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1. DADES GENERALS 
 

Nom del centre ESCOLA BANÚS 

Nom del docent EQUIP MESTRES EDUCACIÓ INFANTIL 

Matèria o àrea COMUNICACIÓ I LLENGUATGES, LLENGUATGE VERBAL 

Curs P3, P4 i P5 

Observacions 
 
 
 

 
 
 
2. ACTIVITAT INICIAL 

Cada curs, els nens i les nenes de parvulari visiten la biblioteca del barri. Allí els expliquen 
un conte i tenen accés als llibres infantils. 

En tornar a l’escola allò que normalment feien era parlar en gran grup de la visita, 
rememorar els llibres que a cadascun d’ells i elles els havien agradat, recordar entre tots i 
totes el conte que els van explicar i fer un dibuix en relació a la visita, acompanyat d’alguna 
paraula o frase informativa. 
 
 
 
3. ACTIVITAT MODIFICADA 

A partir de la visita a la biblioteca, aquest curs hem dissenyat una activitat molt diferent a la 
realitzada el curs anterior: els nens i nenes havien de construir un conte per anar a explicar-
lo  a una altra classe. 

L’activitat està pensada per a ser realitzada en grup reduït. 

La seqüència de desenvolupament seria la següent: 

- Triem el personatge entre varis que la mestra presenta amb suport visual. 

- Una vegada triat el personatge, la mestra proposa tres escenaris diferents on ha de 
transcórrer el conte. 

- Comencem a inventar el conte considerant totes les imatges. Ho fem en ordre, a 
partir de la presentació del protagonista. Els nens proposen, la mestra condueix, fa 
preguntes, planteja dubtes de coherència, etc. Al final, entre tots, acordem una frase 
o dues per a cada imatge. La mestra les va escrivint a la pissarra, tractant que les 
nenes i els nens facin alguna reflexió sobre l’escriptura (identificació de lletres, 
llargada de paraules, final, principi, ...). 

- Una vegada construït el conte, els nens i nenes l’han de copiar al seu full: no han de 
copiar tot, han d’omplir els forats i resseguir la resta de paraules. La mestra els ajuda 
a identificar paraules que falten. 

- Cada nen o nena passa a l’ordinador una frase del conte en una pàgina en la que 
figura la imatge a explicar. 

- S’edita el conte en paper. S’assaja la seva explicació. Es porta a una altra classe, es 
lliura a la mestra i s’explica als alumnes. 
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Exemples d’imatges per triar el personatge: 
 
 
 

              
 
 
 
 
Exemples d’imatges d’escenaris: 
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Exemple d’activitat de llapis i paper per reescriure el conte de forma individual: 
 
 

EL NOSTRE CONTE

I VA TROBAR EL SEU       
VA ARRIBAR A LA      

AMB UNA                   VA BAIXAR PEL RIU

NO ESTAVA A LA               

EL                      TENIA UN GATET

EL                  ES VA PERDRE

AL               TAMPOC ESTAVA
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Aspecte del conte elaborat:  
 

                       
 
 

           
 
 
 

Clicar aquí per veure un vídeo de la seqüència de l’activitat 
 
 
 
 
 

http://youtu.be/KYf5Px6kKTk
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4. VALORACIÓ DE LES PROVES D’AVALUACIÓ 

 

 Activitat 
inicial 

Activitat 
modificada 

Productives. Oposades a reproductives, a les que consisteixin en 

reproduir allò que s’ha fet amb anterioritat. 
1 1 

Complexes. Requereixen l’aplicació d’aprenentatges diversos,  tenen 

més d’una solució, mobilitzen habilitats cognitives superiors. 
0 1 

Contextualitzades en situacions en les que es pot trobar l’alumnat, que 

suposen un repte, o problema que dóna sentit a l’activitat. 
0 1 

Rellevants i/o funcionals. L’alumnat percep la utilitat dels 

aprenentatges a aplicar, la seva rellevància, importància, funcionalitat. 
0 1 

Amb destinatari clar,  normalment diferent a la mestra. Nen i nena ha 

de percebre de forma clara a qui va destinada la solució. 
0 1 

Amb indicis dels coneixements a utilitzar per centrar-la en aquell 

àmbit que ens interessa, per facilitar la transferència. 
0 1 

Socialitzants, en el sentit que posen de manifest vocabulari, habilitats, 

actituds i valors que integren i socialitzen l’alumnat. 
0 1 

Processuals o constructives. La seva resolució va més enllà d’una 

resposta, requereixen explicitar un procés, un conjunt de passos que 
permeten al mestre detectar llacunes, errades i regular l’aprenentatge. 

0 1 

Presenten la informació i demanen respostes en formats 
variats: oral, escrit, visual (taula, gràfic, mapa conceptes, mural), TIC 

(power, vídeo, ...) 
2 4 

TOTAL  3 12 

 
 
 
5. REFLEXIÓ DE LES MESTRES 

Vam dissenyar la nova activitat pensant que havia de respondre a la majoria dels items de la 
guia que tenim a l’escola per a confeccionar activitats amb caràcter competencial. Així que 
els canvis fonamentals des d’aquesta perspectiva van ser els següents: 

- Incrementar el grau de contextualització: a més de mantenir la inserció en la visita a 
la biblioteca, els vam proposar un repte, construir un conte tan bonic com el que ens 
van explicar. 

- Donar a l’activitat funcionalitat i un destinatari clar: fem un conte per explicar-lo als 
nens i nenes d’altra classe. 

- Afermar el caràcter socialitzador: treballar en grup, posar-se d’acord, ser capaç 
d’acceptar les idees dels altres. 

- Augmentar el nivell de complexitat: treballar la imaginació i creativitat, l’escriptura 
significativa  i l’aplicació d’allò après sobre les lletres,  l’habilitat per a utilitzar 
l’ordinador, la capacitat de memoritzar i recuperar informació, l’expressió oral i la 
capacitat per a parlar davant d’un auditori. 

- Presentar i requerir  informació en formats diferents: oral, escrit, visual i TIC. 
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6. VALORACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA NOVA ACTIVITAT 
Una vegada s’han realitzat els canvis a l’activitat inicial i s’ha tornat a desenvolupar amb els alumnes, quina és la 
vostra opinió? Creieu que aquest canvi ha afavorit algun tipus d’alumnes? Per què? Aporteu algun exemple de 
les respostes i resultats dels alumnes. 

 

És una prova llarga, amb parts molt diferenciades, que permet participar a tothom, d’una 
manera o altra, amb un cert èxit. 

Els nens i nenes amb imaginació i creativitat participen activament en la construcció, 
serveixen de model a la resta i els indueixen a fer les seves aportacions. 

Els infants més metòdics són els que han estat capaços de desenvolupar millor les activitats 
de memorització, les de buscar paraules i copiar-les, les d’identificar lletres... 

El treball en grup ha permès que nens o nenes amb menys imaginació poguessin aportar 
idees a partir de les intervencions dels companys, modificant-les o ampliant-les. 

Quan planificaven l’activitat, teníem dubtes sobre la possibilitat de gestionar amb èxit el 
consens del grup, però en realitat no ha costat gaire posar d’acord els nens i nenes que 
tenien propostes diferents, la majoria de vegades de seguida se sumaven a les propostes 
més valorades. No va suposar grans conflictes el triar unes alternatives en detriment 
d’altres. 

A l’hora d’anar a una altra classe a explicar el conte, els nens i nenes ho fan amb il·lusió, 
s’ho creuen, tots consideren el conte com a propi. 

L’alumnat de la classe que actua com a receptora també adopta una actitud positiva i 
seriosa. 

Nens i nenes que tenen dificultats per memoritzar alguns fet o conceptes han estat capaços 
de memoritzar frases per a participar en l’explicació del conte. 

Que el conte es faci en mig grup permet que tothom pugui parlar a l’hora d’explicar-lo a 
l’altra classe. 

Gairebé tots han estat capaços de superar la vergonya a l’hora de parlar en públic 
seqüència de la motivació de considerar el conte seu. 
 
 
 
7. LA VEU DELS ALUMNES 
Què opinen els alumnes dels canvis que heu realitzat? Podeu aportar breus relats escrits d’entrevistes o 
gravacions d’àudio, vídeo, etc. Ens interessen testimonis personals de l’alumnat, amb les seves paraules. 

 

Tots els alumnes i les alumnes manifesten que els ha agradat l’activitat, estan convençuts 
que el conte l’han fet ells tot i que la seva participació hagi estat escassa. 

Pensen que han fet com els majors de l’escola, que tots els dijous venen a la seva classe a 
explicar un conte. 

Als tímids, en principi els feia vergonya, i no teníem clar si parlaríem prou alt a la classe on 
havíem d’explicar-lo. A l’hora de la veritat la majoria ho va fer molt bé, considerant les seves 
capacitats i aptituds actuals. 
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8. CANVIS EN LA METODOLOGIA D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 
Quins canvis metodològics, d’organització d’aula, de planificació, etc. ha provocat aquesta nova orientació de les 
proves d’avaluació 

 

L’activitat requereix, en la majoria de les seves parts, de la intervenció de la mestra en grup 
reduït, i necessita d’una gran inversió de temps, si la comparem amb l’activitat clàssica que 
altres anys derivàvem de la visita a la biblioteca del barri. 

Exigeix una planificació i coordinació més acurada en tots els àmbits: en el moment de 
preparar el material, a l’hora de muntar i distribuir els grups perquè siguin heterogenis; a 
l’hora d’organitzar l’aula pròpia i utilitzar els ordinadors per torn;  a l’hora de muntar amb els 
companys de les altres classes les sessions d’intercanvi per a l’explicació. 

Requereix de molta interacció dels nens i nenes amb la mestra i entre el mateix alumnat, 
sobretot a l’hora de construir el conte: induir reflexió a partir de preguntes, identificar 
incoherències en el discurs que es va construint, negociar propostes, etc. 

La part de preparació de l’explicació precisa de molt assaig i modelatge per part de la 
mestra. 

La motivació és molt forta i ve determinada per la naturalesa de la pròpia activitat. Al llarg del 
seu desenvolupament i en totes les seves fases, sempre està present la funcionalitat. A les 
mestres no els calia mantenir-la o recordar-la amb insistència, els nens i nenes la tenien 
present de forma gairebé espontània. 
 


