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1 GUIA DIDÀCTICA DEL/LA MESTRE/A 

 

1.1. MARC LEGISLATIU VIGENT  

La proposta de treball dels Gegants i el Mamut Venux s’emmarca dins de la nova llei 

d’ordenació de l’ensenyament, la LOE, i  el Decret 181/2008 , de 9 de setembre si 

parlem d’Educació infantil i el Decret  142/2007 , de 26 de juny si fem referència a 

Educació primària. 

Les Unitats Didàctiques estan redactades d’acord a aquest marc legal, seguint les 

indicacions metodològiques i d’avaluació contingudes en els respectius curriculums que 

deriven de la nova legislació. 

Seguint el model que proposa la LOE, l’enfocament de les Unitats Didàctiques és 

interdisciplinari  i globalitzat,  potenciant l’autonomia i l’autoavaluació de l’alumnat.   

 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LA PROGRAMACIÓ 

1.2.1. Característiques pròpies del municipi 

 

Extensió 

9km2 

Població 

Sant Vicenç dels Horts té una població de 28.045 habitants (dades de 2009). El 8, 8% 

de la població és de nacionalitat estrangera .  

La població estrangera és majoritàriament d’origen afr icà  (43,3% dels estrangers). 

Dintre aquest col·lectiu destaca la nacionalitat del Marroc (41,6% de la població 

estrangera). El segon  grup més nombrós és el de persones d’Amèrica Central i del 

Sud (30%) , on no es donen concentracions tan importants de nacionalitats. Les 



PLA 
EDUCATIU 
D’ENTORN 

ELS GEGANTS I EL MAMUT VENUX 

 

 6 

 

persones d’origen comunitari sumen el 19%  de la població estrangera, i la meitat 

d’aquest col·lectiu està format per persones de Romania.  

L’any 2008 més del 60% de la població nouvinguda te nen com a procedència un 

municipi de la província de Barcelona . Les persones que venen de l’estranger són 

més del 15% de la població nouvinguda. Els principals municipis de procedència són de 

la ciutat de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i San Boi de Llobregat. Entre els 

estrangers, els europeus comunitaris i d’Amèrica del Nord provenen majoritàriament de 

l’estranger, mentre que els asiàtics ho fan majoritàriament de la província de Barcelona. 

 

Situació geogràfica 

Sant Vicenç dels Horts és un municipi del Baix Llobregat, situat a la dreta del 

Llobregat (límit oriental del terme), entre les rieres de Cervelló i de Torrelles. 

És en part pla, amb fèrtils terres d'al·luvió (pla del Llobregat), i en part muntanyós 

(massís de Garraf), destacant el Puig Castellar i el Puig Perdiguer. 

 

Història de Sant Vicenç dels Horts 

els ibers, els primers pobladors del municipi, van construir els poblats als cims o a les 

vessants de turons, llocs estratègics de defensa i des d'on els era possible controlar les 

comunicacions. Pel que fa al nostre terme municipal, s'assentaren al Puig Castellar. La 

majoria de les restes conservades corresponen als segles I i II i d'a. de la n.e. fins al segle 

I i II de la nostra era, data en què apareixen restes de l'època romana.  

 

Al nucli antic de la vila s'hi han trobat restes disperses d'un assentament romà que 

indiquen la presència d'un establiment rural, probablement d'una vila. Entre les restes 

localitzades, cal mencionar la troballa d'un forn romà del segle I de la nostra era, que es 

considera un dels més grans i més ben conservat de Catalunya. El forn, gràcies a les 

seves dimensions, va ser un gran centre de producció d'àmfores. El forn s'amortitzà entre 

la segona meitat del segle I i la primera del segle II de la nostra era en un centre de 

producció vinícola. D'aquest centre se n'ha conservat la premsa de vi i diversos lacus 

(dipòsits de vi). El conjunt ha estat declarat bé d'interès local.  
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La primera referència escrita de la nostra vila data de mitjan segle X, l'any 955. A Un 

document del Cartolari de Sant Cugat recull la donació d'unes terres del nostre territori al 

monestir. En aquesta època, el topònim actual del nostre municipi encara no estava 

definit, ja que en alguns documents apareixia com a Garrosa o Vilagarrosa, tot i que ja 

existia l'església sota l'advocació de Sant Vicenç. En documents posteriors s'esmenten els 

horts comtals, que amb el temps conformaren el topònim. 

Sant Vicenç dels Horts es va formar a l'entorn de l'església, la sagrera, i depenia 

jurisdiccionalment de la baronia de Cervelló. Entre els segles XII i XIII, les "ciutats" que es 

trobaven sota un règim feudal van iniciar un moviment "municipalista", a voltes afavorits 

per la reialesa, que pretenia minvar el poder feudal amb la finalitat d'aconseguir privilegis 

de govern local. A Sant Vicenç, tenim constància documentada de l'atorgament de 

privilegis pel noble Guillem de Cervelló als seus vassalls l'any 1275. 

El règim senyorial va continuar durant l'època moderna, que va estar marcada per 

guerres, calamitats -aiguats i pestes- i el fenomen social del bandolerisme.  

El segle XIX s'inicià amb conflictes bèl·lics, la Guerra del Francès (1808-1814), les tres 

guerres carlines, i va acabar amb una altra guerra, la de Cuba. Així mateix, aquest segle 

va representar un canvi radical en la societat, amb la fi de l'antic règim i l'inici del procés 

cap al sistema liberal.  

De la Guerra del Francès, és coneguda l'actuació de la Vailet a Sant Boi, una guerrillera 

d'origen vicentí de la qual en tenim poques dades. El riu Llobregat va ser un lloc de 

contínues batalles i les tropes franceses van saquejar el poble.  

A Sant Vicenç, una part de la població donava suport al carlins, de fet va ser al nostre 

poble on es va fer la primera crida a l'alçament carlista, però també hi havia partidaris del 

constitucionalisme. Ara per ara, desconeixem amb profunditat les actuacions dels carlins 

al poble, però sí que tenim constància de la crema de documents municipals l'any 1873. 

L'any 1876, amb motiu de les celebracions de les Festes de la Pau, l'Ajuntament va 

acordar col·locar una nova làpida a la plaça de la Constitució perquè l'anterior havia estat 

destruïda pels carlistes.  

Tot i els conflictes llargs, el segle XIX va ser crucial per a la potenciació del món cultural, 

gràcies al naixement de diverses associacions. Van aparèixer les cooperatives i les 

mútues: Sant Isidre, Mare de Déu del Roser, i també les entitats destinades a l'esbarjo, 
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com La Vicentina (1871) i el Centre Catòlic (1880). El Consistori va construir el primer 

edifici destinat a escola municipal el 1880 i es van produir canvis importants a nivell 

urbanístic com ara el trasllat del cementiri fora del nucli, que es beneí l'any 1881.  

L'entrada del segle XX ve marcada pel naixement de noves idees. La societat de l'època 

tenia consciència d'endarreriment i afany de modernització i es va començar a perfilar les 

ciutats i a consolidar la civilització moderna. 

Durant la primera meitat del s. XX es van produir millores d'infraestructura. El 1912 es van 

inaugurar els FFCC. El 1913 es va fer el projecte d'eixamplament i reforma del municipi. 

El Mercat Municipal es va inaugurar el 1928 i l'edifici actual de l'Ajuntament es va 

inaugurar a la Festa Major d'Estiu de 1927. En aquesta època, el nostre municipi era el 

lloc predilecte d'estiueig de molts barcelonins adinerats, fet que va donar pas a la creació 

d'una nova zona - Poble Nou- i a l'eixamplament del municipi, on encara avui dia es 

conserven edificacions interessants d'estil modernista.  

Quan es va iniciar la Guerra Civil, l'activitat econòmica del poble era principalment 

agrícola, tot i que ja funcionaven les primeres indústries creades al començament de 

segle. Indústries com ara Ciments Molins i Tallers Graells, que van treballar per a 

l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1929 i la fàbrica tèxtil Can Comamala.  

Durant la guerra, el municipi va acollir un gran nombre de refugiats procedents de zones 

més conflictives, es van col·lectivitzar les indústries - Comamala, Dusol, Cucurella,...- i es 

van confiscar terres per treballar-les en col·lectivitat. Després de la guerra, la repressió va 

ser important: sis vicentins van ser afusellats al Camp de la Bota, d'altres es van exiliar 

i La Vicentina es va clausurar per la seva vinculació a ERC. Les entitats que es van 

mantenir van estar sotmeses a controls estrictes, havien de comunicar el canvis de juntes, 

trametre còpies de les actes al Govern civil, demanar autorització per a qualsevol acte, es 

perseguia l'ús del català,... 

A la dècada dels cinquanta, l'actuació de l'adminitració en el món cultural es va limitar al 

pagament dels sermons i la cera que havia de cremar a l'església els dies de festa major i 

a subvencionar altres activitats de tarannà eclesiàstic: les processons, els concursos de 

pessebristes i les conferències de caire dogmàtic i moralistes. La vida social i política 

estava dominada per les "autoritats": el mossèn, el governador militar i l' alcalde 

falangista.  
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Entre 1950 i 1970 la població del municipi es va multiplicar per quatre i va passar de 3.711 

a 15.048 habitants. Les grans onades migratòries van afavorir l'especulació i la 

urbanització de les zones de muntanya, i es va consolidar el desenvolupament dels barris 

d'autoconstrucció en un context especulatiu i desorganitzat, amb el vist-i-plau de 

l'administració local de l'època. D'aquests nous barris, el primer que es va consolidar va 

ser el de Sant Antoni. L'any 1952 ja es van constituir com a associació amb l'objectiu 

principal de millorar urbanísticament i infrastructural la zona (aigua i enllumenat). 

Posteriorment es va crear les associacions de Sant Josep, 1961, i de la Guàrdia, el 1968. 

Totes dues ja integraven altres objectius a banda de la millora de les zones respectives, 

es parlava d'una secció recreativa i esportiva, pel que fa a la primera, i d'un equip de 

futbol, pel que fa a la segona. 

Paral·lelament es van edificar les primeres construccions de tipus vertical (Grup Llinàs, La 

Vinyala, Can Ros) que conformen el nucli urbà actual.  

El final de la dècada dels anys setanta va representar el canvi de la societat cap a la 

democratització: l'any 1979 es van convocar les primeres eleccions municipals 

democràtiques, i amb els nous ajuntaments, es van començar a pal·liar les deficiències, 

tant culturals com urbanístiques, que hi havia al poble durant el temps de la dictadura 

franquista. 

Les millores efectuades són moltes, però en podem destacar la inauguració de la Casa de 

Cultura el 1980, la primera Mostra Comercial i Agrícola, el naixement de Ràdio Sant 

Vicenç l'any 1982. Urbanísticament, el poble patia deficiències importants que implicaven 

llargs períodes de treball que han arribat fins als nostres dies. Cal mencionar l'elaboració 

del PERI de Sant Josep, que va guanyar el Premi Nacional d'Urbanisme l'any 1980, i el 

PERI de la Guàrdia, dues de les barriades que havien nascut sense cap mena de control.  

A cavall entre les últimes dècades del segle XX i les primeres del XXI, destaquem la 

creació del parc del Pi Gros, amb un pi declarat d'interès local que dóna nom al parc. 

També cal destacar la creació de noves zones industrials com ara el Molí dels Frares. La 

comunicació entre els pobles de la comarca va millorar amb la construcció de l'autovia del 

Baix Llobregat, l'ampliació de la doble via dels FGC, l'entrada en funcionament del nou 

baixador de Quatre Camins, etc. 

Per a més informació, consulteu el web de l’Ajuntam ent www.svh.cat   
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1.2.2. Objectius generals de la Proposta “ELS GEGAN TS I EL MAMUT VENUX” 

dins del Pla Educatiu d’Entorn 

Les unitats didàctiques que es descriuen a continuació pretenen integrar-se dins de la 

programació d’aula dels centres educatius de Sant Vicenç dels Horts i formar part del 

treball de difusió de la  cultura i les tradicions  pròpies del municipi, dintre del Pla 

Educatiu de l’Entorn (PEE). 

La finalitat principal d’aquesta programació didàctica és la de difondre el coneixement 

per part dels infants de dos dels elements més atractius de la nostra cultura: els 

gegants Coloma i Vicenç i la bèstia de foc, el Mamut Venux. Dintre del seu treball, 

apareixen de manera implícita, el treball dels grups de persones que donen vida a 

ambdós elements: la Colla de Geganters, Grallers i Timbalers i la C olla de Diables 

Àngels Diabòlics de Sant Vicenç dels Horts. Aquestes colles actuen com a element 

motivador per als nens i nenes del municipi, assegurant així la continuïtat de la tradició.  

A partir d’aquí, és important recordar quines són les capacitats de cicle que el 

Currículum  de l’etapa ens marca, tenint en compte que els recollits en els punts 3 i 4 

són els que han influït principalment en l’elaboració d’aquest Pla Educatiu d’Entorn.  

Les capacitats a assolir en finalitzar l’etapa d’Educació infantil són: 

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

L' autoconeixement, la construcció i l'acceptació de la pròpia identitat, l'autoestima, 

l'educació de les emocions, l'autoexigència i el desenvolupament d'estratègies 

d'aprenentatge, del pensament crític i d'hàbits responsables són essencials per 

aprendre a ser i actuar de manera autònoma. 

L 'infant haurà de ser capaç de: 

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot 

adonant-se de les seves possibilitats. 

-Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 

positiva d' ell mateix i dels altres. 

-Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar 

amb seguretat i eficàcia. 
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2. Aprendre a pensar i a comunicar. 

Organitzar i exposar les pròpies vivències; cercar i gestionar informació provinent de 

diferents fonts i suports; emprar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, 

corporal, matemàtic, digital), en la comunicació d'informacions, sentiments i 

coneixements; treballar de manera cooperativa i ser conscients dels aprenentatges 

propis, avançar en la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament 

propi. 

L' infant haurà de ser capaç de: 

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

bàsiques. 

-Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 

de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 

Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar 

projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació 

de l'alumnat. 

L' infant haurà de ser capaç de: 

-Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 

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

-Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i 

aprendre a actuar-hi en conseqüència. 

4. Aprendre a conviure i habitar el món. 

La conscienciació de la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el 

desenvolupament d'habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució 

escolar, el treball en equip, l'empatia vers els altres, la gestió positiva dels conflictes, el 

desenvolupament de projectes en comú, etc., afavoreixen la cohesió social i la formació 

de persones compromeses i solidàries. 

L’infant haurà de ser capaç de: 
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-Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica 

de conflictes. 

-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. 

 

1.2.3. Estratègies metodològiques  

Seguint la legislació vigent actual, la LOE, l’enfocament de les Unitats Didàctiques és 

interdisciplinari  i globalitzat , potenciant l’autonomia i l’autoavaluació de l’alumnat.   

A més a més cal fer èmfasi en la concepció constructivista de l’aprenentatge, on el nen 

és el protagonista del seu propi aprenentatge, basant-nos en els coneixements previs i 

relacionant el que ja sap amb els nous continguts.  

Es tracta d’una metodologia activa, basada en l’observació, la manipulació i 

l’experimentació i que parteix dels principis educatius que fonamenten l’acció educativa. 

Dins de les estratègies metodològiques emprades en les unitats didàctiques d’aquesta 

proposta cal destacar el joc i la realització de projectes d’aprenentatge.  

Les diferents activitats segueixen el patró introduït per David Ausubel i que parla de la 

conveniència d’un aprenentatge significatiu  i funcional  per part de l’ infant, per tal de 

crear unes habilitats que li seran pràctiques al llarg de la seva vida i que prenen el nom 

de Competències  en l’actual Currículum educatiu.  

 

L'acció educativa, és a dir, la metodologia , respectarà els principis bàsics següents:  

• tenir en compte les diverses maneres d'aprendre de l'alumnat,  

• adequar l'ensenyament a les diverses característiques personals i socials que 

condicionen els aprenentatges,  

• seleccionar i organitzar de manera adequada els continguts que es pretén que els nens 

i nenes aprenguin,  

• potenciar que l'activitat de classe discorri en les millors condicions possibles perquè 

cada alumne i alumna i el grup en conjunt s'esforci per aprendre,  
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• raonar i expressar el que sap, per plantejar els dubtes i per reelaborar el coneixement, 

per actuar amb autonomia i responsabilitat 

• I establir els mitjans necessaris perquè cada nen i nena se senti atès, orientat i valorat, 

quan ho necessiti i sense cap tipus de discriminació. 

 

L’avaluació  suposa un canvi respecte el model de llei anterior, doncs els seus objectius 

són ara que l’alumne sigui capaç d’analitzar, treure conclusions i aplicar els 

coneixements que ha adquirit. Per a l'avaluació del procés d'aprenentatge dels nens i 

nenes es prendran com a referència el desenvolupament dels objectius de cicle i els 

criteris d'avaluació. 

 

1.2.4. Temporització de la proposta   

Les tres unitats didàctiques que formen la programació didàctica, estan formulades per 

a que, cada equip de mestres de cicle, decideixi el quan i com aplicar les activitats, 

deixant via lliure a una aplicació pràctica totalment lliure i adaptada al context propi de 

cada centre. 

El més aconsellable seria, però, realitzar les activitats conjuntament els tres nivells del 

cicle: P3, P4 i P5, triant una setmana del curs que es consideri adient per a combinar 

amb la resta d’unitats didàctiques que es portin a terme. 

Aquesta setmana “temàtica” es pot fer coincidir amb l’estada dels Gegants i/o del 

Mamut a l’escola, dintre de les activitats del Pla de Dinàmica Educativa del municipi. 

D’aquesta manera l’aprenentatge significatiu es potencia i la col·laboració internivells és 

òptima per als infants. 

 

1.2.5. Atenció a la diversitat i alumnat nouvingut 

Atenció a la diversitat 

Les activitats incloses en les diferents Unitats Didàctiques són prou flexibles per 

permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes 

d'aprenentatge i les singularitats de cada alumne/a per tal que es pugui donar 
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compliment al principi d'atenció a la diversitat. A més, dins de cada unitat es contempla 

la realització d’activitats de reforç i d’ampliació per tal d’atendre la diversitat de 

l’alumnat a l’escola. 

Alumnat nouvingut 

Les Unitats Didàctiques que aquí es programen consten d’activitats principalment 

integradores, que faciliten el seguiment de les mateixes per part d'alumnes procedents 

de sistemes educatius estrangers, reforçant, això sí, la part més visual, gestual i 

d’expressió corporal de les activitats per part del/la mestre/a, facilitant la seva 

comprensió. 

Les activitats potencien la transmissió de valors, el respecte envers la pròpia cultura i 

l’aliena i reforcen el treball de la llengua catalana, aspectes tots ells bàsics per a 

integrar un infant nouvingut. 

Les actuacions han de seguir les directrius marcades en el projecte educatiu de centre i 

en els altres documents de gestió que el despleguen.  

 

1.2.6. Criteris d’avaluació  

A Educació infantil l'avaluació s'ha d'entendre com el procés d'observació i anàlisi 

sistemàtica del procés d'ensenyament i aprenentatge per tal de verificar-ne la 

coherència i el grau d'eficàcia. Ha de possibilitar el coneixement de les condicions 

inicials individuals de cada infant, el coneixement dels progressos que ha efectuat en el 

seu desenvolupament i el grau d'assoliment dels objectius establerts. 

L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i global i haurà 

de complir les funcions de verificar el grau d'assoliment dels objectius i d'adaptar l'ajut 

pedagògic a les característiques individuals dels infants. També haurà de permetre als 

docents revisar i millorar les maneres d'ensenyar i les programacions elaborades. 

Per a l'avaluació del procés d'aprenentatge dels infants es prendran com a referència el 

desenvolupament dels objectius de cicle i els criteris d'avaluació. 

En el supòsit que el progrés de l'alumne no sigui l' esperat, s'establiran mesures de 

suport per facilitar-li l'adquisició dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per poder 

seguir el procés educatiu. 
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Com a punt referencial, el Currículum d’Educació infantil  ens proporciona els 

següents criteris d’avaluació: 

1. Saber explorar i reconèixer les parts, les possibilitats i característiques del seu propi 

cos. Expressar-se amb les pròpies emocions i iniciar-se en la seva identificació. 

2. Participar en el joc, a través del moviment, assimilant sensacions referides a l'espai i 

al temps i amb una comprensió progressiva de la necessitat d'unes normes. 

3. Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions 

afectives positives mútues. 

4. Fer de manera autònoma, progressivament, activitats habituals referents a la pròpia 

cura, a les tasques escolars i en la relació amb els altres. 

5. Identificar característiques i regularitats en l'entorn natural, social i cultural, i utilitzar 

els recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions. 

6. Fer anticipacions i comparacions dels resultats de les experimentacions, emprant les 

mesures adequades i la seva representació gràfica. 

7. Aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar, reconèixer patrons i 

verbalitzar-ho. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear 

en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i 

incorporar la iniciació als instruments tecnològics (TIC). 

 

1.2.7. Importància de la relació família-escola 
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En el treball de les diferents Unitats Didàctiques que aquesta programació planteja, 

pren especial importància la col·laboració de les famílies sense la qual un dels objectius 

principals seria impossible d’assolir: el coneixement per part de la població de les 

tradicions pròpies del municipi, per tal de fer-los partíceps de la vida cultural i social 

d’una manera molt més activa. 

Si els pares i mares treballen plegats amb els centres educatius, aquest conjunt és el 

motor d’una vida cultural més rica, on els nens i nenes tenen un paper protagonista. 

Si impliquem les famílies en la realització de les diferents activitats, reforcem la 

importància que la cultura té per a un municipi i contribuïm en certa manera a fer-lo 

créixer. 

 

1.2.8. Importància de l’ús de les noves tecnologies  

Atesa la importància del llenguatge audiovisual i de les tecnologies de la informació i la 

comunicació aquesta proposta didàctica inclou dins de cada unitat activitats que fan 

referència a la comprensió i l’expressió de missatges audiovisuals i al seu ús en els 

diferents nivells escolars. 
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2     PROPOSTA PER AL 2n CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

2.1. Marc legislatiu propi del cicle 

La nostra etapa educativa actualment es regula pel Decret 181/2008 , de 9 de 

setembre , pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del segon cicle de 

l'educació infantil. 

La Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 131 de l'Estatut 

d'autonomia de Catalunya, té competència en relació amb els ensenyaments de 

l'educació infantil, així com amb l'establiment dels plans d'estudi corresponents, 

incloent-hi l'ordenació curricular. 

L'educació infantil constitueix una etapa educativa amb identitat pròpia. Comprèn sis 

cursos i s'organitza en dos cicles educatius: el primer cicle (0-3 anys) i el segon cicle 

(3-6 anys) que és el cicle a qui va dirigida la proposta. 

En l'estructura del sistema educatiu es defineix l'educació infantil com una etapa 

educativa en la qual els infants han d'anar desenvolupant aquelles capacitats que els 

farà possible viure relacions afectives segures amb si mateixos i amb els altres; 

conèixer i interpretar l'entorn; anar adquirint uns instruments d'aprenentatge i un grau 

d'autonomia que els permetran anar formant part d'una societat multiculturalment 

organitzada i interculturalment viscuda. 

L'ordenació que s'estableix té en compte l'experiència i l'avaluació de la pràctica 

educativa d'aquesta etapa que, a Catalunya, s'ha significat per la seva qualitat i 

renovació pedagògica en el desenvolupament de l'acció educativa. 

A l'educació infantil aprendre és, per a l'infant, construir nous significats de la realitat 

que l'envolta, els quals enriqueixen els propis coneixements prèviament adquirits i 

permeten la seva aplicació a les noves situacions cada vegada més complexes. 

L'escola és un espai privilegiat per a l'adquisició de coneixements, de vivències 

emocionals i de valors ètics i democràtics, i el primer espai social de cohesió, integració 

i participació. L'educació ha de fomentar la responsabilitat personal i comunitària i 
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ajudar l'infant en la construcció d'una imatge positiva d'ell mateix, promovent l'educació 

de l'autoestima, la convivència i l'afany de superació. 

La interacció amb l'entorn és una condició indispensable per al desenvolupament de 

l'infant. La família, l'escola i els altres infants formen part d'aquest entorn i hi han de 

tenir un paper acollidor i estimulador. 

Els pares, mares o tutors en el si de la família, els docents i el personal de suport en el 

centre educatiu, esdevenen peces clau en l'educació de l'infant. El mestre o la mestra 

ha de tenir presents totes les seves necessitats: les emocionals i afectives, les 

intel·lectuals, les motrius i les de relació. 

L'escola ha de potenciar el desenvolupament i l'aprenentatge de tots els infants, oferint-

los uns models i unes actituds que els serveixin de punt de referència per al respecte i 

l'acceptació de les diferències individuals, així com de la diversitat sociocultural. El 

mestre o la mestra adequarà la seva intervenció a les diferències individuals amb una 

actitud positiva i de confiança en les possibilitats de cadascú. 

Els mestres i les mestres són responsables d'organitzar l'espai, el temps i les activitats i 

d'aplicar les estratègies pertinents a fi d'aconseguir el màxim desenvolupament de les 

potencialitats dels infants, d'acord amb unes finalitats educatives fixades, respectant els 

interessos i les aportacions dels nens i nenes i amb la col·laboració i participació de les 

famílies. 

En el currículum, les finalitats de l'etapa es concreten explicitant les capacitats que ha 

d'assolir l'alumnat. Més enllà de l'adquisició de determinats coneixements, actituds i 

habilitats, les capacitats impliquen la possibilitat d'utilitzar-los de manera transversal i 

interactiva en contextos i situacions diferents. 

Per al desenvolupament de les capacitats en el segon cicle de l'educació infantil, es 

concreten els objectius i els continguts de cada àrea que cal treballar en aquest cicle i 

s'estableixen els criteris que han d'orientar l'avaluació de l'alumnat. 

D’acord al marc legislatiu actual, el Decret 181/2008  , aquests són els articles 

relacionats amb l’etapa d’Educació infantil: 

Article 1 

Principis generals 
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1.1 L'educació infantil és l'etapa que s'imparteix als infants de zero a sis anys. 

S'organitza en dos cicles de tres cursos cadascun, primer cicle (0-3 anys) i segon cicle 

(3-6 anys). Aquest Decret té per objecte la regulació del segon cicle de l'educació 

infantil. 

1.2 El segon cicle de l'educació infantil, de caràcter gratuït, s'organitza d'acord amb els 

principis d'educació comuna, inclusiva i coeducadora. Es posarà una atenció especial a 

la diversitat de l'alumnat, a la detecció i intervenció en les dificultats d'aprenentatge tan 

bon punt es produeixin i a la relació amb les famílies, proporcionant situacions 

educatives que permetin un desenvolupament integral de l'alumnat. 

1.3 L'acció educativa procurarà la integració de les diverses experiències i 

aprenentatges de l'alumnat, la motivarà i s'adaptarà als seus ritmes de treball. 

1.4 En el segon cicle de l'educació infantil es garantirà la coordinació amb el primer 

cicle de l'educació infantil i amb el cicle inicial de l'educació primària, per tal d'assegurar 

una transició adequada de l'alumnat i facilitar la continuïtat del seu procés educatiu. 

Article 2 

Finalitat 

La finalitat de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, 

físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de 

confiança on se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge. L'acció educativa ha 

de permetre un desenvolupament afectiu, un descobriment progressiu i un creixement 

personal dels infants; la formació d'una imatge positiva i equilibrada d'ells mateixos, el 

descobriment de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control 

corporal, actuant cada vegada més d'una manera més autònoma; la possibilitat de 

relacionar-se i comunicar-se amb els altres, infants i persones adultes, per mitjà dels 

diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes 

elementals de convivència, de relació, i de respecte al principi de no-discriminació, de 

manera que família i escola comparteixin responsabilitats. 

Article 3 

Relació entre centres i famílies 
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3.1 Els pares, mares o tutors i els centres han de cooperar estretament en l'educació 

dels infants, per tal de garantir la continuïtat educativa entre el centre i la família. 

3.2 Cal establir els mecanismes de participació i col·laboració necessaris que permetin 

informar famílies i compartir criteris d'intervenció educativa, per afavorir la participació 

en el procés educatiu dels seus fills i filles. 

3.3 Per tal de facilitar informació a les famílies sobre el seguiment i evolució educativa 

de l'alumnat, cada centre ha d'establir, a començament de curs, el calendari de 

reunions i entrevistes. S'han de garantir, com a mínim, una entrevista individual a l'inici 

de l'escolaritat, una altra al llarg del curs i una reunió col·lectiva a l'inici de cadascun 

dels cursos del cicle, així com dos informes escrits a les famílies al llarg del curs. 

3.4 Les famílies han de contribuir a l'educació dels seus fills assistint a les 

convocatòries de reunions o entrevistes que faci el centre. Igualment es faran 

responsables del seguiment de les orientacions educatives del centre en aspectes com 

hàbits d'higiene i salut, assistència al centre, horaris, etc., i de conèixer el reglament del 

centre i col·laborar en la seva aplicació. 

Article 4 

Llengua 

4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, s'ha d'utilitzar normalment com a 

llengua vehicular d'ensenyament i aprenentatge i en les activitats internes i externes de 

la comunitat educativa: activitats orals i escrites de l'alumnat i del professorat, 

exposicions del professorat, llibres de text i material didàctic, activitats d'aprenentatge i 

d'avaluació i comunicacions amb les famílies. 

4.2 L'aranès, variant de la llengua occitana, s'imparteix a la Vall d'Aran d'acord amb el 

que determinin el Consell General de la Vall d'Aran i el Departament d'Educació. 

4.3 Els nens i les nenes que cursin el segon cicle de l'educació infantil tenen el dret a 

rebre l'ensenyament en català i a no ser separats en centres ni en grups classe 

diferents per raó de la seva llengua habitual. En qualsevol cas es respectaran els drets 

lingüístics individuals de l'alumne o alumna, d'acord amb la legislació vigent. 

4.4 En funció de la realitat sociolingüística de l'alumnat, s'implementaran metodologies 

d'immersió lingüística de la llengua catalana amb la finalitat de potenciar-ne 
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l'aprenentatge. Tanmateix, quan sigui possible amb els mitjans de què disposi el centre, 

s'arbitraran mesures de traducció en una de les llengües d'ús familiar per al període 

d'acollida de les famílies procedents d'altres països. 

4.5 Com a part del projecte educatiu, els centres han d'elaborar un projecte lingüístic 

que estableixi les pautes d'ús de la llengua catalana per a tots els membres de la 

comunitat educativa. Aquestes pautes d'ús han de possibilitar, alhora, adquirir eines i 

recursos per implementar canvis per a l'ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric. 

4.6 Quan el context sociolingüístic escolar ho permeti, s'iniciarà, especialment en el 

darrer curs del cicle, una primera aproximació a l'ús oral d'una llengua estrangera. 

Article 5 

Elements del currículum 

En el currículum del segon cicle de l'educació infantil, definit en l'annex d'aquest Decret, 

s'estableixen, a partir de les capacitats de l'etapa, els objectius, els continguts a 

desenvolupar en cada àrea i els criteris per a l'avaluació dels aprenentatges de 

l'alumnat. 

Article 6 

Capacitats 

6.1 En aquesta etapa s'afavorirà que els infants desenvolupin les capacitats que els 

han de permetre créixer integralment com a persones en el món d'avui, en uns 

aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l'etapa d'educació primària 

amb l'adquisició de les competències bàsiques que ha d'assolir l'alumnat en finalitzar 

l'educació obligatòria. 

6.2 Els objectius de cicle precisen les capacitats que els infants han d'haver 

desenvolupat en acabar el segon cicle de l'educació infantil, en relació amb els 

continguts de les àrees i els criteris d'avaluació. 

6.3 En finalitzar el segon cicle de l'educació infantil l'infant haurà de ser capaç de: 

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot 

adonant-se de les seves possibilitats. 
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Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 

positiva d'ell mateix i dels altres. 

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. 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 

de comunicació habituals per mitjà dels 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. 

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i 

aprendre a actuar en conseqüència. 

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica 

de conflictes. 

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. 

Article 7 

Àrees 

7.1 Les àrees de coneixement i experiència són: 

Descoberta d'un mateix i dels altres. 

Descoberta de l'entorn. 

Comunicació i llenguatges. 

7.2 Les àrees s'interrelacionen per crear uns espais d'aprenentatge globalitzats on es 

contribueixi al desenvolupament integral dels infants, acostant-los a la interpretació del 

món, donant significat i facilitant-ne la participació activa. 

7.3 L'aprenentatge dels continguts d'aquestes àrees s'ha de plantejar mitjançant 

activitats que tinguin interès i significat per als infants. Tant les àrees com els continguts 

han de tenir un tractament global i interdependent. 
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Article 8 

Horari 

8.1 Es considerarà educatiu tot el temps que l'infant romangui en el centre. 

8.2 Els centres organitzaran la distribució horària del segon cicle de l'educació infantil 

en funció del nombre d'infants, d'espais i de recursos, i atenent la seva planificació 

curricular. 

8.3 L'esbarjo es considera una activitat educativa integrada en l'horari lectiu de 

l'alumnat i, per tant, els centres han de vetllar perquè s'hi respectin els principis del 

projecte educatiu propi. 

Article 9 

Avaluació 

9.1 En aquest cicle l'avaluació s'ha d'entendre com el procés d'observació i anàlisi 

sistemàtica del procés d'ensenyament i aprenentatge per tal de verificar-ne la 

coherència i el grau d'eficàcia. Ha de possibilitar el coneixement de les condicions 

inicials individuals de cada infant, el coneixement dels progressos que ha efectuat en el 

seu desenvolupament i el grau d'assoliment dels objectius establerts. 

9.2 L'avaluació dels processos d'aprenentatge de l'alumnat serà contínua i global i 

haurà de complir les funcions de verificar el grau d'assoliment dels objectius i d'adaptar 

l'ajut pedagògic a les característiques individuals dels infants. També haurà de 

permetre als docents revisar i millorar les maneres d'ensenyar i les programacions 

elaborades. 

9.3 Per a l'avaluació del procés d'aprenentatge dels infants es prendran com a 

referència el desenvolupament dels objectius de cicle i els criteris d'avaluació. 

9.4 En el supòsit que el progrés de l'alumne no sigui l'esperat, s'establiran mesures de 

suport per facilitar-li l'adquisició dels aprenentatges bàsics i imprescindibles per poder 

seguir el procés educatiu. 

9.5 En acabar l'etapa s'elaborarà un informe global individualitzat del procés seguit per 

l'alumnat i del nivell d'adquisició dels aprenentatges i de les capacitats. Es garantirà la 

confidencialitat de les dades obtingudes. Aquest document es trametrà als mestres 

tutors o tutores de l'alumnat de l'etapa següent. 
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Article 10 

Autonomia pedagògica i organitzativa 

10.1 Cada centre educatiu, d'acord amb la seva autonomia pedagògica i organitzativa, 

ha de concretar en el seu projecte educatiu els principis pedagògics i organitzatius 

propis del centre i el projecte lingüístic, en el qual s'expliciten les accions educatives 

per aconseguir la normalització en l'ús de la llengua catalana en totes les actuacions 

docents i administratives i el tractament de les diferents llengües en el centre. 

10.2 Pel que fa al segon cicle de l'educació infantil, el projecte educatiu de centre ha 

d'incloure: 

Els criteris per al desplegament del currículum. 

La concreció dels criteris metodològics, organitzatius i d'avaluació. 

L'organització de l'horari escolar. 

Les mesures per a l'acolliment i l'adaptació dels infants. 

Les mesures d'atenció a la diversitat. 

Les estratègies per afavorir el treball autònom de l'alumnat. 

Els mecanismes per organitzar el reforç dels aprenentatges. 

La concreció de la col·laboració família/escola. 

10.3 Els criteris per al desplegament del currículum han de ser elaborats i avaluats per 

l'equip de mestres del cicle. L'equip directiu ha de coordinar l'organització del procés, 

vetllar per la coherència i progressió de les concrecions amb l'educació primària, 

facilitar la seva aplicació a la pràctica docent i difondre el projecte a la comunitat 

escolar. 

10.4 L'equip de mestres del cicle ha d'elaborar i avaluar les programacions didàctiques 

en coherència amb el currículum establert en aquest Decret i els criteris acordats en el 

projecte educatiu del centre. En les programacions didàctiques del segon cicle de 

l'educació infantil, tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament 

globalitzat i en l'organització de les activitats s'han de tenir presents els ritmes de joc, 

treball i descans dels infants. 
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10.5 Els materials didàctics que s'utilitzin han de respectar els principis, valors, drets i 

deures constitucionals i estatutaris i s'han d'adequar al que estableix aquest Decret i a 

les prescripcions que efectuï el Departament d'Educació per a la seva aplicació. En 

particular, les joguines han de fomentar hàbits saludables i comportaments no sexistes. 

10.6 Els centres han de dur a terme processos d'avaluació per valorar l'adequació de la 

seva organització i dels processos d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat. Les 

conclusions que es deriven de l'avaluació han de ser el punt de partida per a la 

formulació de propostes que afavoreixin la qualitat i la millora contínua del centre. 

10.7 L'equip directiu del centre ha de garantir la coordinació sistemàtica entre el 

professorat d'educació infantil i el d'educació primària, així com l'intercanvi d'informació 

entre tutors, per tal de facilitar l'acolliment dels infants en la nova etapa. Igualment es 

vetllarà per establir mecanismes de coordinació amb les llars d'infants de la zona. 

10.8 El Departament d'Educació ha d'afavorir l'autonomia pedagògica i organitzativa 

dels centres i facilitar orientacions, assessorament, recursos específics i activitats de 

formació. 

Article 11 

Tutoria 

11.1 Cada grup d'infants té un tutor o tutora que ha de fer el seguiment, tant individual 

com de grup, del procés d'aprenentatge de tot l'alumnat, i afavorir que se sentin segurs 

i acollits. 

11.2 El tutor o tutora ha de coordinar l'acció del conjunt de mestres que intervé en el 

grup d'alumnes, vehicular la informació a les famílies i, si escau, coordinar-se amb els 

serveis externs que intervenen en alumnes del grup. 

Article 12 

Actuacions de l'equip docent de cicle 

12.1 En relació amb el desenvolupament del currículum i el procés evolutiu del seu 

alumnat, l'equip de cicle serà responsable del seguiment de l'alumnat del grup i 

establirà les mesures necessàries per a la millora de l'aprenentatge, d'acord amb el 

projecte educatiu del centre. 
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12.2 L'equip de cicle col·laborarà per prevenir les dificultats d'aprenentatge que puguin 

presentar-se i compartirà tota la informació que calgui per treballar de manera 

coordinada en el compliment de les seves funcions. 

Article 13 

Atenció a la diversitat 

13.1 Els projectes educatius que elaborin els centres han de ser prou flexibles per 

permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes 

d'aprenentatge i les singularitats de cada alumne/a per tal que es pugui donar 

compliment al principi d'atenció a la diversitat. 

13.2 El centre aplicarà les mesures necessàries perquè l'alumnat amb necessitats 

específiques tingui els suports necessaris per assolir el màxim desenvolupament de les 

seves capacitats personals i els objectius del currículum. 

13.3 Es tindrà especialment en compte la detecció de les dificultats de l'alumnat en el 

moment en què es produeixin, a fi i efecte de prendre les mesures necessàries per 

continuar el seu procés d'aprenentatge. 

13.4 L'alumnat podrà romandre excepcionalment un any més en el segon cicle de 

l'educació infantil, a proposta de l'equip de cicle, que haurà d'anar acompanyada de 

l'informe elaborat pels serveis educatius i l'acord de la família, i amb l'aprovació del 

director o directora del centre. Caldrà comunicar la decisió al director/a dels serveis 

territorials corresponents. 

Article 14 

Alumnat nouvingut 

14.1 La incorporació a qualsevol dels cursos que integren el segon cicle de l'educació 

infantil d'alumnes procedents de sistemes educatius estrangers s'ha de fer tenint com a 

referent la seva edat. 

14.2 Els centres han d'elaborar un pla d'acollida que reculli el conjunt d'actuacions que 

es duran a terme per atendre adequadament aquest alumnat dins l'entorn escolar i, en 

la mesura de les seves possibilitats, facilitar-li la integració a l'entorn social. Les 

actuacions han de seguir les directrius marcades en el projecte educatiu de centre i en 

els altres documents de gestió que el despleguen. 
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14.3 A fi de procurar la més ràpida integració possible de l'alumnat estranger que 

s'incorpora al sistema educatiu de Catalunya, els centres han de dedicar una atenció 

preferent a l'aprenentatge de la llengua catalana, vehicle d'expressió normal en les 

activitats educatives de les escoles 

 

1.3. Característiques evolutives de l’alumnat de 3 a 6 anys  

A Sant Vicenç des Horts hi ha 2634 nens i nenes matriculats en els centres públics i 

concertats, a les etapes d’Educació Infantil i Primària.  

A mode de resum, els següents quadres recullen les principals característiques 

evolutives dels infants del segon cicle d’educació infantil: 

 

QUADRE CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA 
EDUCATIU 
D’ENTORN 

ELS GEGANTS I EL MAMUT VENUX 

 

 28 

 

EL NEN/A DE TRES A Q UATRE ANYS. A DQUISICIONS SIGNIFICATIVES. 

Desenvolupament 
socio-afectiu 

Desenvolupament del 
llenguatge 

Desenvolupament 
motor 

Desenvolupa -ment 
cognitiu -perceptiu 

-Encara és molt 
individualista. Tendeix 
a la independència  

-Control total 
d’esfínters. 

-Utilització de coberts. 

-Ajuda a vestir-se o ho 
fa sol.  

-Demana atenció i 
aprovació. 

-Comença a manifestar 
curiositat sexual. Joc 
sexual: manipula 
òrgans. -Agressió com 
resposta a la 
frustració:el nen 
descobreix que els 
actes agressius a 
vegades no li serveixen 
per a eliminar la 
frustració. 

-Agressió com a 
imitació. 

-No comprèn als seus 
companys coetanis. Els 
hi atribueix els seus 
desitjos i necessitats. 
Joc paral·lel, 
discussions i rivalitats 
(egocentrisme). 

-Té necessitat absoluta 
d’estar amb els seus 
coetanis, imitar-los, 
escenificar i cooperar 
en cert grau. 

-Comença a assimilar 
les lleis que regeixen la 
vida intersocial, amb 
una actitud 
progressivament 
realista. 

 

-Té un vocabulari de 
900 a 1200 paraules. -
Entén el 80 per 100 de 
les emissions.           -
Incloent les dels 
estranys.  

-Complexitat gramatical 
semblant a la del 
llenguatge col·loquial 
dels adults. 

-Increment de la mida 
de les frases. Utilitza 
paraules com a 
mediadores, encara 
que comprèn més que 
les empra.  

-El desenvolupament 
del llenguatge depèn, 
en aquesta edat, de 
l’estimulació; no convé 
anticipar-se als desitjos 
del nen/a, s’ha de 
promoure l’adquisició 
d’objectes en funció de 
l’ús del llenguatge. 

-El nen/a pregunta i la 
majoria dels cops no 
espera resposta; la 
paraula serveix per a 
provocar la paraula, és 
com un joc; conèixer el 
nom de les coses li fa 
posseir-les. 

-Al jugar, monologa.  

Gros 

-Tendeix al moviment i 
a l’acció. 

-Desenvolupament de 
la coordinació i 
l’equilibri. 

-Corre 
harmoniosament.              
-Accelera i 
desaccelera. -Salta 
amb els peus junts. 
Trepa. Puja i baixa 
escales alternant els 
peus. Al córrer 
descobreix corbes 
accentuades. 

-Munta en tricicle. 

-Construeix torres de 9 
a 10 cubs. 

-Pot mantenir-se a peu 
coix durant uns segons.   

Fi 

-Control de la motricitat 
fina. 

-Agafa el llapis 
correctament, és capaç 
de partir d’un punt i 
arribar a un altra 
mitjançant un traç. 

-Completa dibuixos.           
-Tanca figures obertes. 

-Aprèn a retallar amb 
tisores seguint un traç.   

-Pot doblegar un paper 
per la meitat (cap als 4 
anys és capaç de fer-
ho obliquament).  

-En quant a la 
percepció, reacciona 
davant els estímuls en 
la seva totalitat, no 
posa etiquetes verbals 
als seus elements.  

-El desenvolupament 
cognitiu depèn en part 
de l’adquisició del 
llenguatge. 

-Encara es troba en un 
estadi preconceptual, 
segons Piaget .  

-Aprèn mitjançant la 
imitació el joc, el dibuix 
i el llenguatge.               
-S’expressa també per 
mitjà d’aquestes vies. 

-Comprèn el número 
tres.         -Abarca tres 
elements. Reté tres 
números.             -
Executa tres ordres 
senzilles. -Integra més 
de dos elements dintre 
d’un conjunt. 
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EL NEN/A DE QUATRE A  CINC ANYS. ADQUISICIONS SIGNIFICATIVES. 

Desenvolupament 
socio-afectiu 

Desenvolupament del 
llenguatge 

Desenvolupament 
motor 

Desenvolupament 
cognitiu-perceptiu 

-Comença per ser 
cooperatiu en el joc 
amb els demés infants 
(seudocooperació).  

-Encara és agressiu i 
egoista, però comença 
a aprendre regles de 
comportament. Pot fer 
petits serveis i ajudar 
als adults. 

-Posseeix sentit 
d’humor, en referència 
a l’absurd, al que és 
exagerat o bé a 
disharmonies corporals, 
caigudes, moviments 
desestructurats 
caricatures, gestos, etc. 

-Pot aparèixer l’amic 
íntim del mateix sexe.  

-Rivalitat constant. 

-No es desenvolupa en 
grups grans. 

-Pot desplaçar-se en 
grups: en fila, en cercle, 
etc. 

-Control total 
d’esfínters. 

-Menja sense ajuda, 
utilitzant la forquilla.  

-Es pentina i es renta 
les dents. 

-És capaç de cordar i 
descordar botons. 

-En aquesta edat el 90 
per 100 dels infants, 
aconsegueix fer-se 
entendre per persones 
alienes a la família.          
-Llenguatge quasi adult.  

-Durant aquest període 
pot pronunciar de 1300 
a 1800 paraules, encara 
que pot comprendre un 
major nombre 
d’aquestes. 

-Fase de preguntes, 
amb les que el nen/a 
pretén conèixer la 
funció dels objectes i la 
seva raó de ser. 

-Generalització 
mediada del llenguatge; 
pot aplicar la mateixa 
etiqueta verbal a 
diferents objectes i 
conèixer un objecte per 
una etiqueta verbal. 

-Pot reconèixer  i 
adaptar-se a un objecte 
o estímul nou 
mitjançant una etiqueta 
verbal coneguda. 

-Utilitza el llenguatge 
com a joc.  

-Inventa paraules 
segons les regles per a 
designar certes 
activitats.  

Gros 

-Corre amb més 
harmonia.  

-És capaç de 
descomposar els ritmes 
regulars del seu pas.  

-Salta cap en davant: 
salts de longitud.                      
-Aconsegueix saltar per 
sobre d’un objecte. 

-Pot llançar un objecte 
per sobre de l’hombro 
aconseguint certa 
distància. 

-Intenta encistellar i ho 
aconsegueix força 
vegades.  

Fi 

-Doblega un paper en 
diagonal.  

-Té domini del picat.  

-Dibuixa un cercle o una 
creu (còpia del quadrat i 
del rectangle). Fa un 
traç diagonal entre 
paral·leles separades 
per un centímetre. 

-Pot fer nusos senzills. 

-Acoloreix formes 
simples amb certa 
precisió.   

-El llenguatge és un 
dels agents primordials 
del desenvolupament 
cognitiu. 

-A partir dels quatre 
anys comença, segons 
Piaget , l’etapa del 
pensament intuïtiu.  

-És capaç d’agrupar 
objectes per formar 
classes. 

-Encara és molt limitada 
la seva capacitat de 
treure conclusions 
lògiques. 

-La seva comprensió 
està encara restringida 
a la seva percepció. 

-Percep parts que 
sobresurten dels 
estímuls.   

-Comença a orientar-se 
temporalment.  

-És capaç de fer 
representacions 
mentals. 
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EL NEN/A DE CINC A S IS ANYS. ADQUISICIONS SIGNIFICATIVES. 

Desenvolupament 
socio-afectiu 

Desenvolupament del 
llenguatge 

Desenvol upament 
motor 

Desenvolupament 
cognitiu - perceptiu 

 

- Finalitza l’etapa rebel i 
d’autoafirmació. 

- El nen/a es torna 
conformista. 

- Aprèn, practica i 
assumeix regles de 
convivència. És més 
“bo”. 

- Comença el joc 
autènticament 
cooperatiu, encara que 
prevalen les finalitats 
individuals sobre les 
col·lectives.  

- Manifesta la seva 
preferència per 
determinats companys 
de joc i, apareixen els 
amics inseparables del 
seu mateix sexe. 

- Protegeix als més 
petits i intenta imposar-
los les regles adultes: 
és exigent i afectuós. 

- Demana constantment 
aprovació pel que fa i 
intenta adaptar-se al 
que se li exigeix.                 
- Destaquen la seva 
naturalitat i senzillesa.       
- Imita als pares per a 
posseir els atributs 
positius del model 
d’identificació, d’adopció 
de valors i creació de la 
consciència.  

- A aquesta edat és 
convenient que el 
sàpiga, si ho ha 
preguntat, per a què 
serveixen els òrgans 
sexuals (concepció i 
funcions fisiològiques). 

- A taula es comporta 
con un adult, ha 
d’utilitzar correctament 
tots els utensilis. 

 

- A aquesta edat, el 97 
per 100 dels infants 
poden fer-se 
comprendre per 
estranys.              - 
Utilitza més de dues mil 
paraules.  

- Fa servir el llenguatge 
com a medi de 
coneixement i 
adequació a la realitat.  

- Llenguatge quasi 
adult, gramaticalment 
correcte.  

- A partir dels cinc anys 
pot dir mentides, ja no 
són fantasies, és a dir, 
no creu en el que està 
dient, però és capaç de 
dir-ho per a evitar 
càstigs.  

- Augmenta 
l’agressivitat verbal, 
utilitza el llenguatge 
com a medi d’expressió 
de la seva frustració. 

- Es dirigeix a qualsevol 
persona i, sovint, es 
mostra molt xerraire.  

- Si persisteixen defecte 
de pronunciació, 
s’haurà de consultar als 
especialistes.  

 

Gros  

- Marxa totalment 
rítmica. Pot produir 
disharmonies 
voluntàriament.  

- Manté sense dificultat 
una postura equilibrada 
i simètrica. 

- El seu grau de 
coordinació li permet 
aprendre a nedar, a 
esquiar, a muntar en 
bicicleta; intenta patinar. 

- Pot marxar al ritme, 
amb música o 
percussió, accelerar i 
desaccelerar al compàs, 
inclús amb els ulls 
tacats. 

- Utilitza la dansa com a 
mitjà d’expressió. 

- Manté l’equilibri sobre 
una cama i pot saltar 
sobre aquesta, juga a 
saltar obstacles. 

- Pot llançar qualsevol 
objecte i recollir 
objectes petits que li 
llancin.  

   Fi 

- Predominança lateral.  

- Augmenta la seva 
capacitat manipulativa.  

- Utilitza instruments 
correctament (forquilla, 
ganivet, martell, etc). 

- Pot retallar amb els 
dits.  

- És capaç de fer 
trencaclosques de més 
de tres peces.  

- Acoloreix 
homogèniament, copia 
el triangle, realitza 

 

- S’estableix la memòria 
i d’aquesta manera pot 
ordenar els fets en el 
temps; comprèn 
conceptes com ahir, 
avui, demà, abans, ara, 
després, matí, tarda i 
nit.  

- Pot orientar-se en 
l’espai i en el temps i és 
capaç de verbalitzar-los. 

- Pot imitar gestos de 
persones que tenen 
davant, però ho farà 
com a efecte mirall.  

- Coneix la funció i el 
nombre de quasi totes 
les parts del cos i pot 
explicar les funcions 
bàsiques dels òrgans 
interns.  

- Apareix el “Jo” com a 
mediador entre normes i 
impulsos. 

- La seva capacitat 
d’abstracció no està 
encara formada del tot: 
assimila les parts i 
extrau conclusions amb 
respecte a una 
categoria. 

- Atén a determinats 
aspectes dels 
problemes, oblidant 
altres categories.  
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-S’adapta als horaris.  

  

laberints complexes.  

- Coneix i reprodueix 
totes les lletres (al 
voltant dels 6 anys), i 
pot escriure el seu nom.  

- Dibuixa la figura 
humana; completa i 
afegeix peces de roba. 

- Pot vestir-se i 
desvestir-se i banyar-se 
sense ajuda.  
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2.3.Característiques pròpies de l’etapa d’Educació Infantil i àrees d’aprenentatge  

La finalitat de l'educació infantil en els centres és contribuir al desenvolupament 

emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les 

seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i 

amb expectatives d'aprenentatge. 

Els infants, ja a l'inici de l'etapa de l'educació infantil, comencen a experimentar la 

connexió entre les seves famílies i l'entorn. Un entorn que s'eixampla de manera 

progressiva i que a partir dels referents familiars que tenen com a propis, integraran 

altres persones, objectes, llocs, experiències, emocions, valors, llenguatges, imatges, 

gustos, sons, olors, entre altres, fet que desencadena aprenentatge. 

En la convivència familiar s'inicia l'educació dels infants i es fan els primers 

aprenentatges. Quan posteriorment els infants entren en el món escolar la 

responsabilitat es comparteix; per això cal un lligam entre escola i família, per tal que 

les nenes i els nens tinguin ple suport i un acompanyament coherent i eficaç en el seu 

desenvolupament personal i social. 

En aquesta etapa és imprescindible que les nenes i els nens sentin que tenen un lloc 

en el seu entorn i que hi confien; per això cal acollir-los i acceptar-los íntegrament amb 

estima, conèixer-los i comprendre'ls des del respecte i l'afectivitat, i assegurar les 

relacions de confiança i la creació de vincles amb les persones adultes i els companys i 

companyes propers. Les rutines, els hàbits i el coneixement dels límits i les conductes 

que són acceptades els faran sentir confortables i els permetran preveure els 

esdeveniments, així com les conseqüències de les seves accions. 

La intenció educativa d'aprendre a viure i a conviure reclama als infants un 

desenvolupament personal que promogui l'autoregulació, la motivació i el fet de sentir-

se més confiats i responsables dels seus propis actes. 

Cal també que se sentin actius i siguin capaços d'anar desenvolupant eines i recursos 

per conèixer el món que els envolta, iniciant-se en l'ús d'estratègies per fer una 

exploració activa, viscuda, pensant i raonant per elaborar explicacions que hi donin 

sentit i que ho puguin fer amb la confiança que seran reconeguts, valorats i ajudats en 

aquest camí. 
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Els companys i companyes i les persones adultes de l'entorn proper són part essencial 

d'aquest procés. L'intercanvi amb ells, la comunicació, l'empatia i la representació 

donen informació i ofereixen altres punts de vista que permeten ampliar i ajustar el 

propi raonament i construir de manera conjunta un coneixement més adaptat al context: 

aprendre compartint amb els altres. 

L'experiència dels infants amb l'entorn ha d'ajudar-los a ser conscients de la seva 

autonomia i a prendre consciència del seu paper en el grup i a valorar la seva 

aportació. 

Les nenes i els nens han de percebre i sentir que són capaços d'aprendre i de tenir 

nous interessos. S'han de sentir respectats en aquests interessos, en el seu ritme de 

treball, en les opinions i en els propis processos d'aprenentatge per anar guanyant 

confiança i seguretat, participant d'una manera activa en el desenvolupament de les 

activitats i projectes de treball. 

Els mestres i les mestres actuaran com a facilitadors d'un entorn on es creïn 

expectatives per a l'alumnat, a través d'activitats que tinguin interès i significat i els 

proporcionin les mateixes oportunitats d'aprendre independentment del gènere, 

l'habilitat, l'edat, l'origen sociocultural i els coneixements previs. 

Es presenten tres àrees de coneixement i experiència: l'àrea de descoberta d'un mateix 

i dels altres, l'àrea de descoberta de l'entorn i l'àrea de comunicació i llenguatges. 

Aquesta estructura pot ajudar a sistematitzar i planificar l'activitat docent, però no ha de 

suposar presentar la realitat parcel·lada, sinó que cal crear uns espais d'aprenentatge 

globalitzats, establint relacions entre els continguts de les diferents àrees, a fi que es 

contribueixi al desenvolupament de les nenes i els nens, acostant-los a la interpretació 

del món, donant-hi significat i facilitant-los la participació activa. 

Els infants s'inicien i avancen en la descoberta d'un mateix a partir de les relacions que 

estableixen amb els altres. D'aquesta interconnexió entre el jo i l'altre en sorgeix el 

sentit de promoure el benestar amb un mateix i amb els altres, en el si d'una societat 

que cada dia esdevé més complexa. La intenció de fomentar els valors i el sentit de la 

democràcia, de la pluralitat i de la justícia, les competències associades a la relació 

intrapersonal i la relació interpersonal, encapçalen el desplegament de l'àrea de 

descoberta d'un mateix i dels altres, els continguts de la qual es dirigiran a impulsar uns 
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aspectes, íntimament lligats entre si: l'autoconcepte i l'autoestima, la formació 

socioemocional, el moviment i l'acció i l'autonomia. 

La descoberta d'un mateix, doncs, no es pot entendre sense la descoberta de l'altre: 

ambdós aspectes es troben en el procés de construir-se integralment. Per això, 

aquesta àrea ha de promoure les relacions i exploració del jo i dels altres, descobrint i 

desenvolupant possibilitats emocionals, sensorials, d'acció, d'expressió, d'afectivitat, de 

relació i de regulació, referides al moviment, a les emocions i als sentiments, i als 

hàbits. 

Caldrà donar al cos la importància que es mereix, i promoure el joc com a activitat 

natural de l'infant d'aquesta etapa, que li permetrà integrar espontàniament l'acció amb 

les emocions i el pensament, afavorint el seu desenvolupament personal i social. 

Ja abans d'iniciar el segon cicle de l'educació infantil els infants elaboren, d'una manera 

informal, intuïcions sobre el món que els envolta. L'escola ha de connectar amb els 

interessos i les actituds que manifesten aprofitant la seva curiositat i entusiasme per fer 

créixer aquest coneixement viscut d'una manera cada vegada més estructurada. 

L'àrea de descoberta de l'entorn ha d'ajudar els infants a elaborar explicacions sobre 

els objectes i les situacions que els interessen i els preocupen en cada moment i 

procurar, alhora, que es formin una idea d'ells mateixos com a persones amb capacitat 

d'aprendre i amb recursos per emprendre reptes. 

Així mateix, la matemàtica esdevé una eina per conèixer l'entorn: quantificant, 

mesurant, localitzant; permet que se superi el simple coneixement físic i avanci fins a 

predir, comprovar, generalitzar, fer models, que és una manera d'abstreure. 

L'aprenentatge depèn en gran mesura de la quantitat i de la qualitat d'ocasions que 

hagin tingut per dur-lo a la pràctica. Les situacions de vida diària en proporcionen 

moltes, però cal que l'escola asseguri per a tots els infants experiències prou riques i 

que els acompanyi en els aprenentatges, impulsant el plantejament d'interrogants, 

encaminant la resposta a les seves preguntes, oferint materials, recursos i estratègies 

que ajudin a través dels llenguatges a connectar i fer conscients les experiències 

viscudes. 

En l'àrea de comunicació i llenguatges les nenes i els nens experimentaran els 

diferents usos i funcions dels llenguatges, en un ambient amb condicions favorables 
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que ho faciliti i on es desenvolupi la comunicació tant verbal com no verbal. Per això 

serà imprescindible establir una relació afectiva positiva entre l'infant i la persona 

adulta, i entre els mateixos infants, així com una comunicació intensa, fluida i agradable 

entre tots els membres de la comunitat educativa. 

Per mitjà de la llengua oral l'infant podrà relatar fets i vivències, explorar coneixements, 

expressar i comunicar idees i sentiments, verbalitzar el que està imaginant, regular la 

pròpia conducta i la dels altres, participar en la solució de conflictes, reconèixer i gaudir 

de les formes literàries i percebre, doncs, que la llengua és un instrument 

d'aprenentatge, de representació, de comunicació i de gaudi. 

Els llenguatges plàstic, musical, corporal i matemàtic han de facilitar als infants els 

mitjans per desenvolupar les seves possibilitats d'expressió. La persona adulta s'ha de 

mostrar atenta per escoltar l'infant i observar-lo des del respecte, seguint el 

desenvolupament de les seves capacitats. Ha d'acompanyar el nen i la nena en el 

procés creatiu, conduint-los del dubte a l'experimentació, a gaudir del gest, del 

moviment, de la mirada, dels sons, de la veu, tot motivant, estimulant i donant suport; 

potenciant també la satisfacció de fer els seus propis descobriments. 

A la nostra societat, l'entorn immediat de l'infant és ple de lletra impresa. L'infant té 

curiositat i interès per descobrir per a què serveix i com funciona. Es tracta d'encaminar 

aquest interès perquè s'iniciï i s'impliqui en el procés de descoberta i comprensió del 

funcionament del codi escrit. Les situacions de comunicació real en què intervenen la 

lectura i l'escriptura són les més idònies per a aquest aprenentatge. 

L'ús funcional i significatiu de la lectura i de l'escriptura ha de portar, doncs, amb la 

intervenció educativa pertinent, a l'inici del coneixement i característiques del text escrit, 

adquisició a què s'arribarà en el cicle inicial de l'educació primària. 

Atesa la importància del llenguatge audiovisual i les tecnologies de la informació i la 

comunicació, caldrà fer present en els processos d'ensenyament i aprenentatge la 

comprensió i l'expressió de missatges audiovisuals i el seu ús en les diverses tasques 

escolars. 

També caldrà desenvolupar actituds positives vers la pròpia llengua i la dels altres, 

despertant sensibilitat i curiositat per conèixer-ne d'altres, així com una primera 

aproximació, especialment en el darrer curs del cicle, a l'ús oral d'una llengua 
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estrangera. Els recursos comunicatius i lingüístics seran claus per al seu 

desenvolupament personal i per a l'adquisició de nous coneixements. 

L'educació infantil afavorirà el desenvolupament de les capacitats i la seva interrelació, 

que ha de permetre als nens i a les nenes créixer integralment com a persones en el 

món actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l'etapa 

d'educació primària amb l'adquisició de les competències bàsiques que ha d'assolir 

l'alumnat en finalitzar l'educació obligatòria. 

Els objectius de cicle precisen les capacitats que els infants han d'haver desenvolupat 

en acabar el segon cicle de l'educació infantil, en relació amb continguts de les àrees i 

els criteris d'avaluació. 

Els continguts de les àrees tal i com fa referència el decret 181/2008  són els següents: 

 

Descoberta d'un mateix i dels altres 

Autoconeixement i gestió de les emocions 

Exploració i reconeixement de característiques bàsiques del propi cos: parts, canvis 

físics, creixement, necessitats bàsiques. Integració de les descobertes en un esquema i 

una imatge corporals de bases sòlides i flexibles. 

Exploració i reconeixement de les pròpies possibilitats a través del cos: emocionals, 

sensorials i perceptives, motrius, afectives i relacionals, expressives i cognoscitives. 

Acceptació positiva de les pròpies característiques, tant capacitats com limitacions 

personals. 

Actitud optimista, esforç i iniciativa per anar resolent situacions de dificultat: físiques, 

emocionals, relacionals i intel·lectuals; comptant amb l'ajut de les persones adultes o 

els iguals. 

Identificació de les emocions bàsiques: amor, alegria, tristesa, enuig i por a partir de les 

pròpies vivències. Associació amb causes i conseqüències. Relació entre coneixement 

i acció. 

Expressió de les pròpies emocions per mitjà dels diferents llenguatges: corporal, 

plàstic, musical i verbal. Adquisició progressiva del vocabulari referit a les emocions. 
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Confiança i seguretat en els progressos propis. Autoregulació progressiva d'emocions 

per aconseguir un creixement personal i relacional satisfactori. 

 

Joc i moviment 

Gust i valoració del joc, l'exploració sensorial i psicomotriu com a mitjà de gaudi 

personal i de relació amb si mateix, amb els altres i amb els objectes. 

Exploració de moviments en relació amb un mateix, els altres, els objectes, i la situació 

espaciotemporal, tot avançant en les possibilitats expressives del propi cos. 

Expressió, a partir de l'activitat espontània, de la vida afectiva i relacional mitjançant el 

llenguatge corporal. 

Domini progressiu de les habilitats motrius bàsiques: coordinació, to muscular, equilibri, 

postures diverses i respiració. 

Organització progressiva de la lateralitat. 

Experimentació i interpretació de sensacions i significats referits a l'espai: dintre-fora, 

davant-darrere, segur-perillós, entre altres, i referits al temps: ritme, ordre, durada, 

simultaneïtat, espera. 

Creixement personal en el desenvolupament de diversos jocs: de maternitat, de 

contrastos, exploratoris, sensoriomotors, simbòlics. 

Comprensió i valoració progressiva de la necessitat de normes en alguns jocs 

Prudència davant algunes situacions de risc o perill. 

 

Relacions afectives i comunicatives 

Exploració, acceptació, respecte i valoració positiva dels trets característics dels altres, 

sense prejudicis ni estereotips que dificulten la convivència. 

Interès i confiança per acostar-se afectivament a les emocions de les altres persones. 

Sensibilitat i percepció de les necessitats i els desitjos dels altres amb progressiva 

actitud d'ajuda i de col·laboració. 

Sentiment de pertànyer al grup i compromís de participar en projectes compartits. 



PLA 
EDUCATIU 
D’ENTORN 

ELS GEGANTS I EL MAMUT VENUX 

 

 38 

 

Reflexió sobre les relacions que s'estableixen en els grups i participació en la concreció 

de normes per afavorir la convivència. 

Disposició a la resolució de conflictes mitjançant el diàleg, a l'assumpció de 

responsabilitats i a la flexibilització d'actituds personals per trobar punts de coincidència 

amb els altres i arribar a acords. 

 

Autonomia personal i relacional 

Autoregulació progressiva d'hàbits d'autonomia i rutines referits a la cura del cos: 

higiene, descans, alimentació, seguretat. 

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. 

Incorporació progressiva d'hàbits beneficiosos per a la salut com a benestar personal i 

interpersonal. 

Iniciativa per fer propostes, comunicar experiències i participar activament en la presa 

de decisions. 

Desig d'autonomia i iniciativa pròpia. 

Seguretat i confiança en les pròpies possibilitats d'aprenentatge i satisfacció pels 

progressos assolits. 

 

Descoberta de l'entorn 

Exploració de l'entorn 

Observació i identificació de diferents elements de l'entorn: materials, objectes, 

animals, plantes, paisatges. 

Observació i identificació de qualitats d'elements de l'entorn. 
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Observació i identificació de fenòmens naturals: dia, nit, sol, pluja, núvols, vent, entre 

altres, i valoració de la seva incidència en la vida quotidiana. 

Identificació de figures tridimensionals: esfera, cilindre i prisma, i planes: triangle, 

quadrilàter i cercle, que formen part d'elements de l'entorn. 

Observació i identificació de l'entorn social: l'escola, el carrer, el barri, el poble o ciutat. 

Reconeixement de pertinença a la família, a l'escola, al grup classe, i les relacions que 

s'hi estableixen. 

Observació de la diversitat de costums, maneres d'interpretar la realitat, procedències, 

llengües familiars, entre un mateix i els companys i companyes de classe i acceptació 

d'aquesta realitat com una manera d'aprendre. 

Identificació de festes, tradicions, històries o llegendes de l'entorn proper i de 

Catalunya. Interès per participar en activitats socials i culturals i per conèixer 

manifestacions pròpies de les cultures de companys i companyes de classe. 

Identificació de diferents ocupacions i serveis que desenvolupen les persones adultes 

de l'entorn. 

Ús de diferents recursos gràfics per recollir i comunicar les observacions com el dibuix 

o la càmera fotogràfica, entre altres. 

Valoració de les normes que regeixen la convivència en els grups socials, tot establint 

relacions de respecte i col·laboració amb les persones de l'entorn proper. 

Respecte pels elements de l'entorn natural i social i participació en actuacions per a la 

conservació del medi. 

 

Experimentació i interpretació 

Observació i reconeixement de semblances i diferències en organismes, objectes i 

materials: color, grandària, mida, plasticitat, utilitat, sensacions i altres propietats. 

Experimentació d'accions que provoquen canvis en objectes i materials, fent 

anticipacions i comparant els resultats. 

Ús d'instruments d'observació directa i indirecta per a la realització d'exploracions i 

d'experiències, tant analògics com digitals: lupes, balances i sensors per a la recollida i 
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posterior anàlisi de dades. Iniciació en l'ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació. 

Mesurament d'objectes manipulables per conèixer-ne les característiques i comparar-

los. Ús d'estratègies de mesurament de longitud, capacitat, massa, temps, temperatura, 

fent estimacions i prediccions i usant unitats no convencionals. 

Observació de característiques i comportaments d'alguns animals i plantes en 

contextos diversos: com són, com s'alimenten, on viuen, com es relacionen. 

Reconeixement dels canvis que es produeixen en animals i plantes en el decurs del 

seu desenvolupament, interpretant les primeres nocions d'ésser viu i cicle. 

Curiositat i iniciativa per la descoberta, per fer-se preguntes, cercar informació de 

diferents fonts, compartir-la amb els companys i companyes de classe, i organitzar-la 

en els diferents models. 

Verbalització dels processos i dels resultats, evocant l'experiència realitzada i valorant 

les aportacions dels altres. 

Representació gràfica del procés seguit en l'experimentació i de la interpretació dels 

resultats. 

Reconeixement i interpretació de diferents rols observables en entorns propers i 

quotidians. 

Raonament i representació 

Comparació, ordenació i classificació d'objectes i material, establint relacions 

qualitatives i quantitatives, per reconèixer patrons, verbalitzar regularitats i fer 

anticipacions. 

Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació. 

Reconeixement i representació de nombres en situacions diverses, adonant-se que són 

presents en situacions quotidianes i per a què es fan servir: quantitat, identificació, 

ordre i situació. 

Reconeixement de seqüències i ordenació temporal de fets i activitats de la vida 

quotidiana. Identificació de sèries i predicció de la seva continuïtat. 
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Aplicació d'estratègies de càlcul per afegir, treure, repartir i agrupar reconeixent la 

modificació de les quantitats i fent estimacions de resultats. 

Situació dels objectes en l'espai, reconeixent la posició que ocupen i la distància 

respecte d'un punt determinat. Orientació en espais habituals de l'habitatge, l'escola i 

d'entorns coneguts, fent ús de la memòria espacial. 

Ús d'estratègies per resoldre situacions que requereixin coneixements matemàtics. 

Verbalització dels processos i valoració dels resultats. 

Adquisició progressiva de l'autonomia cognitiva que genera el treball basat en 

l'experimentació i el raonament, amb la comprovació, el contrast i la justificació com a 

manera habitual de conèixer i d'elaborar explicacions. 

Identificació d'alguns canvis en la vida quotidiana i els costums en el pas del temps i en 

situacions properes. Consciència del pas del temps, els dies, les setmanes, els mesos i 

les estacions. Ús del calendari. 

Identificació de canvis que es produeixen en l'entorn i en el temps, establint relacions 

causa-efecte. 

Ús del dibuix com a mitjà de representació: observació de la realitat, processos, canvis. 

Elaboració i interpretació de representacions gràfiques senzilles sobre dades de la vida 

quotidiana. 

Identificació d'informacions proporcionades pels diferents mitjans de comunicació, i 

expressió de la pròpia opinió. 

Comunicació i llenguatges 

Observar, escoltar i experimentar 

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. 
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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. 

Escolta activa de creacions musicals per a la discriminació, identificació i captació de la 

pulsació i ritmes, estructures, qualitats dels sons, melodies i harmonies. 

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. 

Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat d'ordinador, 

i tampons, per produir missatges escrits o gràfics. 

Experimentació amb el gest i el moviment, dansant, jugant a crear diferents moviments 

amb el cos, per saber trobar la pròpia capacitat expressiva i les emocions que 

comporta. 

Progressió en el domini i l'ús de la veu, a partir de jocs i de la cançó, així com en les 

habilitats i actituds necessàries per a l'ús dels instruments musicals. 

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. 

Parlar, expressar i comunicar 

Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per les 

produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstiques i audiovisuals. 
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Ús i valoració progressiva de la llengua oral per evocar i relatar fets, per expressar i 

comunicar idees, desigs i sentiments, com a forma d'aclarir, organitzar i accedir al propi 

pensament, per regular la pròpia conducta i la dels altres. 

Ús de recursos expressius del propi cos i de suports visuals en la comunicació oral. 

Expressió i comunicació de fets, sentiments i emocions, vivències o fantasies a través 

del dibuix i de produccions artístiques: musicals, plàstiques, escèniques 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. 

Gust per participar en les converses amb l'ús progressiu de les normes que regeixen 

els intercanvis lingüístics: torns de parla, atenció, manteniment i canvi de tema, 

adequació al context, i de les formes establertes socialment per iniciar, mantenir i 

finalitzar les converses. 

Participació en converses sobre diferents temes, tot compartint les descobertes, 

hipòtesis, desitjos, sentiments i emocions, aprenent a contrastar i a incorporar les 

aportacions dels altres. 

Ús de la llengua per mostrar acords i desacords i resoldre conflictes de manera 

apropiada i assertiva. 

Utilització d'instruments tecnològics (TIC) i del llenguatge audiovisual com a mitjà de 

comunicació, per enregistrar, escoltar i parlar. 

Comunicació a través del codi matemàtic en situacions de la vida quotidiana. 

Interpretar, representar i crear 

Ús dels llenguatges verbal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual i corporal com a 

objectes de diversió, de creació i d'aprenentatge a través de jocs lingüístics i 

expressius. 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. 
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Ús d'estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació de paraules 

significatives i usuals, ús del context i de la forma de l'escrit, reconeixement de lletres, 

ús de les il·lustracions, gràfics i altres imatges que acompanyen els textos. 

Iniciativa i interès per produir textos escrits en contextos significatius amb diferents 

funcions i amb aproximació progressiva a l'escriptura convencional. 

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. 

Creació individual i col·lectiva de diferents tipus de textos, com són ara contes, relats, 

rodolins i endevinalles, gaudint del plaer de la creació de móns imaginaris a través de 

les paraules i les imatges. 

Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d'arreu del món, i 

representació de personatges, fets i jocs d'expressió corporal. 

Adquisició d'actituds i habilitats necessàries per posicionar-se com a intèrpret, oient, 

compositor o director: escoltar, observar, interpretar i crear. 

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

bé. 

Utilització d'instruments tecnològics en els processos creatius per al treball amb la 

fotografia, el vídeo i l'ordinador a través dels programes oberts d'edició de textos, 

gràfics, presentacions. Expressió audiovisual per crear històries, dibuixar i pintar amb 

editors gràfics i multimèdia. 

Iniciació en les habilitats per a l'anàlisi de la llengua, correspondència so-grafia, 

segmentació sil·làbica, amb ús de vocabulari específic per referir-se a alguns dels seus 

elements bàsics: paraula, lletra, so, títol. Gust per provar, reformular i reflexionar sobre 

la llengua. 

Reconeixement i ús de llenguatge matemàtic amb nombres, símbols i codis que poden 

ser llegits pels altres i que tenen significats compartits per la societat en contextos reals 

i situacions progressivament més complexes. 

Ús de procediments, com ara preguntar, negociar, predir, planificar, raonar, simular. 
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Construcció de la noció de quantitat i inici de la seva representació. 

Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiques i escrites pròpies i dels 

companys i companyes. 

 

2.4.Seqüenciació de les Unitats Didàctiques 

 
 

 

UD P3 
 

 

UD P4 
 

 

UD P5 

 
 

 

 

 

 

VULL SER UN 

GEGANT! 

 

 
 

 

 

 

 

EL MAMUT NO EM FA 

POR! 
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TÍTOL: VULL SER UN GEGANT! 

 

 
NIVELL: P3 

 

 

JUSTIFICACIÓ 

Viure a Catalunya implica el coneixement dels costums i tradicions pròpies del país. 

Concretant encara més el context, cal incidir en la importància de les festes i 

tradicions populars ja que tenen un significat especial per als nens i nenes de la 

localitat, ja que els fa adquirir consciència d’identitat cultural.  

En el marc de les festes populars, els gegants adquireixen una especial rellevància 

per als infants, ja que els entusiasma molt, ja sigui per les seves dimensions, per la 

roba o pels balls i la música que els acompanya.  

Partint de les característiques evolutives pròpies de l’edat, hem de partir d’allò que 

envolta al nen per tal que l’aprenentatge que faci arribi a ser significatiu i funcional; 

tal com fa referència el curriculum actual aprendre és per a l’infant, a l’educació 

infantil, construir nous significats a partir de la realitat que l’envolta, els quals 

enriqueixen els propis coneixement prèviament adquirits i permeten la seva 

aplicació a les noves situacions cada vegada més complexes.  

Partint d’aquesta premisa sorgeix la necessitat de realitzar aquesta proposta 

didàctica, basada en el context proper de l’infant i on podrà aplicar els coneixements 

que es vagin formant a la seva realitat diària. A més, és necessari incidir en la 

importància de l’assoliment progressiu de les capacitats bàsiques, ja que conformen 

la finalitat de l’educació infantil. El nen ha d’observar i explorar l’entorn immediat, 

natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en 

activitats socials i culturals. 

És important destacar la rellevància de fer conèixer les tradicions i els costums 

populars a tots aquells infants que per diverses raons no les coneixen , tot apropant 

la cultura popular a aquells sectors més desafavorits culturalment, en un ambient 

d’unió i respecte per la diversitat cultural. 
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ÀREES IMPLICADES  

 

TEMPORITZACIÓ 

 

Partint del principi d’integració  

segons el qual el nen capta la 

realitat com un tot, no a trossos, 

cal destacar la necessitat de 

treballar les tres àrees del Currícul 

d’Educació Infantil de manera 

globalitzada; per tant, en aquesta 

unitat es veuran reflectits 

continguts de les àrees de 

Descoberta d’un mateix i dels 

altres, de descoberta de 

l’entorn i de comunicació i 

llenguatges.  

Cal destacar per això, la 

necessitat de fer partíceps de la 

unitat a tots els mestres que 

entren a l’aula, com són els 

especialistes de música i 

psicomotricitat especialment, ja 

que poden treballar continguts de 

la unitat  (per exemple, a música 

es poden treballar els instruments 

que formen part del ball de 

gegants, com són les gralles i els 

timbals i a la sessió de 

psicomotricitat escenificar la 

dansa dels gegants) 

 

És flexible en funció dels interessos dels 

infants i la disponibilitat del tutor/a dintre de la 

seva programació d’aula. Es pot adaptar a 

qualsevol moment del curs, triant les activitats 

que es considerin més adients i coneixent la 

realitat escolar.Una proposta seria realitzar la 

unitat durant el segon trimestre, aprofitant la 

festivitat local de Sant Vicenç 

 

TRIMESTRE: proposat pel 2n, però ubicable a 

qualsevol altre  

 

DURADA: Les sessions programades en 

aquesta UD estan dissenyades per a què cada 

centre triï quines vol realitzar i quines no, 

depenent del grup-classe que tinguin, els seus 

interessos i necessitats. 

Es poden realizar en els moments que el/la 

tutor/a consideri oprtuns, fins i tot es podrien 

dur a terme dins d’una “setmana temàtica”, per 

ex. LA SETMANA GEGANTERA. 

El més adient seria realitzar el treball 

d’aquesta UD de manera conjunta amb els 

altres dos nivells del cicle, per potenciar la 

motivació i l’intercanvi de coneixements 

entre els infants i els/les mestres.  
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OBJECTIUS 

 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parlar d’avaluació es fa de referència 

als moments d’avaluació, als criteris i als 

instruments d’avaluació. Pel que fa als 

moments d’avaluació, cal citar l’avaluació 

inicial, la formativa i la sumativa que 

queden reflectides a les activitats 

d’ensenyament-aprenentatge.  

Els criteris s’expliciten paral·lelament als 

objectius. 

Pel que fa als instruments d’avaluació cal 

destacar l’observació directa i sistemàtica 

que es fa al llarg de tot el procés i que 

quedarà reflectida en graelles d’avaluació 

amb els seus criteris corresponents.  

1. Gaudir de la tradició cultural dels 
gegants a través de 
l’experimentació amb disfresses, 
desfilades.... 
 
 
 
 
 
 

 

1.1.  Participar de forma activa en les 

converses  

1.2. Mostrar molt interès en la recollida 

d’informació 

1.3. Experimentar amb gaudi o interès el 

material del bagul de les disfresses 

1.4. Participar a la desfilada dels gegants 

en tots els rols possibles (gegants, 

timbalers, grallers) 

2. Reconèixer els trets més 
característics dels gegants Vicenç i 
Coloma 

 

2.1. Reconèixer la roba i els objectes que 

porten el Vicenç i la Coloma 
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3. Identificar els elements que 
formen part de la Colla de 
Geganters, Grallers I Timbalers de 
Sant Vicenç dels Horts 

 

3.1. Reconèixer visualment la figura dels 

gegants Vicenç I Coloma 

3.2. Identificar els grallers i els timbalers 

com a acompanyants de la festa  

3.3. Reconèixer les gralles i els timbals 

com els instruments típics de la festa 

dels gegants 

3.4. Conèixer que els gegants són portats 

pels geganters, sota les seves faldilles 
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CONTINGUTS 

DESCOBERTA D’UN 

MATEIX I DELS ALTRES  

DESCOBERTA DE 

L’ENTORN  

COMUNICACIÓ I 

LLENGUATGES  

Autoconeixement i 

gestió de les emocions 

Expressió de les pròpies 

emocions a través dels 

llenguatges corporal, 

verbal i musical 

Joc i moviment 

Gust pel joc i el moviment 

en la desfilada, com a 

mitjà de gaudi personal i 

relació amb un  mateix i 

els altres 

Relacions afectives i 

comunicatives 

Acceptació i respecte pels 

trets característics dels 

altres 

Iniciativa a fer propostes, 

en plantejar hipótesis 

Participació activa a les 

activitats proposades 

 

 

 

Exploració de l’entorn  

Identificació de la festa 

dels gegants com a 

tradició cultural vicentina 

Identificació d’elements 

de l’entorn  social: els 

gegants de Sant Vicenç i 

les persones que els 

acompanyen: grallers i 

timbalers 

Experimentació i 

interpretació 

Observació i 

reconeixement dels trets 

característics del Vicenç i 

la Coloma: material de 

què estan fets, cabell, 

vestimenta, etc. 

Imitació de les figures de 

grallers i timbalers 

Curiositat i iniciativa en el 

plantejament d’hipòtesis i 

en la recerca d’informació 

Verbalització del procés i 

del resultat 

Observar, escoltar i 

experimentar 

Escolta activa en 

diferents moments: en 

l’arribada de les cartes, 

en el moment que els 

companys expliquen 

alguna informació, etc. 

Curiositat i interès per 

escoltar les tradicions 

culturals del poble  

Experimentació amb el 

moviment jugant a crear 

diferents moviments amb 

el cos 

Iniciació als usos socials 

de la lectura i l’escriptura: 

el nom dels gegants: en 

Vicenç i na Coloma 

Exploració de material 

que conté llengua escrita: 

les cartes 

Observació dels 

instruments musicals que 

acompanyen els gegants: 
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Autonomia personal I 

relacional 

Adquisició progressiva 

d’hàbits que afavoreixen 

la relació amb els altres: 

escolta 

Confiança en les pròpies 

possibilitats 

Iniciativa a fer propostes, 

a plantejar hipótesis 

Participació activa en les 

activitats proposades 

 

 

Raonament i 

representació 

Comparació de les 

característiques 

observables entre els 

gegants i nosaltres 

Construcció de la noció 

de quantitat 

Reconeixement 

d’activitats culturals que 

formen part de la nostra 

vida quotidiana en el 

poble 

Ús del calendari com a 

indicador de la festa del 

poble i de la desfilada 

dels gegants 

els timbals i les gralles 

Experimentació del so 

que fan les gralles i els 

timbals 

Parlar, expressar i 

comunicar 

Ús de la llengua oral per 

explicar emocions, 

sensacions i vivències 

relacionades amb les 

tradicions populars  

Interès per participar en 

les converses 

Utilització de la càmera 

digital i l’ordinador com a 

mitjà d’expressió 

Interpretar, representar i 

crear 

Representació corporal 

de la desfilada dels 

gegants 

Interpretació de cançons i 

danses de la cultura 

gegantera 

Utilització d’instruments 

tecnològics en els 

processos creatius per al 

treball amb la fotografia i 

l’ordinador a través de 

diferents programes 
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

 
 

ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ 
ACTIVITAT 1: ARRIBA UNA CARTA! 
 
ESPAI: l’aula de P3                                                                 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a 
RECURSOS MATERIALS: la carta dels gegants* 
- Arribada  d’una carta dels gegants de la ciutat: el Vicenç i la Coloma amb la motivació 
d’un regal seu que ens arribarà en uns dies a l’escola. Marcarem al calendari el dia que 
rebrem el regal potenciant així l’interès per l’activitat i penjarem la carta en una paret o un 
suro de l’aula al seu abast. 
 
- Conversa sobre els gegants (avaluació inicial: coneixements previs dels alumnes) 
 
- Plantejament d’hipòtesi: sabeu qui són els gegants de Sant Vicenç?  què ens poden 
portar? Els heu vist pel carrer alguna vegada? 
 
*La carta és a l’apartat de MATERIAL, disponible pe r imprimir  

 
 

ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ 
ACTIVITAT 2: UN BAGUL MOLT SOSPITÓS 
 
ESPAI: l’aula de P3                                                                 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a i, si es creu convenient,  
algú per tal de reforçar la seva tasca 
RECURSOS MATERIALS: el bagul dels gegants i tot el seu contingut*, reproductor de cd’s 
- Arribada d’un bagul per part dels gegants Vicenç i Coloma: dins hi haurà corones de 
plàstic, capes de vellut blau i grana, un mocador, una espasa, un cd de música*, fotos dels 
gegants, etc. A més a més, ens deixaran una carta en el bagul en la qual ens comentaran 
que ens deixen la seva roba perquè ens puguem disfressar i passar una bona estona. 
 
- Comprovació d’hipòtesi: han portat el que ens esperàvem? Són els gegants com ens 
esperàvem? 
 
- Experimentació lliure amb el material amb música de gralles i timbals com a música 
ambiental 
 
- Muntem el racó dels gegants a la classe*,amb el material de què disposem en principi: el 
bagul , la música i les fotos dels gegants. Hi podem afegir dibuixos dels nens i nenes... 
 
*La carta explicativa és a l’apartat de MATERIAL, d isponible per imprimir 
  La música de gralles i timbals està a la carpeta MÚSICA GEGANTERA 
  El rètol del racó dels gegants és a l’apartat de MATERIAL, disponible per imprimir 
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ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 3: PREGUNTEM ALS PARES I MARES  
                       QUÈ EN SABEN, DELS GEGANTS 
 
ESPAI: l’aula de P3                                                                 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a 
RECURSOS MATERIALS: el formulari per a les famílies* 
-Repartim a les famílies un formulari per omplir amb els/les seus/ves fills/es, demanant-los 
informació sobre els gegants 
 
- Plantejament d’hipòtesis: com es diuen els gegants de la vila? Com van vestits?  
Quants anys tenen? Qui els acompanya en les desfilades? Quan desfilen? 
 
*El formulari per als pares i mares és a l’apartat de MATERIAL, disponible per 
imprimir 

 
 

ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 4: QUÈ SABEM DELS GEGANTS? 
 
ESPAI: l’aula de P3                                                                 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a i l’especialista de música* 
RECURSOS MATERIALS: els formularis emplenats i el material  
que els nens i nenes portin de casa. Instruments de música. 
 
- Recull d’informació: a partir de les informacions rebudes de les famílies conversarem 
sobre els trets més característics dels gegants: fisonomia, vestimenta, etc. Fins i tot, les 
famílies que participin de la tradició cultural de la vila, poden venir a la classe a explicar-
nos experiències de la festa del Vicenç i la Coloma. 
 
- Tot el material que anem recollint es quedarà al racó dels gegants: els llibres, contes dels 
gegants, fotos,... tot el material quedarà a l’abast dels nens perquè puguin consultar-lo 
quan vulguin.  
 
- Compararem la roba que portem amb la que porten els gegants de sant Vicenç, 
observarem les diferències que hi ha entre ells i nosaltres: com tenen els cabells, les 
mans, etc. 
 
- Conversarem sobre qui acompanya els gegants en les desfilades, Fins i tot podem veure 
un dvd d’alguna desfilada... 
 
- Conversarem sobre la música que acompanya la festa dels gegants: els timbals i les 
gralles; escoltarem i *reproduirem la música que fan (fóra bo el treball en equip amb 
l’especialista de música) interessant-nos per com es diuen les persones que toquen 
aquests instruments: timbalers i grallers 
 
Hi ha imatges disponibles a l’apartat de MATERIAL: timbal i timbalers i gralla i grallers 
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ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 5: FEM UNA DESFILADA DE GEGANTS 
 
ESPAI: aula de P3 o aula de psicomotricitat, passadís...                                                                
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES:  mig grup (aconsellable) 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a i el/la mestre/a de reforç 
RECURSOS MATERIALS: bagul, càmera digital i/o vídeo 
 
- A partir de tots els coneixements que hem obtingut sobre els gegants muntarem una 
desfilada de gegants, fent-los ballar per la classe. 
 
-Dos nens i/o nenes es disfressaran de Vicenç i de Coloma, pensant en com fer-ho: quina 
roba han de portar, quins complements (fins i tot, podem fer-los el bigoti i la perilla!).  
La resta de nens i nenes faran de grallers i de timbalers. 
 
- Repetirem la desfilada, variant els grups, tantes vegades com es cregui oportú.L’ideal 
seria que tots els nens puguessin escenificar tots els papers. A la vegada farem joc lliure 
amb el material i la música i observarem com reprodueixen tot allò que han après. 
 
-Podem gravar els infants en vídeo i veure’ls després plegats 
 
-Podem fer fotografies de les diferents desfilades que muntem 
 

 
 

ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ (Av. Sumativa o final) 
ACTIVITAT 6: PARLEM D’ALLÒ QUE HEM APRÈS 
 
ESPAI: aula de P3                                                                 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES:  tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a  
 
-Conversa sobre tot el que hem anat fent, què ens ha agradat més, com ens hem sentit 
disfressats de gegants,... 
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ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ (Av. Sumativa o final) 
ACTIVITAT 7:FEM UNA EXPOSICIÓ AMB LES FOTOGRAFIES 
 
ESPAI: aula de P3 , passadís, entrada de l’escola…                                                               
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES:  tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a  
RECURSOS MATERIALS: les fotografies i el material d’exposició 
 
-Podem convidar els pares i mares a visitar el racó dels gegants de la nostra classe, on 
tenim tot el material i ensenyar-los les fotos que hem fet. 

 

 
 
ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ (Av. Sumativa o final) 
ACTIVITAT 8:LES PENGEM EN EL WEB DE L’ESCOLA 
 
ESPAI: lloc web de l’escola                                                              
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a i/o l’especialista d’informàtica del centre 
 
-Podem penjar les fotos i/o vídeos en el web del centre, o bé penjar diferents fotos del 
procés que hem seguit (de les diferents activitats) 

 
 
ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ (Av. Sumativa o final) 
ACTIVITAT 9:PINTEM ELS GEGANTS? 
 
ESPAI: l’aula de P3 o de plàstica, el passadís... 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: grups reduïts  de 6-7 nens i nenes 
(aconsellable), o bé mig grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a i/o el/la mestre/a de reforç 
RECURSOS MATERIALS: pintures, ceres i paper per a pintar 
-Fem un mural de paper d’embalar on els nens pinten els gegants lliurement, fent servir el 
material que més s’adapti a les necessitats de l’alumnat (pintura, ceres…) 
 
-Els anem preguntant què estan dibuixant, potenciant així el llenguatge verbal 
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RELACIÓ AMB LES CAPACITATS 

 

1. 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 

• adquirir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 
imatge positiva d’ell mateix i dels altres 

2. 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 

3. 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 

4. Aprendre a conviure i habitar el món 

• 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 

 
 

 

METODOLOGIA 

 

Aquesta proposta es basa en el constructivisme , on l’infant és el protagonista del 

seu aprenentatge; parteix dels coneixements previs dels alumnes i es basa en el joc  

com a instrument essencial per arribar a l’aprenentatge 

Els/les mestres prenen el paper de guia, orientant i ajudant a l’infant, i organitzant 

l’espai, el temps i les activitats, aplicant les estratègies necessàries per tal 

d’aconseguir el màxim desenvolupament de les potencialitats dels infants, d’acord 

als objectius marcats  respectant els interessos dels infants. 

Cal remarcar la importància de la col·laboració i la participació de les famílies, 

sense les quals, aquesta proposta perdria el seu objectiu principal: activar la vida 

cultural i social del municipi de Sant Vicenç, implicant els seus habitants des de ben 

petits. 
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TRACTAMENT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA  
COMUNICACIÓ (TIC) 

 

• Ús de la càmera digital com a instrument per representar la realitat (els gegants) 

i com a gaudi per  mostrar-nos disfressats de gegants 

• L’ús de la càmera digital ens permetrà introduir les fotos al lloc web de l’escola, 

on podrem visualitzar-les fer partíceps als altres perquè puguin veure-les també 

• Utilització del lloc web de la Colla de Geganters i Grallers de sant Vicenç per tal 

de mostrar la realitat vivenciada a través d’imatges 

• Visualització dels DVD’s que portin els nens i/o el que conté el bagul 

 
 

 

ESTRATÈGIES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS E SPECIFIQUES 
DE SUPORT EDUCATIU 

 

Aquesta unitat didàctica, és bàsicament lúdica , atenent a les característiques dels 

infants de tres anys i a la necessitat de manipular, observar i experimentar. Es tracta 

d’una unitat didàctica molt vivencial en la qual s’atendrà la diversitat a través del 

reforç del vocabularii de la realització de diferents activitats d’ampliació i de reforç. 

El/la mestra reforçarà la comprensió oral , gestualitzant i modulant la veu, facilitant 

així la integració dels infants amb mancances de coneixement de la llengua 

catalana. 

S’intentarà potenciar la repetició  del lèxic de la UD: gegant, noms dels gegants, 

gralles, timbals, desfilada... 

Cada cicle ha de decidir quines activitats del segü ent llistat s’adeqüen més al 

seu alumnat, tenint en compte les seves característ iques, tot i aplicant les 

modificacions que creguin oportunes. 
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ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ 

 

• Dibuixar amb ceres o retoladors els gegants Vicenç i Coloma 

Repassar amb retoladors els noms de Vicenç i Coloma (lletra de pal puntejada ) 

A l’annex de MATERIAL trobareu el full per imprimir -lo 

• Pintar amb retoladors o ceres la il·lustració del nen i la nena disfressant-se de 

gegants, en blanc i negre (podem observar els colors de les robes a les fotografies) 

La il·lustració està preparada per imprimir a l’ann ex de MATERIAL 

• Elaborar una gralla amb material de reciclatge (el poden fer a casa o a l’escola) 

Podem fer servir un rotllo buit de paper d’alumini o film transparent 

• Elaborar un timbal amb material de reciclatge ( a casa o a l’escola) 

• Elaborar un puzzle de la Colla de Geganters, Grallers i Timbalers 

Podeu triar la fotografia que volgueu a la GALERIA DE FOTOGRAFIES, i 

imprimir-la 

• Convidar les famílies per a gaudir d’una desfilada de gegants (feta pels nens i 

nenes), com a final de la UD 

• Organitzar un concurs amb les famílies per tal d’elaborar gegants, timbals i gralles 

amb material de reciclatge (capses, robes velles...) 

• Mirar junts a classe i a casa el lloc web de la Colla de Geganters i Grallers del 

municipi, on hi ha fotos i informació interessants 

• Demanar a la Colla de Geganters que ens faci una visita a l’escola (activitat inclosa 

en el Pla de Dinàmica Educativa) 

• Demanar la visita dels Gegants a l’escola (activitat inclosa en el Pla de Dinàmica 

Educativa)  
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TÍTOL: EL MAMUT NO EM FA POR! NIVELL: P4 

 

JUSTIFICACIÓ 

L’any 1989 es forma la Colla Àngels Diabòlics de Sant Vicenç, amb l’objectiu de 

fomentar les tradicions catalanes al municipi. I l’any 1996, la colla va créixer amb 

l’arribada de la bèstia de foc, el Mamut Venux, batejat així per unes restes de mamut 

trobades al Puig Castellar. 

La colla realitza correfocs i espectacles piromusicals i viatgen dins i fora del país. 

L’any 2009 han celebrat el seu 20è aniversari amb diferents activitats. 

Per a més informació podeu consultar el web www.angelsdiabolics.org. 

Aquesta Unitat Didàctica pretén acostar els infants de la vila a la seva vida cultural, fent-

los partíceps de la festa i despertant en ells l’interès per a implicar-se en la seva 

continuïtat. 

El mamut  Vènux és la imatge cabdal del correfoc i per les seves característiques 

representa un personatge molt atractiu pels nens i nenes. El Mamut Venux ens explicarà 

la importància d’aprendre les normes de seguretat envers el foc i els correfocs, des de 

ben petits, detallant com s’ha d’anar vestit, què es pot fer i què no per no fer-nos mal. 

Juntament amb el Mamut, parlarem de la Colla Àngels Diabòlics i els timbalers, 

veritables pilars d’aquesta tradició cultural: qui són, com van vestits, què fan... 

És una UD totalment lúdica, per aprendre jugant i que també vol implicar les famílies en 

la vida social i cultural del municipi. 

 

 



UNITAT 
DIDÀCTICA 

P4 
EL MAMUT NO EM FA POR! 

 
 

 3 

 

ÀREES IMPLICADES TEMPORITZACIÓ 

Partint del principi d’integració  segons 

el qual el nen capta la realitat com un tot 

cal destacar la necessitat de treballar les 

tres àrees del Currículum d’Educació 

Infantil de manera globalitzada; per tant, 

en aquesta unitat es veuran reflectits 

continguts de les àrees de Descoberta 

d’un mateix i dels altres, de 

descoberta de l’entorn i de 

comunicació i llenguatges.  

Cal destacar per això, la necessitat de 

fer partíceps de la unitat a tots els 

mestres que entren a l’aula, com són els 

especialistes de música i psicomotricitat 

especialment, ja que poden treballar 

continguts de la unitat   

 

És flexible en funció dels interessos dels 

infants i la disponibilitat del tutor/a dintre de 

la seva programació d’aula. Es pot adaptar 

a qualsevol moment del curs, triant les 

activitats que es considerin més adients i 

per a cada realitat escolar. 

  

TRIMESTRE: ubicable a qualsevol 

trimestre 

 

DURADA: Les sessions programades en 

aquesta unitat didàctica estan dissenyades 

per a què cada centre triï quines vol 

realitzar i quines no, depenent del grup-

classe que tinguin, els seus interessos i 

necessitats. 

Es poden realizar en els moments que el 

cicle consideri oportuns, fins i tot es 

podrien dur a terme dins d’una “setmana 

temàtica”. 

El més adient seria realitzar el treball 

d’aquesta UD de manera conjunta amb 

els altres dos nivells del cicle, per 

potenciar la motivació i l’intercanvi de 

coneixements entre els infants i els/les 

mestres.  
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 En parlar d’avaluació es fa referència als 
moments d’avaluació, als criteris i als 
instruments d’avaluació. Pel que fa als 
moments d’avaluació, cal citar l’avaluació 
inicial, la formativa i la sumativa que 
queden reflectides a les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge.  

Els criteris s’expliciten paral·lelament als 
objectius. 

Pel que fa als instruments d’avaluació cal 
destacar l’observació directa i sistemàtica 
que es fa al llarg de tot el procés i que 
quedarà reflectida en graelles d’avaluació 
amb els seus criteris corresponents. 

1. Apropar als infants a la tradició cultural 

vicentina: la figura del mamut Vènux dins 

el correfoc 

1.1.Mostrar interès  per la tradició popular 

de la localitat 

2. Identificar les característiques més 
rellevants de la figura del mamut 

2.1. Reconèixer de quin material està fet 
el mamut 

2.2.Identificar les parts més rellevants de 

la bèstia de foc 

3. Reconèixer les característiques 
fonamentals de la festa 

 

 

 3.1. Reconèixer les figures humanes que 
participen al correfoc 

3.2. Identificar les figures inanimades que 
hi ha a la festa 

4. Gaudir de les diferents activitats 
proposades en la unitat didàctica 

4.1. Implicar-se en les activitats 

relacionades amb la cultura: visitar el 

mamut, representar el seu dibuix a 

l’escola,... 
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CONTINGUTS 

DESCOBERTA D’UN 

MATEIX I DELS ALTRES  

DESCOBERTA DE 

L’ENTORN  

COMUNICACIÓ I 

LLENGUATGES  

Autoconeixement i 

gestió de les emocions 

Expressió de les pròpies 

emocions, el que ens 

agrada, el que no, quins 

sentiments ens desperta 

el mamut Vènux i la festa 

del correfoc a través del 

llenguatge verbal  

Expressió dels sentiments 

que ens desperta la 

música de la festa del 

correfoc a través del 

llenguatge plàstic. 

Confiança en els propis 

progressos 

Joc i moviment 

Coordinació en la 

realització del circuit: 

caminant com un mamut, 

etc. 

Gust pel joc i l’expressió 

psicomotriu en les 

activitats relacionades 

amb l’expressió corporal 

 

Exploració de l’entorn  

Identificació del mamut 

Vènux i de la colla de 

diables Àngels Diabòlics 

com element social 

característic de la localitat 

de Sant Vicenç dels Horts 

Reconeixement dels trets 

característics del mamut: 

parts més representatives, 

material de què està fet, 

etc. 

Observació de la festa del 

correfoc a través de 

l’observació directa o 

l’observació indirecta a 

través dels dvds i les 

fotografies 

Interès per la festa 

tradicional vicentina 

 

 

 

 

 

Observar, escoltar i 

experimentar 

Escolta activa en la 

gravació del Mamut, en el 

dvd de la festa del 

correfoc, en les diferents 

explicacions, etc. 

Experimentació amb 

pintura com a font de plaer 

i d’expressió d’emocions 

Ús de diferents 

instruments: llapis, coles, 

retoladors, etc. en les 

activitats grafiques de 

representació del Mamut i 

de confecció del seu nom. 

Iniciació a la lectura i 

l’escriptura a partir de la 

confecció del nom del 

mamut Venux  
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Prudència davant algunes 

situacions de risc o perill 

(normes de seguretat del 

correfoc) 

Relacions afectives i 

comunicatives 

Sentiment de pertànyer a 

un col·lectiu social amb el 

qual ens hem d’implicar 

en les tradicions culturals 

pròpies  

Interès en relacionar-se a 

través de l’expressió oral 

amb les persones que 

formen part de la colla de 

diables àngels diabòlics 

Autonomia personal i 

relacional 

Aplicació d’hàbits 

d’higiene en la realització 

de les activitats plàstiques 

Incorporació progressiva 

d’hàbits d’autonomia i 

d’iniciativa personal 

Exercitació d’hàbits 

socials: escolta activa 

quan parla un company, o 

en sentir la gravació del 

mamut, etc. 

 

Experimentació i 

interpretació 

Curiositat per la 

descoberta, per fer-se 

preguntes, per buscar 

informacions relacionades 

amb la festa i els 

personatges del correfoc 

Observació i 

reconeixement de 

semblances i diferències 

entre els éssers humans i 

el mamut Venux 

Raonament i 

representació 

Reconeixement de fets 

culturals de la localitat.  

Ús del dibuix com a mitjà 

per representar el mamut 

 

 

Parlar, expressar i 

comunicar 

Expressió oral per 

comunicar alguna vivència 

relacionada amb la festa 

del correfoc i la bèstia de 

foc. 

Gust per participar en les 

converses 

Ús de les noves 

tecnologies com a font de 

plaer i com a mitjà de 

comunicació i de 

representació 

Interpretar, representar i 

crear 

Interpretació de la cançó 

el mamut no em fa por 

Creació de missatges per 

al mamut Venux, quedant 

recollits en un cd 

Respecte per tots els 

missatges creats pels 

nens i nenes de la classe 

Ús del dvd, l’ordinador I el 

cd com a instruments 

tecnològics necessaris per 

realitzar diferents activitats 
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

 
 

 
ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ 
ACTIVITAT 1: UNA TRUCADA DEL MAMUT VENUX! 
 
ESPAI: l’aula de P4                                                                 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a 
RECURSOS MATERIALS: Petjades i gravació del Mamut* 
 
- Ens trobarem un dia a l’escola unes petjades ben grosses al terra. Farem hipòtesis 
sobre de qui poden ser. Poden ser dels nostres peus?  
 
- Posteriorment, a través del/la conserge de l’escola (o qualsevol altra persona que estigui 
disposada), ens farà arribar un mòbil amb una trucada del mamut Vènux . 
El missatge que sentirem motivarà als infants per l’arribada d’una capsa amb fotos i 
material divers sobre el Mamut 
 
- Coneixements previs sobre el Mamut ( què és un Mamut? com és? on el podem veure? 
 el tenim a casa?...) 
 

*Les petjades del Mamut són a l’apartat de MATERIAL , disponibles per imprimir  
  La gravació de la veu del Mamut la trobareu dins l’apartat de MATERIAL 
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ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ 
ACTIVITAT 2: UNA CAPSA PLENA DE MÀGIA 
 
ESPAI: l’aula de P4                                                                 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a i, si es creu convenient,  
algú per a reforçar la seva tasca 
RECURSOS MATERIALS: la capsa del mamut (una capsa de cartró) i el seu contingut* 
 i reproductor de dvd o ordinador 
 
-Arriba a l’escola una capsa “màgica” amb el material del Mamut. L’obrirem i mirarem què 
hi ha al seu interior. Mostrarem les fotos i el material que ens ha arribat. Conversa.  
 
- Mirem les fotos i el dvd del correfoc (consultar disponibilitat al CRP)  i conversarem 
sobre el que anem veient, si havíem vist abans la bèstia de foc, qui l’acompanya (els 
diables i diablesses i els timbalers) 
 
- Identificarem les parts més característiques del mamut a partir de l’observació del 
material del mamut: els ullals, etc.( podem fer un dibuix explicatiu gran a la pissarra) 
 
- Tot el material quedarà recollit en el Racó del Mamut Venux* 

- Demanarem a les famílies col·laboració per portar material (fotos, llibres...) * 
 

*El contingut de la capsa cal imprimir-lo de l’apar tat de MATERIAL  

  El rètol és a l’apartat de MATERIAL, disponible p er imprimir 

  El full de demanda de col·laboració per a les fam ílies es pot imprimir al MATERIAL 
 

 
 

 
ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 3: CONFEGIM EL NOM DEL MAMUT VENUX 
 
ESPAI: l’aula de P4                                                                 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a 
RECURSOS MATERIALS: lletres troquelades *, cartolines i llapis 
 
-A partir de lletres troquelades formem el nom del MAMUT VENUX, que enganxarem en 
una cartolina. A sota farem el dibuix del mamut Venux recordant les parts més 
característiques del Mamut. Aquest treball pot quedar penjat al suro de la classe o bé al 
passadís. 
 
 
*Les lletres troquelades són a l’apartat de MATERIA L, disponible per imprimir 
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ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 4: LA COLLA DEL MAMUT  
 
ESPAI: l’aula de P4                                                                
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a i algun membre de la  
Colla de diables Àngels Diabòlics  i/o dels timbalers  
RECURSOS MATERIALS: un timbal i fotografies de la colla i els timbalers* 
 
- Parlarem sobre els diables i diablesses de la colla del Mamut, la roba que porten, quins 
instruments fan servir durant el correfoc (les forques i els tridents...) i podem dibuixar un a 
la pissarra després d’observar les fotos 
 
-Parlarem també dels timbalers que amenitzen els correfocs amb la seva música i podem 
buscar algun per tocar (a la sala de música, si en tenim). També podem mirar les fotos 
dels timbalers durant les sortides del Mamut 
 
* A la GALERIA FOTOGRÀFICA DEL MAMUT trobareu fotos de la colla i dels 
timbalers 

 
 
ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 5: VIGILEM AMB EL FOC!   
 
ESPAI: l’aula de P4                                                                
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a i algun membre de la  
Colla de diables Àngels Diabòlics  i/o dels timbalers  
RECURSOS MATERIALS: reproductor dvd 
 
- A partir de la visualització del dvd d’un correfoc (consultar disponibilitat al CRP), 
parlarem 
del perill del foc, dels petards (quin soroll fan) i de que els Diables i Diablesses  van 
vestits d’una manera determinada per tal de no cremar-se (mocador, barret,roba 
especial...) 
 
-Llegirem el full de normes de seguretat* de la colla de Diables Àngels Diabòlics i 
comentarem i raonarem el perquè de cada una, després el podem penjar a l’aula i fer 
còpies per a les famílies 
 
-Remarcarem la necessitat de la presència d’un adult per acompanyar els infants als 
correfocs 
 
-Mirarem al web de la colla les properes sortides i les marcarem al calendari de la classe, 
per recordar de nou les normes i convidar-los a anar al correfoc 
 
*El full de normes el trobareu a l’apartat de MATERI AL, disponible per imprimir 
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ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 6: LA CANÇÓ DEL MAMUT 
 
ESPAI: aula de P4, aula de música 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES:  tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a especialista de música 
RECURSOS MATERIALS: fotocòpies de la cançó d’ “El Mamut no em fa por”* i material 
per pintar (ceres, llapis...) 
 
- Amb l’ajuda de l’especialista de música aprendrem la cançó el mamut no em fa por 
 
-Pintem el full de la cançó “El Mamut no em fa por” i escrivim el  seu títol, copiant de la 
pissarra 
 
*La cançó del mamut Venux (música i paper) és a l’a partat del MATERIAL, 
disponible per a imprimir i/o ser escoltada 
 

 
 

ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 7: CAMINEM COM EN VENUX 
 
ESPAI: aula de psico o el pati                                                               
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES:  mig grup recomanable 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a o el/la mestre/a de reforç 
RECURSOS MATERIALS: cd amb música ambiental, o amb la música dels timbals* 
 
- A l’aula de psicomotricitat o al pati realitzarem un circuit en què representarem, a través 
de l’expressió corporal, la figura del Mamut: caminarem com ell vigilant de no caure a 
l’aigua, imitarem el llençament del foc, etc. 
 
- Després representarem la festa del correfoc alternant la representació del mamut amb la 
dels diables i els timbalers. Per fer-ho utilitzarem el cd de la música dels timbals 
 
 
* Podem fer servir la música gegantera, a l’apartat d e MATERIAL de la UD de P3  
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ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ (av. Sumativa o final) 
ACTIVITAT 8:GRAVEM MISSATGES PER A EN VENUX 
 
ESPAI: aula d’informàtica o aula d’usos múltiples 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES:  mig grup (recomanable) 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a i, si es creu convenient,  
algú per a reforçar la seva tasca 
RECURSOS MATERIALS: ordinadors de l’aula i càmera digital 
 

 
- A través de la gravadora del Windows (o qualsevol altre mitjà) gravarem individualment 
missatges orals per al Mamut  
 
- Posteriorment, jugarem a endevinar quin nen/a representa cada missatge 
 
- Gravarem els missatges en un cd per tal de regalar-li al Venux 
 
- Ens farem una foto tota la classe en el Racó del Mamut  amb la càmera digital per 
regalar-li al Venux 
 
-Podem gravar un CD que vagi passant per totes les famílies, i així el puguin escoltar 
 

 
 
ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ (Av. Sumativa o final) 
ACTIVITAT 9:A REVEURE, VENUX! 
 
ESPAI:aula de P4 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a  
RECURSOS MATERIALS: una capsa on posar el regal per al Venux 
 
 
- Prepararem un paquet per enviar-li al Mamut i a la colla de diables Àngels Diabòlics 
 A dintre hi posarem: un cd amb les gravacions que vam fer per al Mamut, dibuixos fets 
pels nens i nenes i alguna foto del grup-classe, treballant la UD. 
 
-Podem fer-li arribar a la colla de diables Àngels Diabòlics o, simplement, dramatitzar i 
fent veure que ho fem. 
Per contactar amb la colla, mireu el lloc web www.angelsdiabolics.org 
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ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ (Av. Sumativa o final) 
ACTIVITAT 10:UN MAMUT AL PATI! 
 
ESPAI: qualsevol paret o mur de l’escola, interior o exterior 
DISTRIBUCIÓ DELS ALUMNES: petit grup (4-5 nens/es) 
RECURSOS HUMANS: el/la tutor/a i el/la mestre/a de reforç 
RECURSOS MATERIALS: pintura plàstica per a les parets, pinzells de diferents mides, 
llapis i goma per a dibuixar, vernís per a parets 
 
 
-Triem un espai de l’escola on farem el Mamut Venux i el dibuixarem a la paret. 
Posteriorment, en petit grup, els nens i nenes pinten el Mamut. 
 
-Podem envernissar-lo quan estigui sec, afavorint la seva conservació 
 
-Signem la pintura, fent-hi constar el curs i l’any escolar en què s’ha fet 
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RELACIÓ AMB LES CAPACITATS 

 

1. 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 

• adquirir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 
imatge positiva d’ell mateix i dels altres 

• adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per 
actuar amb seguretat i eficàcia. 

 

2. 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 

 

3. 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 

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

 

4. Aprendre a conviure i habitar el món 

• 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 
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METODOLOGIA 

 

Aquesta proposta es basa en el constructivisme , on l’infant és el protagonista del seu 

aprenentatge; parteix dels coneixements previs dels alumnes i es basa en el joc  com a 

instrument essencial per arribar a l’aprenentatge. 

Es basa en l’experimentació i l’observació per tal d’arribar a un aprenentatge significatiu 

i funcional. 

Els/les mestres prenen el paper de guia, orientant i ajudant a l’infant, i organitzant 

l’espai, el temps i les activitats, aplicant les estratègies necessàries per tal d’aconseguir 

el màxim desenvolupament de les potencialitats dels infants, d’acord als objectius 

marcats  respectant els interessos dels infants. 

Cal remarcar la importància de la col·laboració i la participació de les famílies, sense 

les quals, aquesta proposta perdria el seu objectiu principal: activar la vida cultural i 

social del municipi de Sant Vicenç, implicant els seus habitants des de ben petits. 

 

 

TRACTAMENT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA  COMUNICACIÓ 

(TIC) 

 

 • Utilització de la gravadora del Windows per sentir el missatge que ens ha deixat el 

mamut Vènux i per gravar-li nosaltres un missatge a ell. 

• Ús del dvd per tal de conèixer les característiques més representatives del mamut i 

les persones que l’acompanyen. 

• Ús del cd per aprendre la cançó del mamut no em fa por 

• Utilització de la càmera digital per fer-nos la foto de grup i per fer-nos fotos amb el 

mamut. 
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ESTRATÈGIES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS E SPECIFIQUES 

DE SUPORT EDUCATIU 

 

Aquesta unitat didàctica, és bàsicament lúdica , atenent a les característiques dels 

infants de quatre anys i a la necessitat de manipular, observar i experimentar. Es tracta 

d’una unitat didàctica molt vivencial en la qual s’atendrà la diversitat a través del reforç 

del vocabulari i de la realització de diferents activitats d’ampliació i de reforç. 

El/la mestra reforçarà l’expressió oral  gestualitzant i modulant la veu, facilitant així la 

integració dels infants amb mancances de coneixement de la llengua catalana. 

Es potenciarà també l’expressió escrita  del vocabulari més representatiu de la unitat: 

mamut Vènux, colla de diables àngels diabòlics, etc.  

Cada cicle ha de decidir quines activitats del segü ent llistat s’adeqüen més al seu 

alumnat, tenint en compte les seves característique s, tot i aplicant les 

modificacions que creguin oportunes. 

 

 
 



UNITAT 
DIDÀCTICA 

P4 
EL MAMUT NO EM FA POR! 

 
 

 16 

 

 

 

ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ 

 

• Pintem la il·lustració en blanc i negre del nen i la nena amb el Mamut Venux 

La il·lustració està a l’apartat de MATERIAL, dispo nible per a imprimir 

• Decorar el nom del Venux per dins o el fem amb plastilina 

La plantilla és a l’apartat de MATERIAL, disponible  per a imprimir 

• Confegir el nom dels acompanyants del mamut en el correfoc, fent servir les 

lletres troquelades 

Són a l’apartat de MATERIAL, disponibles per a impr imir 

• Resseguim el nom del Mamut Venux 

El nom està preparat a l’apartat de MATERIAL per a imprimir 

• Fer un llistat de les característiques del Venux (els nens copien el llistat de la 

pissarra): és un animal, té ullals,és de color... 

• Inventar entre tots rodolins sobre el mamut, que podem copiar i posar en el Racó 

del Mamut o en una paret de la classe 

• Fer una pintura individual del Mamut 

• Escrivim entre tots una carta al Mamut 

• Ens fem un barret de mamut (amb imaginació, papers i pintures!) 
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TÍTOL: AGÈNCIA DE SANVIDETECTIUS  NIVELL: P5 

 

JUSTIFICACIÓ 

 

Avui dia és necessari partir dels interessos i motivacions dels infants per tal d’arribar a 

l’aprenentatge significatiu . Aquesta és una de les característiques essencials dels 

projectes. A més a més, ofereixen al nen la possibilitat d’establir vincles amb el nou 

contingut i assegurar un aprenentatge funcional partint d’allò que ja sap, és a dir, dels 

seus coneixements previs. El que s’aprèn de forma significativa es memoritza de 

manera comprensiva. D’aquesta manera és susceptible de ser aplicat en situacions 

noves i en aprenentatges futurs.  

En un moment de canvi a nivell legislatiu, cal destacar la figura dels projectes per tal 

d’arribar a l’assoliment de les capacitats en acabar educació infantil. Aquestes 

capacitats estan íntimament relacionades amb les competències bàsiques necessàries 

pels infants, per tal d’anar aplicant-les a la seva vida diària. Competència vol dir 

precissament això, la capacitat de portar a la pràctica de forma globalitzada els 

coneixements i les aptituts adquirides, per tal de resoldre diferents situacions de la vida. 

El treball per projectes implica partir d’allò que el nen ja sap i cercar la informació sobre 

el tema de forma que organitzi, seleccioni i difongui la informació, tot regulant el seu 

procés d’ensenyament-aprenentatge i autoavaluant el seu progrés de manera 

constructiva. 

Partim d’allò conegut, implicant els infants en la cultura popular i a partir de la 

motivació, com pot ser la tasca detestivesca, endinsarem els alumnes en la cultura 

popular vicentina, on s’implicaran en les festes tradicionals i els personatges que les 

componen.  

Aquest projecte té la peculiaritat de ser de temàtica dirigida o induïda, és a dir, el tema 

serà donat pel/la mestre/a, motivant la recerca de temes cap a la consecució de 

l’elecció del tema dels detectius en primer lloc i, a continuació, investiguem als gegants 

i al mamut del poble com a agència de Santvidetectius que som.  
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ÀREES IMPLICADES TEMPORITZACIÓ 

 

Partint del principi d’integració  

segons el qual el nen capta la realitat 

com un tot cal destacar la necessitat de 

treballar les tres àrees del Currículum 

d’Educació Infantil de manera 

globalitzada; per tant, en aquesta unitat 

es veuran reflectits continguts de les 

àrees de Descoberta d’un mateix i 

dels altres, de descoberta de l’entorn 

i de comunicació i llenguatges.  

Cal destacar per això, la necessitat de 

fer partíceps de la unitat a tots els 

mestres que entren a l’aula, com són 

els especialistes de música i 

psicomotricitat especialment, ja que 

poden treballar continguts de la unitat   

 

 

És flexible en funció dels interessos dels 

infants i la disponibilitat del tutor/a dintre de la 

seva programació d’aula. Es pot adaptar a 

qualsevol moment del curs, triant les activitats 

que es considerin més adients i coneixent la 

realitat escolar. 

  

TRIMESTRE: ubicable a qualsevol trimestre 

 

DURADA: Les sessions programades en 

aquesta unitat didàctica estan dissenyades per 

a que cada centre trii quines vol realitzar i 

quines no, depenent del grup-classe que 

tinguin, els seus interessos i necessitats. 

Es poden realizar en els moments que el/la 

tutor/a consideri oportuns, fins i tot es podrien 

dur a terme dins d’una “setmana temàtica” 

 

 El més adient seria realitzar el treball 

d’aquesta UD de manera conjunta amb els 

altres dos nivells del cicle, per potenciar la 

motivació i l’intercanvi de coneixements 

entre els infants i els/les mestres. 
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OBJECTIUS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

  
En parlar d’avaluació es fa de referència 
als moments d’avaluació, als criteris i als 
instruments d’avaluació. Pel que fa als 
moments d’avaluació, cal citar l’avaluació 
inicial, la formativa i la sumativa que 
queden reflectides a les activitats 
d’ensenyament-aprenentatge.  
Els criteris s’expliciten paral·lelament als 
objectius. 
Pel que fa als instruments d’avaluació cal 
destacar l’observació directa i sistemàtica 
que es fa al llarg de tot el procés i que 
quedarà reflectida en graelles d’avaluació 
amb els seus criteris corresponents.  

 
1. Implicar els infants en  la tradició cultural 

vicentina: les Gegants i el Mamut Venux 

 

1.1.Mostrar interès  per la tradició popular 

de la localitat 

 

2. Identificar les característiques més 
rellevants dels Gegants i del Mamut Venux 

 

2.1. Identificar algunes característiques 

pròpies dels Gegants i del Mamut  

 

3. Participar en les diferents activitats del 
projecte 

 

 

3.1. Cercar informació de manera 
autònoma sobre la tradició dels Gegants i 
la del Mamut, així com de les persones 
que hi participen de les dues festes 
 
3.2. Respectar les diferents opinions 
3.3. Gaudir amb la realització de les 
activitats 

 
4. Escriure de forma autònoma els noms 
dels Gegants i del Mamut Venux 

 

4.1. Traçar correctament els noms dels 
Gegants i del Mamut Venux 
4.2. Interessar-se per les activitats de 
lectura i escriptura: lectura d’endevinalles, 
creació de rodolins,... 
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CONTINGUTS 

DESCOBERTA D’UN 
MATEIX I DELS ALTRES  

DESCOBERTA DE 
L’ENTORN  

COMUNICACIÓ I 
LLENGUATGES  

Autoconeixement i 
gestió de les emocions 

Confiança en els propis 
progressos. 

Expressió de les pròpies 
emocions i opinions sobre 
els Gegants i del Mamut  

Expressió dels sentiments 
que ens desperta la 
música del correfoc a 
través de timbals i gralles 

Iniciativa per anar resolent 
diferents situacions 
comptant amb l’ajuda dels 
pares i dels companys i 
companyes de classe. 

oc i moviment 

Ús de la dramatització 
com  a mitjà d’expressió 
corporal i de joc. 

Participació en l’activitat 
de recerca dels 
instruments de la festa del 
correfoc: gralles i timbals 

Valoració de la necessitat 
de prudència davant d’una 
situació de risc, com és la 
festa del correfoc 

Gaudi en la realització de 
les activitats psicomotrius 

 

 

Exploració de l’entorn  

Observació dels 
personatges que 
participen a les festes del 
correfoc i dels gegants: el 
Vicenç i la Coloma, el 
Mamut Venux i les colles 
de timbalers i grallers i la 
dels Àngels Diabòlics 

Identificació de les festes 
que formen part de la 
cultura popular vicentina 

Sentiment de pertinença a 
un grup social a través de 
les festes culturals pròpies 

Utilització del dibuix per a 
comunicar i recollir 
observacions 

Identificació de serveis 
culturals de la localitat: 
l’ús de la biblioteca com a 
recerca d’informació i 
també com a espai on 
gaudir de la lectura 

Experimentació i 
interpretació 

Identificació de 
semblances i diferències 
entre la festa dels 
Gegants i la del correfoc 

Observació de 
semblances i diferències 
entre els Gegants i el 
Mamut Venux  

 

Observar, escoltar i 
experimentar 

Escolta activa de les 
diferents propostes i 
informacions trobades 
pels companys i 
companyes de classe 

Escolta activa dels 
instruments que participen 
a les festes: les gralles i 
els timbals i 
reconeixement del so 
propi de cadascun d’ells 

Experimentació amb 
tècniques audiovisuals 
bàsiques: ús de 
l’ordinador com a 
instrument de recerca i 
utilització de la càmera 
digital per representar la 
realitat 

Exercitació de destreses 
manuals bàsiques: retallar 
el puzzle tot anant 
adquirint coordinació 
òculomanual 

Experimentació amb el 
gest i moviment a partir de 
les diferents activitats 
motrius del projecte 

Exploració de les 
endevinalles i rodolins 
com  a activitats d’iniciació 
a la lectura i a l’escriptura 
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Relacions afectives i 
comunicatives 

Interès per participar de 
forma conjunta en les 
diferents activitats del 
projecte 

Disposició per arribar a 
acords amb els/les 
companys/es 

Autonomia personal i 
relacional 

Aplicació d’hàbits 
d’autonomia personal, 
sabent demanar ajuda i 
col·laboració als altres i a 
l’adult quan calgui 

Satisfacció en els 
progressos assolits 

Iniciativa en fer propostes, 
en comunicar 
experiències i participar 
de forma activa en la 
presa de decisions 

Aplicació d’hàbits de 
socialització: escolta 
activa, respecte pels 
altres, etc. 

 

 

Ús de la lupa com a 
instrument de motivació i 
d’observació directa i 
indirecta, tot fent 
prediccions i estimacions  

 

Curiositat i interès en la 
descoberta dels 
personatges 

Interès per la recerca 
d’informació relacionada 
amb els Gegants i el 
Mamut i les festes 
populars vicentines 

Gust per compartir la 
informació trobada amb 
els/les companys/es i amb 
els adults 

Raonament i 
representació 

Construcció de la noció de 
quantitat 

Reconeixement de 
seqüències temporals en 
fets i activitats de la vida 
quotidiana. 

Experimentació i 
comprovació de les 
hipòtesis plantejades a 
través del raonament lògic 

Ús del dibuix com a mitjà 
de representació dels 
Gegants, el Mamut i les 
festes en què hi participen 

 

 

 

 

Parlar, expressar i 
comunicar 

Interès per comunicar als 
altres les informacions 
trobades en la recerca de 
material per al projecte 

 

Participació en les 
converses, tot aportant les 
pròpies opinions, 
plantejant hipòtesis i 
comunicant desitjos i 
interessos propis 

Ús d’instruments 
tecnològics: l’ordinador i la 
càmera digital com a mitjà 
de comunicació 

Ús de la llengua cada 
vegada més clar: 
pronunciació més clara, 
estructura gramatical més 
corrrecta i un to de veu 
adequat 

Gust per participar en les 
converses 

Interpretar, representar i 
crear 

Ús de la lectura i 
escriptura a través de la 
creació de rodolins sobre 
els Gegants i el Mamut i a 
través de la lectura 
d’endevinalles 

Utilització de diferents 
tipologies textuals: 
endevinalles i rodolins  
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Ús de llibres, revistes, etc. 
que ens serviran en la 
recollida d’informació 
sobre els Gegants, el 
Mamut i les festes pròpies 

Ús de material multimèdia 
per tal de trobar 
informació sobre les 
festes populars vicentines 

Respecte i valoració pels 
rodolins creats pels 
companys i companyes 

Iniciació en les habilitats 
per a l’anàlisi de la 
llengua, correspondència 
so-grafia 

Gust en la realització 
d’activitats relacionades 
amb la llengua escrita. 
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NOTA PRÈVIA A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Aquesta UD té com a element motivador el Biel i la Marta , dos nens que treballen com 

a Santvidetectius, al municipi de Sant Vicenç dels Horts (il·lustració). 

La presentació dels dos Santvidetectius és el punt d’inici d’aquest projecte de temàtica 

dirigida. 

Les activitats que figuren a continuació pretenen ser una guia a mode d’exemple, 

l’objectiu principal del qual és el de facilitar la realització del material per part de l’equip 

de mestres i la planificació de les sessions de treball amb els/les alumnes. 

Primerament hi ha un recull d’activitats d’introducció  enfocades a despertar l’interès 

dels infants pel treball dels detectius Biel i Marta, que ens propondran diferents misteris 

a resoldre. 

A continuació hi ha tot un seguit d’activitats de desenvolupament  per a realitzar amb 

els nens i nenes, que poden servir d’orientació a l’equip de mestres del nivell i que són 

succeptibles de ser modificades per tal d’adaptar-se millor a la realitat educativa de 

cada centre.  

Finalment hi ha un grup d’activitats de cloenda  que tanquen el projecte. 

El material  disponible dels tres grups d’activitats pot servir d’ajuda als mestres, ja sigui 

per a les sessions aqui programades o per a d’altres que s’afegeixin al projecte. 

A més a més, és recomanable fer un cop d’ull a les UD i al material dels altres dos 

nivells, per si fos útil per al treball amb el nostre grup. 

Un aspecte a destacar dintre d’aquesta proposta és la importància que es dóna a 

l’expressió oral i escrita , tant present a P5. Moltes de les activitats inclouen exercicis 

d’escriptura i lectura i a l’apartat de material els fulls de treball estan fets amb els dos 

tipus de lletres : lletra de pal i lletra lligada, per tal d’adaptar-se millor a les 

característiques i els nivells diferents que podem trobar dins de l’aula. 
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ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE 

 
 

ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ 
ACTIVITAT 1: SOM EL BIEL I LA MARTA, I VOSALTRES? 
 
ESPAI: Aula de P5 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: Tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el mestre/a tutor/a 
RECURSOS MATERIALS: La carta*, una lupa i el rètol de la classe 
 
- Ens arriba a l’escola una carta del Biel i la Marta, dos detectius de l’agència 
d’investigació de Sant Vicenç dels Horts, demanant-nos  ajuda per tal de resoldre un 
misteri.  
Com la missió dels Santvidetectius és secreta, no podem dir-li a ningú què estem 
investigant, només als nostres pares i mares, per si ens cal un cop de mà. 
Ens deixen una lupa màgica per a ajudar-nos a investigar. La posarem en un lloc visible 
de la classe. 
Pengem el rètol* i ara la nostra classe es convertirà en “Agència de Santvidetectius”* 
 
*La carta està disponible a l’apartat de material 
  El rètol està disponible per imprimir a l’apartat  de material 
 

 
 
ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ 
ACTIVITAT 2: ENS ARRIBEN MÉS PISTES 
 
ESPAI: Aula de P5 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: Tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a tutor/a i si es creu convenient el reforç d’algun/a 
altre/a mestre/a, especialment per a reforçar la lectura i l’escriptura 
RECURSOS MATERIALS: endevinalles* 
 
-Els Santvidetectius ens han enviat unes endevinalles per a què els ajudem a resoldre el 
misteri en el que estan treballant actualment. Parlen d’algú secret i no saben qui pot ser. 
Les podem llegir totes el mateix dia o una o dues cada dia, allargant el procés. 
 
-Les llegim i entre tots intentem trobar respostes, plantejant hipòtesis raonades sobre les 
diferents possibilitats i les anem escrivint a la pissarra (entre tots, ajudats pel mestre) 
Per a llegir les endevinalles, ens ajudem de la lupa màgica (dramatitzant) 
 
-Poden escriure una o totes les endevinalles en el full de Santvidetectius* i portar-les a 
casa per a preguntar les famílies si saben les respostes.  
 
* Les endevinalles estan a l’apartat de MATERIAL, p er a imprimir-les 
El full de Santvidetectius es pot imprimir a l’apar tat de MATERIAL 
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ACTIVITATS D’INTRODUCCIÓ  
ACTIVITAT 3: TENIM LA SOLUCIÓ! I ARA...QUÈ EN SABEM  D’ELLS? 
 
ESPAI: Aula de P5 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: Tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a tutor/a i si es creu convenient  
el reforç d’algun/a altre/a mestre/a, especialment per a reforçar la lectura i l’escriptura 
RECURSOS MATERIALS: full de CONEIXEMENTS PREVIS dels Santvidetectius* 
 
- Arribem a la conclusió de que la solució al misteri és el Mamut Venux i els Gegants  del 
poble 
 
- Expliquem un a un allò que recordem i/o sabem d’ells, d’anys anteriors o de vivències 
pròpies i fem un llistat d’allò que coneixem d’ells i ho escrivim en el full de coneixements 
previs dels Santvidetectius*  
 
 *El full de CONEIXEMENTS PREVIS dels Santvidetecti us es pot imprimir a l’apartat 
de MATERIAL 
 
 
 
 
 

 
 

 
ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 4: UN PUZZLE DE PREMI 
 
ESPAI: Aula de P5 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: Tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a tutor/a i si es creu  
convenient, algú per a reforçar la seva tasca 
RECURSOS MATERIALS: puzzle dels Gegants ( quatre models diferents) i el Màmut 
Venux*, tisores i cola 

 

-En Biel i la Marta ens fan arribar un premi per haver encertat el misteri: uns puzzles en  
Din-A4 dels Gegants i el Mamut Venux. Els hem de retallar amb les tissores i enganxar-
los un cop fets, en un full en blanc. Signem el full amb el nom del nen/a i els pengem a 
la classe, per decorar-la  
 
-Parlem de com són els Gegants i com és el Mamut Venux, observant les fotografies 
dels puzzles un cop fets 
 
* Els puzzles estan a l’apartat de MATERIAL, disponi bles per a imprimir 
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ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 5:  I ARA, QUÈ VOLEM APRENDRE?  
 
ESPAI: Aula de P5 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: Tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a tutor/a 
RECURSOS MATERIALS: Cartolines grans, retoladors 
 
 
- A partir dels interessos i les motivacions dels nostres alumnes, elaborem un llistat en 
una cartolina,amb tota la informació que és del seu interès i plantejarem hipòtesis sobre 
la seva recerca: què ens agradaria saber d’ells? On podem trobar la informació?  
 
-Aquesta cartolina amb la informació quedarà penjada a l’aula i, fent servir la 
dramatització de la lupa, la podem repassar sempre que calgui 
 
-Arribem a la conclusió de que podem trobar la informació a la biblioteca  del municipi i, 
sobretot, a internet , a l’aula d’informàtica i/o a l’ordinador de la classe 
 
 
 

 
 
ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 6: BUSQUEM LA INFORMACIÓ 
 
ESPAI: Aula d’informàtica i/o a la biblioteca del centre 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: mig grup  
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a tutor/a i si es creu  
convenient, algú per a reforçar la seva tasca  
RECURSOS MATERIALS: ordinador, impressora 
 
- Busquem informació a l’aula d’informàtica sobre els Gegants i el Mamut. Imprimirem la 
informació trobada que ens interessi. Aquesta activitat serà molt efectiva per a tots els 
nostres alumnes, però especialment per a aquells que es troben en situació desfavorida, 
ja que els donarem l’oportunitat d’aportar material per al projecte. Fem servir la lupa per 
a buscar els documents que ens serveixen i els que no (dramatitzant) 
 
- Reforçant l’escriptura, els/les nens/es escriuran els noms dels Gegants i el Mamut a 
l’ordinador. 
 
- Aquesta activitat també es pot realitzar a la biblioteca de l’escola. 
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ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 7: D’EXCURSIÓ A LA BIBLIOTECA! 
 
ESPAI: Biblioteca municipal Les Voltes 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: Tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a tutor/a i els acompanyants  
necessaris per a la sortida 
RECURSOS MATERIALS: fons de la biblioteca municipal 
 
- Una altra forma de buscar informació sobre el Vicenç, la Coloma, el Vènux i les festes 
en què hi participen és la d’anar a la biblioteca del municipi i aprofitar per mostrar els 
contes que hi fan referència. És una oportunitat imprescindible per animar els nostres 
alumnes a la lectura. Mostrarem com és el carnet de la biblioteca i les possibitats que 
ens ofereix: agafar en préstec contes, dvds, cds. Escollirem el material que ens interessi 
pel projecte i els animarem a fer-se el carnet amb els pares, si no el tenen. 
 

 
 
ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 8: FEM RODOLINS 
 
ESPAI: Aula de P5 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: Tot el grup o aprofitant l’espai de racons, amb mig grup 
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a tutor/a i si es creu convenient el reforç d’algun/a 
altre/a mestre/a, especialment per reforçar la lectura i l’escriptura 
RECURSOS MATERIALS: Full de Santvidetectius* 
 
- A partir de la lectura de les endevinalles (la lectura pot fer-la un/a nen/a de la classe, 
fent servir la lupa) com a recordatori dels personatges, proposem als nens i nenes 
realitzar rodolins sobre els Gegants i el Mamut Venux. Aquests rodolins els penjarem a 
l’aula 
 
-Podem decorar els rodolins amb dibuixos. 
 
 
*El full de Santvidetectius és a l’apartat de MATER IAL, disponible per a imprimir 
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ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 9: FEM UNA FITXA TÈCNICA 
 
ESPAI: Aula de P5 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: Tot el grup 
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a tutor/a i si es creu convenient el reforç d’algun/a 
altre/a mestre/a, especialment per a reforçar la lectura i l’escriptura 
RECURSOS MATERIALS: Dades bàsiques sobre els Gegants i el Venux* 
 
- Recordarem les dades bàsiques dels Gegants i a partir d’una fitxa tècnica, els nens 
ompliran els buits corresponents a edat dels Gegants, pes, alçada, quan van nèixer, etc.  
 
-D’igual manera, omplirem la fitxa tècnica del Mamut 
 
-Per a més infomació, es pot consultar: www.angelsdiabolics.org i www.svh.cat 
 
* La fitxa tècnica amb les dades bàsiques dels Gegant s i el Venux està a l’apartat de 
MATERIAL, disponible per a imprimir 
 

 
 
ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT 
ACTIVITAT 10: ON SÓN ELS TIMBALERS I ELS GRALLERS? 
 
ESPAI: Aula de P5,  aula de psicomotricitat, aula de música o el pati 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: mig grup recomanable 
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a especialista de música 
RECURSOS MATERIALS: gralles (o flautes si no en tenim) i timbals, música gegantera* 
 
- El/la mestre/a amaga a l’aula els instruments de les colles que acompanyen els 
Gegants i el Mamut i convida als nens i nenes a buscar-los. Un d’ells portarà la lupa per 
ajudar el grup 
 
- Un cop trobats, parlem sobre les característiques bàsiques dels instruments: tipus, etc. 
 
- Fem un recorregut per l’aula tocant els instruments (o el/la mestre/a toca i els nens i 
nenes van darrere imitant els grallers i els timbalers) 
 
- Ens fem fotos per penjar-les al lloc web de l’escola 
 
*La música la trobareu a l’apartat MÚSICA GEGANTERA  
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ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ (Av. Sumativa o final) 
ACTIVITAT 11: SOM UN EQUIP! 
 
ESPAI: Aula de P5 o aula de psicomotricitat 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: Mig grup (recomanable) 
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a tutor/a i/o el/la psicomotricista 
RECURSOS MATERIALS: una pissarra per anotar les puntuacions 
 
- Dividim la classe en dos grups; uns seran els representants dels Gegants i la colla dels 
Grallers i els Timbalers i l’altre serà el del Mamut i la colla de diables Àngels Diabòlics. 
S’aniran fent preguntes mútuament i per torns sobre diferents aspectes treballats. 
Guanyarà el grup que més preguntes hagi encertat. En aquesta activitat serà molt 
important el treball cooperatiu, ja que no es tractarà que només respongui un, sino de 
pensar i respondre les preguntes de manera conjunta. 
 

 
 
ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ (Av. Sumativa o final) 
ACTIVITAT 12: REBEM EL DIPLOMA DE SANTVIDETECTIUS 
 
ESPAI: Aula de P5 
DISTRIBUCIÓ DE L’ALUMNAT: Tot el grup  
RECURSOS HUMANS: el/la mestre/a tutor/a i mestres que han participat 
RECURSOS MATERIALS: Diploma de Santvidetectius* i música per ballar (podem fer 
servir la música gegantera de la UD “Vull ser un gegant”, de P3) 
 
- El Biel i la Marta han trucat al/la mestre/a i li han dit que, com ja sabem molt 
d’investigar i de fer de detectius de les coses que passen a la nostra vila, ens donaran el 
Diploma de Santvidetectius i podrem fer una festa per a celebrar-lo! Podem convidar els 
company i companyes de P3 i P4 
 
*El diploma de Santvidetectius està a l’apartat de M ATERIAL, disponible per 
imprimir 
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RELACIÓ AMB LES CAPACITATS 

 

1. 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 

• adquirir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 
positiva d’ell mateix i dels altres 

• adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar 
amb seguretat i eficàcia. 

2. Aprendre a pensar i a comunicar 

• pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques 

• progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de 
comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges 

3. 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 

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

4. Aprendre a conviure i habitar el món 

• 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 
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METODOLOGIA 

Aquesta proposta es basa en el constructivisme , on l’infant és el protagonista del seu 

aprenentatge; parteix dels coneixements previs dels alumnes i es basa en el joc  com a 

instrument essencial per arribar a l’aprenentatge. 

Aquesta proposta basada en el treball per projectes representa, en les diferents fases del 

projecte, trobar un ventall ampli d’activitats que impliquen l’ús de la llengua oral com a 

vehicle, eina i instrument de relació i de coneixement i a partir de la qual, cercar 

informació, organitzar-la, argumentar-la, difondre-la, enregistrar-la, prendre decisions, 

compartir significats i confrontar opinions. Els infants han d’incorporar estratègies que els 

permetin adequar-se a les diferents situacions de forma ajustada, la qual cosa afavoreix el 

desenvolupament de les habilitats lingüístiques.  

Aquesta unitat parteix del principi de socialització, el qual parteix del grup com a mitjà 

d’expressió i on reformuli, constrasti i es comparteixi el coneixement. 

Durant el procés d’ensenyament-aprenentatge, el mestre ha d’actuar com a dinamitzador, 

com a interlocutor i com a guia, ajudant i guiant a l’infant. 

 

 

TRACTAMENT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA  COMUNICACIÓ 
(TIC) 

 

 • Ús de l’aparell reproductor de cd per sentir la gravació. 

•  Utilització de l’ordinador com a eina bàsica d’informació 

• Ús de la impressora per tal d’extreure en paper la informació trobada que ens interessa 
penjar a la classe 

• Ús de la càmera digital com a eina de comunicació i de representació del que fem a 
l’escola 
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ESTRATÈGIES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS E SPECIFIQUES DE 
SUPORT EDUCATIU 

 

Aquesta unitat didàctica, és bàsicament lúdica , atenent a les característiques dels 

infants de cinc anys i a la necessitat de manipular, observar i experimentar. Es tracta 

d’una unitat didàctica molt vivencial en la qual s’atendrà la diversitat a través del reforç del 

vocabulari i de la realització de diferents activitats d’ampliació i de reforç. 

El/la mestra reforçarà l’expressió oral del vocabulari bàsic de la unitat facilitant així la 

integració dels infants amb mancances de coneixement de la llengua catalana. 

Es potenciarà també l’expressió escrita  del vocabulari més representatiu de la unitat i 

també la lectura, introduïnt la lletra lligada en les diferents activitats proposades. 

Cada cicle ha de decidir quines activitats del segü ent llistat s’adeqüen més al seu 

alumnat, tenint en compte les seves característique s, tot i aplicant les 

modificacions que creguin oportunes. 
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ACTIVITATS DE REFORÇ I AMPLIACIÓ 

 

• Pintem la il·lustració dels Santvidetectius Biel i Marta*, que pot ser la portada del 
projecte 

• Ens podem fer un carnet de Santvidetectius, que ens pengem a la bata quan anem a 
treballar el projecte* 

• Busquem contes que parlin de detectius i els expliquem a classe 

• Portem fotografies de detectius famosos (Sherlock Holmes, Watson...) i les enganxem 
a la porta de la classe, al costat del rètol de Santvidetectius 

• Per Carnaval, ens disfressem de la colla de Geganters i Grallers i de la colla de 
diables Àngels Diabòlics 

• Ens inventem un conte en què hi figurin conjuntament els Gegants i el Mamut. Aquest 
conte el podem enviar al CRP per Sant Jordi i/o publicar-lo en el lloc web del centre 

• Aprenem o recordem (si l’hem treballat a P4), la “cançó del Mamut no em fa por”* 

• Fem les ulleres dels Santvidetectius 

• Picar a ordinador els rodolins que hem redactat a l’activitat 9 

• Organitzem un concurs amb les famílies per a que construeixin un petit Mamut amb 
material reciclat, el guanyador ens pot explicar com ho ha fet a classe un dia 

• Fem un correfoc amb figures de plastilina: el Mamut, els diables i diablesses, els 
timbalers...i juguem amb ell a petits grups 

 

*La il·lustració està disponible en blanc i negre a l’apartat de MATERIAL, per a 
imprimir 

*El carnet de Santvidetectius està disponible a l’a partat de MATERIAL, per a 
imprimir 

*El full de la cançó està disponible a l’apartat de  MATERIAL de P4  

 
 



 

 RACÓ DELS GEGANTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



HOLA PARES I MARES!!

 

Aquest curs, com ja som grans,
Vicenç dels Horts i necessitem que ens ajudeu una miqueta, responent a unes 
preguntes que després cada 

1. Com ja sabeu, a Sant Vicenç tenim uns gegants molt ben plantats, que 
ens alegren les festes. Sabeu com es diuen?
...............................................................................................

2. Sabeu quants anys tenen?
....................................................................................................

3. Sabeu com són? Ens ho podeu explicar breument?
.............................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................

4. Quins objectes porten a les mans?
....................................................................................................

5. Qui acompanya els gegants a les desfilades?De quin color porten la 
roba els acompanyants dels gegants?
....................................................................................................
....................................................................................................

6. Quins instruments toquen la gent de la colla
....................................................................................................

7. Què fa que els gegants caminin
....................................................................................................................
....................................................................................

8. Teniu alguna foto antiga o recent dels gegants? Si en teniu, podeu portar 
un fotocòpia a la classe.
 
Moltes gràcies per la vostra 

 

 

HOLA PARES I MARES!!                                         

Aquest curs, com ja som grans, estem treballant les tradicions populars de Sant 
Vicenç dels Horts i necessitem que ens ajudeu una miqueta, responent a unes 
preguntes que després cada nen/a explicarà davant dels companys, a classe.

Com ja sabeu, a Sant Vicenç tenim uns gegants molt ben plantats, que 
ens alegren les festes. Sabeu com es diuen? 
...............................................................................................
Sabeu quants anys tenen? 
....................................................................................................
Sabeu com són? Ens ho podeu explicar breument? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

jectes porten a les mans? 
....................................................................................................
Qui acompanya els gegants a les desfilades?De quin color porten la 
roba els acompanyants dels gegants? 
....................................................................................................
....................................................................................................
Quins instruments toquen la gent de la colla dels gegants?
....................................................................................................
Què fa que els gegants caminin? 
....................................................................................................................

..................................................................................................................
Teniu alguna foto antiga o recent dels gegants? Si en teniu, podeu portar 
un fotocòpia a la classe. 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!! 

Nens i nenes de P3

 

 

populars de Sant 
Vicenç dels Horts i necessitem que ens ajudeu una miqueta, responent a unes 

nen/a explicarà davant dels companys, a classe. 

Com ja sabeu, a Sant Vicenç tenim uns gegants molt ben plantats, que 
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.................................................................................................... 

.......................................
....................................................................................................................
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.................................................................................................................... 
Qui acompanya els gegants a les desfilades?De quin color porten la 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
nts? 

.................................................................................................... 

....................................................................................................................
................................ 

Teniu alguna foto antiga o recent dels gegants? Si en teniu, podeu portar 

 
Nens i nenes de P3 



 

 

                                        

VVVIIICCCEEENNNÇÇÇ   CCCOOOLLLOOOMMMAAA   
 



  ESTIMATS NENS I NENES DE SANT VICENÇ DELS HORTS: 

 

US FEM ARRIBAR AQUESTA CARTA PERQUÈ, COM JA ANEU A L’ESCOLA 
I SOU MOLT GRANS, JA PODEU APRENDRE COSES DEL POBLE ON VIVIU 
I AIXÒ ENS FA SENTIR SÚPER CONTENTS! 

EN PRIMER LLOC, ENS PRESENTAREM: SOM EL VICENÇ I LA COLOMA , 
ELS GEGANTS DE SANT VICENÇ, ENS HEU VIST ALGUNA VEGADA PEL 
CARRER, OI? SORTIM SOVINT A BALLAR I A PASSEJAR PER LA VILA I 
ENS ENCANTA QUE GRANS I PETITS ENS VINGUIN A VEURE! ENS 
AGRADA MOLT LA FESTA! 

PER TAL QUE ENS CONEGUEM MILLOR, US VOLEM FER UN REGAL 
MOLT BONIC, US ARRIBARÀ UN DIA D’AQUESTS A L’ESCOLA, ESPEREM 
QUE US AGRADI MOLT!! SEGUR QUE, JUNTAMENT AMB EL/LA MESTRE/A 
PASSAREU UNA BONA ESTONA, NOMÉS ES TRACTA DE DIVERTIR-SE I 
D’AIXÒ EN SABEU MOLT! 

 

REBEU UN PETÓ MOLT I MOLT FORT, 

 

                                                                                             VICENÇ I COLOMA                                 

 



  ESTIMATS NENS I NENES: 

 

US VAM DIR QUE REBRIEU UN REGALET,OI? DONCS AQUÍ TENIU UN 

BAGUL MOLT ESPECIAL!  

QUAN L’OBRIU, VEUREU QUÈ TROBAREU...SORPRESA! 

CORONES I CAPES COM LES NOSTRES, UN CD AMB MÚSICA 

GEGANTERA, UNA ESPASA, UN MOCADOR, UN RAM DE FLORS... UAU!! 

QUÈ, VOLEU SER GEGANTS COM NOSALTRES? US CONVIDEM A 

DISFRESSAR-VOS, A BALLAR I A FER MOLTA GRESCA I XERINOLA! 

TAMBÉ TROBAREU FOTOGRAFIES NOSTRES I, POTSER, ALGUN VÍDEO 

ON SORTIM BALLANT PELS CARRERS DEL POBLE!! 

SEGUR QUE US HO PASSEU MOLT BÉ, SIGUEU BONS!! 

 

REBEU UN ALTRE PETONET MOLT FORT, 

 

                                                                               VICENÇ I COLOMA                                 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TIMBAL TIMBALERS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

GRALLA GRALLERS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M A M U T 
 

V E N U X 
 

À N G E L S 
 

D I A B Ò L I C S 
 



T I M B A L E R S 
 



                  



CANÇÓ DEL MAMUT VENUX  
 
 
 

OH MIREU QUI VE 
TOT CARREGAT DE FOC, 
ÉS EL NOSTRE MAMUT 
TOT ENVOLTAT DE FUM 
 
ELL ES DIU VENUX 
I NO ENS FA GENS DE POR, 
APLEGA LA CANALLA DE 
SANT VICENÇ DELS HORTS! 
 
EL MULLEM AMB AIGUA 
EN EL CORREFOC, 
AMB GRESCA I XERINOLA 
FENT EL BORINOT 
 
ELL ES DIU VENUX 
I NO ENS FA GENS DE POR, 
APLEGA LA CANALLA DE 
SANT VICENÇ DELS HORTS! 

  
 

(LA LLETRA HA ESTAT ESCRITA PELS MEMBRES DE LA COLLA DE DIABLES I LA MÚSICA QUE FAREM  
SERVIR PER CANTAR-LA ÉS LA DE LA CANÇÓ DE L’ELEFANT “MIREU ALLÀ DALT...”) 



TEXT MISSATGE MÒBIL DEL MAMUT  

 

Hola nens i nenes de P4!!! 

Com esteu? (Pausa com per a contestar)  

Primer de tot em presentaré: Sóc el Mamut Vènux i, com ja esteu fent P4 i sou 
nens i nenes molt grans (allargant la “a”) i valents com jo, he decidit que vull ser 
amic vostre. 

Sabeu què és un Mamut? (Pausa com per a contestar) 

 Doncs és com un elefant, però amb uns ullals molt (ènfasi en la “o”) llargs, el 
cos ple de pèls, rodonet com una bola gegant i amb unes potes fortes com el 
tronc d’un arbre!! Quedem molt pocs pel món, però jo sóc un d’ells, i visc al 
vostre poble, a Sant Vicenç dels Horts. 

Potser m’heu vist pels carrers, en els correfocs i les tabalades, acompanyat de 
la Colla de Diables i Diablesses Àngels Diabòlics, i un grup de nens i nenes que 
toquen els timbals. 

 Com que sóc un mamut súper valent m’agraden molt els petards, el foc i la 
festa. A vosaltres us agrada la festa? (Pausa)  Doncs segur que serem bons 
amics!! 

Aquesta nit he vingut a l’escola, però no us he trobat!!! On eréu? (Pausa)  

Què estàveu dormint? (Pausa) Ahhhh!! 

Doncs, per tal que em conegueu millor, un dia d’aquests rebreu a la classe un 
regal que farà que a partir d’ara siguem molt bons amics.Us agraden els 
regals? 

Bé, doncs ara me’n vaig a descansar una estoneta, que demà surto de festa!!! 

Us envio un petó de mamut i una abraçada gegant!! 

Adéu nens i nenes!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

• HEM D’ANAR VESTITS AMB: 

- ROBA DE COTÓ: PANTALONS LLARGS I MÀNIGA LLARGA, JA QUE AIXÍ EVITAREM POSSIBLES 

CREMADES. 

- BARRET DE PALLA O GORRA, PER COBRIR-NOS, EL MILLOR POSSIBLE EL CAP. 

- UN MOCADOR A LA CARA, TAPANT LA BOCA. 

- BAMBES O SABATILLES ESPORTIVES, PER PODER MOURE’NS AMB LA MAJOR COMODITAT. 

• TENIR GANES, GANES, GANES DE PASSAR-S’HO BÉ! 

• I, SOBRETOT, SEGUIR LES INDICACIONS FETES PELS MATEIXOS DIABLES. 

• ELS COMERCIANTS DELS CARRERS PER ON PASSARÀ EL CORREFOC HAURIEN DE COBRIR 

ELS VIDRES DELS APARADORS PER EVITAR QUE ES PIQUIN. 

• ELS VEÏNS DELS CARRERS PER ON PASSARÀ EL CORREFOC HAN D’ESTAR AMB LES 

FINESTRES TANCADES, PER EVITAR QUE UNA GUSPIRA US PROVOQUI UN INCENDI DINS LA 

CASA. 

 

• TIRAR AIGUA ALS DIABLES O AL MAMUT, ENMIG DEL CORREFOC, LLEVAT QUE HO INDIQUIN 

ELLS MATEIXOS. 

• POSAR-SE DAVANT DEL MAMUT, IMPEDINT-NE LA MOBILITAT. 

• NO PORTEU PIROTÈCNIA DE CASA. 

• NO ENCENDRE FOC NI FUMAR A LA VORA DEL CARRO DE LA PIROTÈCNIA DELS DIABLES. 

• NO ESTACIONEU VEHICLES EN ELS CARRERS PER ON HAGI DE PASSAR EL CORREFOC. 

NORMES DE SEGURETAT ALS CORREFOCS 

 

 



 

 

 

 

RACÓ DEL MAMUT VENUX 



Nom .................................................................................................. 

Data .................................................................................................. 



Nom .................................................................................................. 

Data .................................................................................................. 



         CONEIXEMENTS PREVIS SOBRE ELS GEGANTS 

                        I EL MAMUT VENUX 



        

  CONEIXEMENTS PREVIS SOBRE ELS GEGANTS I EL MAMUT VENUX 



FITXA TÈCNICA DEL MAMUT VENUX 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NOM: ……………………………………………………………………. 

ANY DE NAIXEMENT: ………………………………………………... 

PES: …………………………………………………………………….. 

ALÇADA: ……………………………………………………………….. 

LLARGÀRIA: ……………………………………………………………   

PUNTS DE FOC: ………………………………………………………                                                                                                             

 



FITXA TÈCNICA DEL MAMUT VENUX 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NOM: MAMUT VENUX 

ANY DE NAIXEMENT: 1996 

PES: 375 QUILOS 

ALÇADA: 4 METRES 

LLARGÀRIA: 8 METRES (amb la trompa aixecada)    

PUNTS DE FOC: 25                                                                                                               

 



FITXA TÈCNICA DELS GEGANTS VICENÇ I COLOMA 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NOM:   ………………………………………………………………….. 

DATA DE NAIXEMENT:………………………………………………. 

PES:……………………………………………………………………... 

ALÇADA:………………………………………………………………...                                                                                                                    

                                                                                          

                                                                             

 

 

                     

 

 

                                                     

NOM:   ………………………………………………………………….. 

DATA DE NAIXEMENT:………………………………………………. 

PES:……………………………………………………………………... 

ALÇADA:………………………………………………………………...                                                                                           



FITXA TÈCNICA DELS GEGANTS VICENÇ I COLOMA 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NOM:  VICENÇ 

ANY DE NAIXEMENT: 1964 

PES: 50 QUILOS 

ALÇADA:  3.50 METRES                                                                                                                   

                                                                                          

                                                                             

 

 

                     

 

 

                                                     

NOM:   COLOMA 

DATA DE NAIXEMENT:   1964 

PES: 48 QUILOS 

ALÇADA:  3.48 METRES                                                                                                                    

DIBUIX DEL GEGANT 

DIBUIX DE LA GEGANTA 



 

      AGENCIA DE SANTVIDETECT

 

Aquest diploma se li concedeix a

el seu treball i esforç 

Signatura: 

NCIA DE SANTVIDETECTIUS
Aquest diploma se li concedeix a� 

 
 
 

en reconeixement a � 

el seu treball i esforç de detectiu

Data: 

IUS 

de detectiu 

 



 

 

  

 

  

 

 

     CARNET DE SANTVIDETECTIU 

    NOM:…………………………...…….. 

    ESCOLA:…………………………….. 

   SIGNATURA: 

 

 

     CARNET DE SANTVIDETECTIU 

    NOM:…………………………...…….. 

    ESCOLA:…………………………….. 

   SIGNATURA: 

 

 

     CARNET DE SANTVIDETECTIU 

    NOM:…………………………...…….. 

    ESCOLA:…………………………….. 

   SIGNATURA: 

 

 

     CARNET DE SANTVIDETECTIU 

    NOM:…………………………...…….. 

    ESCOLA:…………………………….. 

   SIGNATURA: 

 



                  ..  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUZZLE DELS SANTVIDETECTIUS

 

PUZZLE DELS SANTVIDETECTIUS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUZZLE DELS SANTVIDETECTIUSPUZZLE DELS SANTVIDETECTIUS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUZZLE DELS SANTVIDETECTIUS

 

PUZZLE DELS SANTVIDETECTIUS 

 

 



 

 

 

PUZZLE DELS SANTVIDETECTIUSPUZZLE DELS SANTVIDETECTIUS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGANXEM EL PUZZLE DELS 
GEGANTS

 

ENGANXEM EL PUZZLE DELS 
GEGANTS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGANXEM EL PUZZLE DELS 
GEGANTS

ENGANXEM EL PUZZLE DELS 
GEGANTS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGANXEM EL PUZZLE DEL 
MAMUT

 

ENGANXEM EL PUZZLE DEL 
MAMUT 

 

 



 

 

ENGANXEM EL PUZZLE DEL ENGANXEM EL PUZZLE DEL 
MAMUT 

 

 



ENDEVINALLES DELS SANTVIDETECTIUSENDEVINALLES DELS SANTVIDETECTIUSENDEVINALLES DELS SANTVIDETECTIUSENDEVINALLES DELS SANTVIDETECTIUS    

 

1. No som un, sinó dos 
i per tocar el cel només manca un tros 
 

2. Em dic igual que el nostre poble 
i sóc igual de gran que de noble 
 

3. Del gran Vicenç està enamorada 
I d’ell va sempre acompanyada 
 

4. Encara que sols no caminen 
els carrers del poble dominen 
 

5. Tots dos portem corona 
i ballem quan la gralla sona 
 

6. Ella Coloma es diu 
i no és pas una perdiu! 
 

7. Li agrada el foc i no es crema, 
el seu nom comença per “ema” 
 

8. La colla sempre m’acompanya 
i els timbalers em donen molta canya. 
 

9. Enmig de diables em moc millor 
i al soroll no li tinc pas por. 
 

10. És un animal molt antic 
Tothom diu que està estingit! 

 



Hola nens i nenes de P5! 

 

Som la Marta i el Biel, dos detectius que vivim i treballem a 

Sant Vicenç dels Horts. 

Els detectius ens dediquem tot el dia a investigar casos 

misteriosos, a buscar pistes… 

Us agradaría ser detectius com nosaltres? Us convidem a 

formar part de la nostra egència de Santvidetectius, però heu 

de prometre que guardareu el secret i no li explicareu a 

ningú, com a molt als vostres pares i mares, i prou! 

Bé, ara estem treballant en un cas molt divertit però molt 

difícil i necessitem la vostra ajuda. Decidiu entre tots si esteu 

disposats a treballar de valent amb nosaltres i ens posarem en 

contacte amb vosaltres, d’acord?  

Necessitareu la lupa mágica que té el/la vostre/a mestre/a i 

el rètol d’agència de Santvidetectius per penjar a la classe. 

Vigileu molt amb els espies i aneu amb compte! 

Gràcies per tot, 

 

                                                              Marta Marta Marta Marta iiii    BielBielBielBiel    

 



 

 

 
Agència de Agència de Agència de Agència de 

SantvidetectiusSantvidetectiusSantvidetectiusSantvidetectius    



ENDEVINALLES DELS SANTVIDETECTIUSENDEVINALLES DELS SANTVIDETECTIUSENDEVINALLES DELS SANTVIDETECTIUSENDEVINALLES DELS SANTVIDETECTIUS    

 

1. NO SOM UN, SINÓ DOS 

I PER TOCAR EL CEL NOMÉS MANCA UN TROS 

 

2. EM DIC IGUAL QUE EL NOSTRE POBLE 

I SÓC IGUAL DE GRAN QUE DE NOBLE 

 

3. DEL GRAN VICENÇ ESTÀ ENAMORADA 

I D’ELL VA SEMPRE ACOMPANYADA 

 

4. ENCARA QUE SOLS NO CAMINEN 

ELS CARRERS DEL POBLE DOMINEN 

 

5. TOTS DOS PORTEM CORONA 

I BALLEM QUAN LA GRALLA SONA 

 

6. ELLA COLOMA ES DIU 

I NO ÉS PAS UNA PERDIU! 

 

7. LI AGRADA EL FOC I NO ES CREMA, 

EL SEU NOM COMENÇA PER “EMA” 

 

8. LA COLLA SEMPRE M’ACOMPANYA 

I ELS TIMBALERS EM DONEN MOLTA CANYA. 

 

9. ENMIG DE DIABLES EM MOC MILLOR 

I AL SOROLL NO LI TINC PAS POR. 

 

10. ÉS UN ANIMAL MOLT ANTIC 

TOTHOM DIU QUE ESTÀ ESTINGIT! 

 



HOLA NENS I NENES DE P5!! 

 

SOM LA MARTA I EL BIEL, DOS DETECTIUS QUE VIVIM I 
TREBALLEM A SANT VICENÇ DELS HORTS. 

ELS DETECTIUS ENS DEDIQUEM TOT EL DIA A INVESTIGAR 
CASOS MISTERIOSOS, BUSCAR PISTES… 

US AGRADARIA SER DETECTIUS COM NOSALTRES? US 
CONVIDEM A FORMAR PART DE LA NOSTRA AGÈNCIA DE 
SANTVIDETECTIUS, PERÒ HEU DE PROMETRE QUE 
GUARDAREU EL SECRET I NO LI EXPLICAREU A NINGÚ, COM 
A MOLT ALS VOSTRES PARES I MARES, I PROU! 

BÉ, ARA ESTEM TREBALLANT EN UN CAS MOLT DIVERTIT 
PERÒ MOLT DIFÍCIL I NECESSITEM LA VOSTRA AJUDA. 
DECIDIU ENTRE TOTS SI ESTEU DISPOSATS A TREBALLAR DE 
VALENT AMB NOSALTRES I ENS POSAREM EN CONTACTE 
AMB VOSALTRES, D’ACORD?  

NECESSITAREU LA LUPA MÀGICA QUE TÉ EL/LA VOSTRE/A 
MESTRE/A I EL RÈTOL D’AGÈNCIA DE SANTVIDETECTIUS PER 
A PENJAR  A LA CLASSE. 

VIGILEU MOLT AMB ELS ESPIES I ANEU AMB COMPTE! 

GRÀCIES PER TOT, 

                                                                                MARTA I BIEL 

 

 



 

 

 
AGÈNCIA DE 

SANTVIDETECTIUS 



 

  

 

  

 

E.INFANTIL  

P3, P4 I P5 
GALERIA FOTOGRÀFICA DELS GEGANTS 
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GALERIA FOTOGRÀFICA DELS GEGANTS 
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E.INFANTIL  

P3, P4 I P5 
GALERIA FOTOGRÀFICA DEL MAMUT 

VENUX 
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