habituals. 

x Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i 
expressar-se a través dels moviments, el gest, el joc i la paraula, amb 
una progressiva millora del llenguatge oral. 

x Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats 
motrius, augmentant la seva autonomia en els desplaçaments, en l`ús 
dels objectes i l’orientació en l’espai quotidià. 

 Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de 
les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves 
característiques perceptives. 

 Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica, i anar-les 
representant a través d’un incipient joc simbòlic. 

 Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, 
matemàtic, musical i plàstic 
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Objectius d’aprenentatge 
 
� Assolir seguretat afectiva, tot creant una base emocional sòlida que li permetrà 

relacionar-se amb l’adult, els companys/es i l’espai en què es troba. 
� Establir una relació sòlida i de confiança amb l’adult i amb els seus companys,  tot 

apreciant progressivament el seu entorn, coneixent el canviador de baranes, la zona 
de canvi a terra i el lavabo. Iniciar-se en l’adquisició de comportaments socials  que 
li facilitin la integració en el grup. 

� Participar de manera activa i amb iniciativa en les activitats quotidianes d’higiene 
personal. Orientar-se en les seqüències temporals quotidianes, organitzant 
mentalment el seu dia a dia.  

� Comprendre què li diuen l’adult i els altres infants, i anar així millorant la seva manera 
de comunicar-se i expressar-se oralment. 

� Dominar progressivament el cos, conèixer-lo per poder fer tot el procés del control 
d’esfínters amb seguretat. Adquisició de noves habilitats motrius, augmentant la 
seva autonomia en els  moviments, en l’ús dels objectes. 

 

Continguts 
 

Descoberta d’un mateix i dels altres 
� Identificació com a persona, sabent qui és i on es troba,  coneixement d’algunes 

característiques personals pròpies per assolir seguretat en ell mateix i una base 
emocional sòlida per poder afrontar tots els canvis personals pels que passarà en 
aquest procés des del canvi de bolquer fins al control total d’esfínters. 

� Descobriment i consciència  de les pròpies necessitats fisiològiques: a l’inici  
mostrant incomoditat pel bolquer brut o ple de caca, i després mostrant un control 
progressiu dels esfínters. 

� Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, primer, en el canvi de 
bolquers amb el seu cos i amb el canvi a terra i el control d’esfínters, utilitzant el 
llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació 

� Progrés en la cooperació i el gaudiment dels moments de benestar corporal, la 
higiene i la salut iniciant-se així en la pròpia autonomia. 

� Domini progressiu del control i de la coordinació oculomanual, així com de les 
habilitats manipulatives necessàries per manipular i descobrir objectes al canviador: 
guants, bolquers, crema, tovallola, estora antilliscant, esponges i tovalloletes. I per 
ser cada vegada més actiu i autònom en les diferents situacions quotidianes (vestir-
se, desvestir-se, baixar-se els pantalons, i treure’s i posar-se el bolquer). 

 

Descoberta de l’entorn 
� Comprensió i apreciació progressiva del que l’envolta, primer al canviador de 

baranes , descobrint els objectes que li són necessaris pel canvi, i després a la zona 
de canvi a terra, apreciant que els companys estan al seu voltant mentre es canvia 
el bolquer i finalment al lavabo descobrint la distribució d’aquest espai, i sobretot el 
funcionament del vàter. 

� Orientació amb seguretat i confiança pel canviador, la zona de canvi a terra i el 
lavabo. Iniciació en l’ús de termes relatius a l’espai (aquí/allà, dins/fora, amunt/avall). 

� Orientació en les seqüències temporals de cada dia per tal d’organitzar-se el dia a 
dia.  
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Comunicació i llenguatges 
� Iniciació en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal al canviador, expressant què 

sent en cada moment i com vol moure’s i  iniciació en el llenguatge verbal per tal de 
poder expressar, si té caca, o pipí, o si vol treure’s el bolquer. 

� Comprensió del que li diu l’adult, quan li explica què està fent amb el seu cos quan li 
canvia el bolquer, i quan l’acompanya en el seu procés del control d’esfínters. 
Comprensió del que li diuen  altres infants, identificant i emprant els diferents 
senyals comunicatius: gest (indicant que es vol treure el bolquer), entonació (fent 
preguntes o expressant què sent), i valorant el llenguatge oral com un mitjà de 
relació amb les altres persones. 

� Expressió de  com se sent en cada moment, en cada canvi o en el procés dle control 
d’esfínters mitjançant el llenguatge oral. 

� Iniciació per part de l’infant a fer-se entendre i escoltar els companys/es i l’adult  per 
tal de relacionar-se. 

Metodologia 
Distingim tres activitats diferenciades dins aquesta unitat didàctica que segueixen 
l’evolució que fa l’infant des del canvi de bolquers, el moment del canvi a terra i el 
control d’esfínters. 

El canvi de bolquers 
El canvi de bolquers és un moment molt important de relació amb l’adult, per tant 
sempre haurem de partir de l’infant, del que ell necessita en cada moment. És 
important, però, saber també que nosaltres, els adults, som qui hem de posar 
limitacions i normes, per tal que l’infant pugui entendre el món que l’envolta. Cal 
sempre donar-li una explicació sobre què fem i perquè ho fem. Serà molt important 
doncs, anar-li parlant,  explicant-li què fem a cada pas i anticipar-li les diferents accions 
i esdeveniments. 
 
Així doncs, abans d’agafar un infant, sempre l’avisarem, perquè  pugui anticipar què 
passarà a continuació i això li doni seguretat. Intentarem agafar-lo sempre de manera 
que ell no perdi mai l’equilibri i que no s’espanti. Sempre millor, si l’agafem de cara, 
que ell ens pugui veure. 
 
A continuació el deixarem sobre el canviador estirat, assegut o dret, segons el moment 
maduratiu en què ell es trobi i en la posició que ell millor domini a nivell motriu. 
Després començarem a  desvestir-lo, provant de deixar-lo el més còmode possible, 
perquè es pugui moure en llibertat i li canviarem el bolquer. És important que toquem 
el seu cos de manera respectuosa, amb afecte, amb harmonia i explicant-li tot el que 
fem i farem...al cap i a la fi, el que estem tocant és el seu cos i té dret a  saber què 
passa. 
 
Els infants estan acostumats a moure’s tot el dia, d’aquesta manera aprenen a 
conèixer i dominar el seu cos, caminar i desplaçar-se tot trobant per si mateixos el seu 
equilibri. Al canviador també hauran de poder moure’s amb la mateixa llibertat que ho 
farien a terra, i l’adult s’ha d’adaptar als seus moviments. És més difícil que un infant 
pari de moure’s que no pas que un adult aprengui a canviar-lo en moviment. Per tant el 
canvi de bolquers serà un moment més, de descoberta de l’infant, en relació amb 
l’adult que l’acompanyarà. 
 
A part de canviar el bolquer i tenir una relació d’intimitat amb el seu cos i amb l’adult, 
l’infant de mica en mica, canviarà els punts d’interès. Al principi l’interès es basa en 
l’adult i el seu propi cos, però a poc a poc, anirà descobrint el món que l’envolta, i aquí 
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l’adult també tindrà un paper important, ja que haurà de poder fixar-se i posar paraules 
als interessos dels infants, a part, clar, de canviar-los-hi el bolquer. Això fa que l’infant 
se senti segur, i sobretot respectat per l’adult, i el mateix respecte que li tenen, serà el 
que ell aprendrà a tenir pels altres. 
De mica en mica, l’infant podrà anar ajudant l’adult en el seu propi canvi: aixecant el 
peu, tombant-se, donant-li la mà...des de ben petit l’infant, sent la voluntat de fer les 
coses per ell mateix, i l’adult l’anirà acompanyant en el camí, respectant  el seu 
moment maduratiu i els seves iniciatives i interessos. 
 

Material necessari pel canvi de bolquers 

� Canviador de barres (amb barres de fusta, per tal que els infants es puguin moure i 
posar-se drets). 

� Estora antilliscant (per posar sobre el canviador, per tal que si els infants es posen 
dempeus no rellisquin). 

� Tovallola mitjana (per tal de posar-hi l’infant a sobre,   la portarà cada família i 
ajudarà a què el petit/a senti l’olor familiar de la tovallola i el tacte conegut). 

� Esponges hipoal·lergèniques d’un sol ús. Les farem servir en cas que facin caca, ja 
que aquestes esponges si es mullen fan sabó i és molt més higiènic per netejar. 

� Tovalloletes humides, per si només fan pipí. 
� Guants de plàstic per a la mestra. 
� Bolquers. 
� Aigua tèbia, (l’hem de tenir sempre a prop per poder mullar les esponges en cas que 

ho necessitem). 

Temps 

Entre 5 i 15 minuts. En tots els casos es respectarà el temps i els interessos de cada 

infant, per tant aquest temps serà aproximat. 

Espai 

 
Pel canvi de bolquers s’utilitzarà la zona d’aigües de la classe 

Pauta d’observació del canvi de bolquers 

 sí no observacions 
Hi ha un vincle entre la persona 
educadora i l’infant 

   

L’infant es mostra feliç i content a 
l’hora del canvi 

   

Hi ha contacte visual entre l’infant i la 
mestra 

   

Té interès pel seu propi cos    
Té interès per l’adult    
Té interès pel que hi ha al seu voltant    
Assoleix cada cop més seguretat en 
els seus moviments 
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Hi ha un progrés en la seva autonomia    
Té estabilitat quan posa el pes en una 
sola cama, tot recolzant-se amb la mà 
en algun punt immòbil 

   

Expressa d’alguna manera ( rondinant 
o anant al canviador, anant cap  a la 
mestra ) que té caca al bolquer i se 
sent incòmode 

   

 
 

El canvi de bolquers a terra 
A mida que l’infant creix, el seu equilibri es torna més sòlid, pot aixecar una cama 
aguantant-se amb l’altre sense perdre estabilitat, pot començar a caminar més de 
pressa, pujar i baixar  escales amb més rapidesa, etc. És llavors que passarem de 
canviar-lo al canviador, a fer-ho en una zona  de canvi al terra. 
 
L’adult seguirà posant paraules a tot el que l’infant i ell mateix facin, però  cada cop 
deixarà més que sigui el petit/a qui es tregui el bolquer, es netegi, es vesteixi i es 
desvesteixi...  També quan fa caca, l’adult deixarà que l’infant hi participi, d’aquesta 
manera el propi nen/a s’anirà fent responsable del que li passa al seu cos, de la seva 
higiene i per tant esdevindrà cada cop més autònom. 
 
La persona educadora restarà asseguda en un tamboret, intentant que les mirades 
estiguin al mateix nivell. 
 

Material necessari pel canvi de bolquers a terra 

� Catifa antilliscant, que posarem en un racó de la zona d’aigües, sempre el mateix, 
per tal que hi hagi un espai determinat per canviar els bolquers; haurà de tenir una 
paret a prop amb una barana, perquè els infants s’hi puguin recolzar en cas 
necessari. 

� Esponges hipoal·lergèniques d’un sol ús. Les farem servir en cas que facin caca, ja 
que aquestes esponges si es mullen fan sabó, i és molt més higiènic per netejar. 

� Tovalloletes humides. 
� Guants. 
� Bolquers. 
� Aigua tèbia, l’hem de tenir sempre a prop per poder mullar les esponges, o la 

tovallola en cas que ho necessitem 

Temps 

Entre 5 i 10 minuts. En tots els casos es respectarà el temps i els interessos de cada 

infant, per tant aquest temps serà aproximat. 
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Espai 

Pel canvi de bolquers a terra podem buscar un espai a la zona d’aigües, i si no n’hi ha, 
un espai concret de la classe. Així hi haurà una zona de canvi als diferents espais on 
els infants estiguin. 

Pauta d’observació del canvi a terra 

 
 Sí No Observacions 
L’infant comprèn el llenguatge adult    
Es mostra cada cop més autònom per 
desplaçar-se 

   

Té interès per ajudar l’adult a canviar-li 
el bolquer 

   

Es  treu els pantalons i les sabates    
Hi ha una evolució en el control de la 
motricitat fina que fa que es pugui 
desenganxar les tires del bolquer 

   

Es treu el bolquer    
Es neteja amb la tovalloleta i /o 
esponja 

   

Ajuda l’adult a posar-se el bolquer net    
Es  posa els pantalons    
Llença el bolquer brut a les 
escombraries 

   

Expressa a l’adult quan ha fet caca al 
bolquer 

   

 

El control d’esfínters 
Al contrari del que pensa molta gent, no hi ha una edat clau en què l’infant deixa de 
portar bolquer per fer pipí al vàter.  No és aquest el detonant, sinó la maduració 
personal, emocional i motriu. Així doncs no és una edat el senyal que ens ha 
d’impulsar a fer aquest canvi, sinó el fruit de tot un procés que forma part del   camí de 
la vida de l’infant. 
És per això que és important que escoltem l’infant, que el deixem decidir quan ha 
arribat el seu moment (que per cadascú és diferent). Podríem interpretar com a  signes 
d’aquesta voluntat d’autonomia: 
El fet que l’infant  s’interessi per saber què és un vàter, perquè serveix i observi totes 
les persones adultes (a casa) i els seus companys/es quan van al lavabo. 
 
� Que utilitzi el “ jo “ i el “ meu” i la primera persona del singular en els verbs. 
� Que a nivell motriu pugui aixecar-se i asseure’s en un objecte petit (tamboret) 
� Que es tregui el bolquer i vulgui seure al lavabo encara que no faci pipi i s’hi estigui 

una estona. 
� Que expressi oralment que ha fet pipí, o caca al bolquer quan el porta posat. 
 
Aquests són alguns signes, no tots, que faran que l’infant pugui començar aquest nou 
procés lent i laboriós de treure  el bolquer. L’eficàcia i rapidesa d’aquest procés no 
dependrà mai de les ganes de l’adult, o de com de malament el fem sentir si es fa pipí 
o caca a sobre, sinó de la seguretat emocional, i el moment maduratiu en què es troba 
l’infant. 
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L’adult, per començar, explicarà a l’infant què és el vàter, què hi passa a dins, qui hi 
va, etc. Si l’infant segueix mostrant interès li podrà proposar d’anar a seure al lavabo, 
cada cop que li canvia el bolquer, si diu que sí, l’adult l’acompanyarà de manera 
individualitzada, ja que l’infant està entrant en un món desconegut per ell, i necessita el 
seu referent per sentir-se segur. Si, en canvi, no vol anar al lavabo, els dies successius 
se li seguirà preguntant, però sense intentar-lo convèncer, sinó, deixant que sigui ell 
qui esculli quan i on. 
 
Un cop l’infant vol començar amb el procés, haurem de tenir paciència i no pretendre 
que en un temps determinat haguem arribat al final del procés. Aquest procés es pot 
allargar, igual que es podria allargar el temps que un nen/a s’adapta a l’escola, supera 
la pèrdua d’un familiar, aprèn a  llegir i escriure, etc. Tots i totes, infants i adults 
necessitem un temps per cada cosa, més ràpid o més lent que el del veí, però sempre 
igual de  vàlid, perquè és el nostre temps. 
 
Igual que és important informar i explicar a l’infant què passa i què fem, és 
imprescindible informar bé a les famílies, escoltar-les, i, sobretot, respectar-les.  
 
Tothom té un criteri, una manera de fer i uns principis, però la família d’un infant és qui 
ha de tenir l’última paraula. Nosaltres podrem aportar els nostres coneixements com a 
professionals, però mai jutjar o culpar. S’hauran de fer reunions generals per tal 
d’explicar quin procediment volem tenir a l’escola, i quina és la idea que tenim del 
procés del control d’esfínters;  si cal també s’hauran de fer de manera individual, per 
parlar sobre el moment maduratiu de cada infant, per tal de poder començar amb el 
procés  respectant el moment de cadascú. 
 
És molt important pactar amb les famílies com  acompanyarem l’infant en el seu 
procés, i intentar que aquest acompanyament sigui el més homogeni possible a casa i 
a l’escola: l’infant ha de sentir que hi ha una coherència en el que està vivint. De totes 
maneres és possible que un infant es comporti d’una manera a casa (faci pipí i caca al 
vàter) i d’una altra a l’escola (no es vulgui asseure a la tassa); això també ho haurem 
de respectar, haurem de trobar la manera de no contradir la voluntat de l’infant, tot 
seguint i evolucionant en el procés, però potser partint d’un moment diferent: a casa 
potser ja té confiança per anar sol al lavabo, i a l’escola encara vol portar el bolquer 
uns dies més per sentir-se segur.  
 
Hem de tenir present que els infants no retrocedeixen en els seus aprenentatges, mai 
obliden el que han après, simplement actuen diferent segons la confiança i la seguretat 
dels diferents espais i persones. Si confiem en l’infant, ell també ho farà en si mateix i 
en nosaltres. 
 
El nostre cos va molt lligat a la nostra ment i sovint, quan tenim problemes emocionals, 
el nostre cos està més dèbil, ens posem malalts amb freqüència, ens comença a fer 
mal l’esquena quan mai ens n’havia fet, tenim les defenses baixes i un refredat ens 
dura 3 setmanes... Tot això són avisos del nostre cos, que està molt vinculat a la 
nostra part instintiva, per dir-nos que hi ha alguna cosa que no va bé.  
 
Els infants també expressen coses amb el seu cos, i el fet de treure el bolquer a un 
infant que encara no se sent preparat per assolir aquesta responsabilitat i 
independència té repercussions molt negatives, com per exemple restrenyiment crònic, 
o fer-se pipí al llit fins a edats molt avançades. Tots els òrgans estan relacionats entre 
sí i els hem de cuidar per tal de poder portar una vida sana.  
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Hem de tenir molt de compte en com i quan expliquem i introduïm canvis en la vida 
d’un infant. No perquè siguin petits/es vol dir que no se n’assabentin, vol dir només, 
que no tenen les eines que entén l’adult per explicar-nos com els està afectant. 
La nostra obligació com a  professionals és acompanyar-los amb el màxim respecte en 
aquest llarg camí que és la vida, ajudant-los a construir-se  una idea d’ells mateixos, 
dels altres i del seu entorn.  
 

Material necessari pel control d’esfínters 

� Vàter 
� Gibrella, per si un infant s’hi sent més còmode. 
� Paper de vàter 
� Decoració agradable del lloc en qüestió, per tal que l’infant el trobi confortable i s’hi 

senti còmode 

Temps 

Entre 5 i 10 minuts. En tots els casos es respectarà el temps i els interessos de cada 

infant, per tant aquest temps serà aproximat. 

Espai 

L’espai que s’utilitzarà és el lavabo; és important que els infants sempre tinguin un 
lavabo o una gibrella  a prop, en qualsevol moment del dia. 
 

Pauta d’observació del control d’esfínters    

 Sí no observacions 
L’infant té interès pel vàter    
Tot i portar bolquers vol provar 
de seure al vàter 

   

Es mostra vergonyós quan l’adult 
o altres companys/es estan al 
seu voltant mentre ell està al 
vàter 

   

Expressa curiositat i s’interessa 
per la diferència entre nens i 
nenes 

   

Intenta eixugar-se i netejar-se 
després d’anar al lavabo 
 

   

Comunica a l’adult que té pipí o 
caca 

   
 

Necessita un referent que 
l’acompanyi al lavabo 

   

Es vesteix i es desvesteix sol/a    
Quan demana d’anar al vàter fa 
les seves necessitats 
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Valoració de la unitat didàctica 
 
VALORACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA  

 
  sí força no 

gaire 
no 

La unitat té a veure amb els interessos 
dels infants o amb les necessitats de la 
vida quotidiana 

    

Planteja un treball globalitzat amb 
continguts de diversos tipus i diferents 
àrees 

    

Poden utilitzar els nous aprenentatges 
per al dia a dia 

    

Ofereix, pel seu plantejament, 
possibilitats de progrés per a tots els 
infants 

    

adequació   

Ha permès incorporar la iniciativa o 
creativitat dels infants 

    

Expressen el progrés que s’espera dels 
infants 

    

La redacció dels objectius didàctics és 
clara i entenedora i admet una única 
interpretació 

    

objectius 
didàctics 

Els objectius s’adapten a tots els 
infants, per tal que tothom pugui 
aprendre en funció de les seves 
possibilitats 

    

Consideren l’infant protagonista de 
procés d’aprenentatge 

    

Tenen en compte els interessos dels 
infants i la forma d’aprendre. 

    

activitats 

Potencien el treball autònom i la 
iniciativa  

    

El moment en què es treballa la unitat 
és el més adequat 

    

El temps previst per a les activitats ha 
permès la participació de tots els 
infants.  

    

temps 

El temps emprat permet assolir els 
objectius previstos 

    

espais i 
materials 

Són els adequats per aconseguir els 
objectius previstos 

    

Estan relacionats amb els objectius 
didàctics 

    

La redacció és clara i entenedora i 
admet una única interpretació 

    

elements 
observació 

Són flexibles i adaptables als objectius 
que cada infant ha d’aconseguir 

    

 


