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Resum

Actualment, les escoles d'infantil tenen una gran diversitat de cultures, per aquest motiu, és

important desenvolupar la interculturalitat dins les aules. L'objectiu d'aquest treball és explicar

als  infants  el  concepte  d'interculturalitat  mitjançant  un  conte  d'elaboració  pròpia  on

s'expliquen les cultures que es poden trobar als diferents continents. Per tot això, s'ha elaborat

una unitat didàctica amb diferents recursos (conte, titelles, làmines amb les característiques

facials de cada continent, vestimenta típica de cada cultura, dau per treballar l'idioma de cada

personatge, menjars típics de cada cultura, el clima de cada zona i les danses de cada lloc) i

s'ha duit a la pràctica amb dotze infants d'Educació Infantil del CEIP Blai Bonet de Santanyí.

Durant  les  sis  sessions  que  ha  durat  la  posada  en  pràctica  s'ha  observat  que  els  infants

s'anaven engrescant i entenent que cap cultura és millor que una altra, i la darrera sessió, que

servia per englobar tota la unitat didàctica, va funcionar per observar que els infants havien

entès el concepte d'interculturalitat.

Paraules clau: interculturalitat, conte, cultura, alumnat d'infantil, recursos didàctics

Abstract

At present, nursery schools have a big diversity of cultures, for this reason, it is important to

develop it  interculturality in the classrooms. The aim of this,  it  is  explain to children the

concept of intecutlurality with a story made by myself that explain the cultures that can find to

the different continents. For all this, I has elaborated a didactic unit with different resources

(story, puppets, plates with the facial characteristics of each continent, typical clothing of each

culture, to work the language of each character, typical foods, the climate of each area and

dances  of  each place)  and it  has  been put  into  practice with twelve children  of  Childish

Education of the CEIP Blai Bonet of Santanyí. During six practice sessions, it was observed

that the children were understanding that there is not any culture better than another. The last

session,  which  served to  globalize  all  the  topics  of  the  unit,  worked  to  observe  that  the

children had understood the concept of inteculturality.

Key Words: interculturality, tale, culture, preschool, didactic resources.
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1. Introducció

1.1 Justificació

La interculturalitat és un element social molt important a desenvolupar en els infants. Al llarg

de tota la nostra vida, ens topam en situacions on tenim la gran oportunitat d'establir relacions

amb altres cultures, a més de conèixer la realitat d'altres països d'arreu del món. Si treballam

aquest aspecte des de la infància, podrem començar a evitar el rebuig que hi ha actualment

cap a cultures diferents de la nostra.

Miguel  Ángel  Santos,  2006,  un  dels  més  destacats  pedagogs  de  la  diversitat,  defineix

l'educació intercultural de la següent manera:

«- Té una visió essencialment dinàmica.

- Planteja ocasions educatives quan no hi ha a l'escola alumnes de diferents ètnies.

- Fa un enfocament globalitzador.

- Es centra preferentment en les relacions igualitàries entre les cultures.

- Facilita i promou processos d'intercanvi, interacció i cooperació entre les cultures.

- Posa l'accent no tant en les diferències sinó en les similituds.

- Realitza una aproximació crítica, valorant i analitzant les cultures.

- Contempla el procés educatiu no com a element segregador sinó com aglutinador.

- Fa un enfocament interactiu, d'interrelació, com si fos un «tapís».»

 

I ho diferencia de l'educació multicultural:

«- Té una dimensió fonamentalment estàtica.

- Només planteja la intervenció educativa quan hi ha alumnes de diferents ètnies (com 

si els altres no necessitessin intervencions).

- Planteja una visió atomitzada, no globalitzadora.

- Es centra en les diferències.

- Fa un enfocament més descriptiu que valoratiu.

- Realitza un enfocament additiu, de superposició, com si fos un «mosaic».»
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S'ha de tenir en compte que aquests dos conceptes (interculturalitat i multiculturalitat) no es

poden  utilitzar  com  a  sinònims,  ja  que  tenen  un  significat  totalment  diferent.  La

interculturalitat es centra en la igualtat i cerca les semblances entre les cultures, en canvi, la

multiculturalitat  intenta  trobar  les diferències.  El  que es vol  treballar  en aquest  cas,  és la

interculturalitat a l'escola, per apropar als infants a aquestes cultures que són presents al seu

dia a dia i no coneixen, trobant aspectes comuns a la nostra cultura i analitzant el que és

diferent de manera cooperativa.

A més, Santos defineix l'interculturalisme com «un espai de diàleg i de respecte. És un àmbit

de comunicació cultural, d'intercanvi, de cooperació i de solidaritat. El coneixement condueix

a la valoració de l'altre, al relativisme cultural i a una major obertura. L'interculturalisme no

ignora els conflictes: els afronta i els considera ocasions de trobament i de diàleg.» (Santos,

2006)

Almudena i Leire, després de reflexionar sobre la realitat que ens trobam actualment a les

escoles,  aposten  per  l'educació intercultural  que defineixen com «un enfocament  educatiu

basat en el respecte i la valoració de la diversitat cultural, dirigit a tots i cada un dels membres

de la societat com un tot, que proposa un model integrat d'intervenció educativa que afecta a

tots  els  aspectes  del  procés  educatiu  de  manera  que  s'assoleixi  la  igualtat

d'oportunitats/resultats per a tots, la superació de les desigualtats en totes les seves formes i

manifestacions i l'establiment de la competència i la comunicació intercultural» (Fernández,

A.; Darretxe, L., 2011).

I afegeixen: «assumir l'heterogeneïtat, la diversitat, la diferència com una autèntica necessitat

metodològica,  és absolutament  necessari,  sabent  que assumir la diversitat  a l'escola no és

tasca fàcil (…). Ha d'assumir la diversitat perquè es tracta d'una realitat socialment ineludible.

Vivim a una societat progressivament més complexa, en la mesura en què la formam persones

i grups com una gran diversitat social, religiosa, ideològica, lingüística i, sovint, cultural (…).

L'escola ha d'aprendre a valorar i conviure amb el conflicte d'interessos, de necessitats, de

valors...; entendre aquest conflicte que comporta la diferència, la diversitat com una de les

fonts generadores de la seva actuació docent» (Fernández, A.; Darretxe, L., 2011).

Per altra banda, Francoise exposa, «la interculturalitat és la interacció entre cultures, és el
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procés  de  comunicació  entre  diferents  grups  humans,  amb  diferents  costums,  essent  la

característica fonamental:  «l'horitzontalitat»,  és a dir  que cap grup cultural  està  per  sobre

d'altre; promoguen la igualtat, la integració i la convivència harmònica entre elles.» (Cavalié,

F., 2013).

Una  altra  aportació  de  Cavalié  són  uns  requisits  i  unes  etapes  per  a  què  el  procés

d'interculturalitat  sigui  vertader,  els  quals  són:  una  visió  dinàmica  de  les  cultures,  la

comunicació com a base principal per  a mantenir  i  enfortir  les relacions quotidianes,  i  la

construcció d'una ciutadania basada en la igualtat de drets. Per altra banda, les etapes que

menciona són: la negociació (dirigida a evitar conflictes), la conversió (posar-se al lloc o punt

de vista de l'altre) i la descentralització (perspectiva en la que ens allunyam d'un mateix). Per

tant, s'ha de tenir en compte que per arribar a una escola intercultural es necessiten fer canvis

progressivament, respectant les altres cultures i evitant entrar en conflicte.

Per resumir,  després de consultar les fonts esmentades i observant les semblances, podem

extreure la següent definició d'interculturalitat: és un enfocament globalitzador de la societat

on es  té  en  compte  la  interacció  entre  cultures.  Promoguen la  integració,  la  igualtat  i  el

respecte  cap  a  la  diversitat  cultural.  En  definitiva,  intenta  aconseguir  que  tots  els  grups

culturals convisquin de manera harmònica mantinguen relacions igualitàries.

1.2 Marc Legal

Fent una petita recerca de les Lleis que regeixen l'Educació Infantil al nostre país actualment

podem destacar:

La Llei Orgànica d'Educació 2/2006, del 3 de maig on hi ha una sèrie d'objectius que els

infants  d'Educació  Infantil  han  de  poder  desenvolupar,  d'aquests,  els  que  mencionen  la

diversitat cultural ho fan de manera general, sense concretar culturalment, com per exemple

«relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de convivència i

relació social», que comenta que s'han de respectar els altres però no menciona les diferents

cultures.  I  un que es  relaciona directament  amb una de les  activitats  que surten  al  conte

utilitzat per dur a terme la unitat didàctica és el de «desenvolupar habilitats comunicatives en
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diferents llenguatges», que no indaga en la interculturalitat, però es refereix a l'idioma que és

una característica fonamental de cada cultura en concret.

Si  continuam  indagant  en  la  normativa,  trobem  el  Decret  67/2008,  pel  qual  s'estableix

l'ordenació general dels ensenyaments de l'Educació Infantil a les Illes Balears que exposa

que els infants d'aquesta etapa han de poder desenvolupar capacitats que els permetin una

sèrie d'objectius. D'entre ells, es poden destacar alguns que fan referència a la interculturalitat,

com: «Observar, explorar i reflexionar sobre el seu entorn social, mantenint una actitud de

curiositat al respecte» i «participar de les manifestacions culturals presents a l'entorn i gaudir-

ne i conèixer les més identificatives de les Illes Balears». Aquest darrer objectiu és el que més

es pot destacar, ja que s'enfoca en conèixer altres cultures i en concret a la nostra.

Finalment,  consultant  l'annex  del  Decret  71/2008,  de  27  de  juny,  pel  qual  s'estableix  el

currículum de  l'Educació  Infantil  a  les  Illes  Balears,  podem trobar  alguns  objectius  que

indiquen el respecte cap a la diversitat cultural en les tres àrees que menciona.

En relació a l'àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal, l'únic objectiu és el

d'«identificar i respectar les característiques, diferències, sentiments, emocions, necessitats o

preferències dels altres, valorant-los i rebutjant les actituds discriminatòries», ja que menciona

la  identificació  de  característiques  diferents  de  les  nostres  i  el  respecte  cap  a  aquestes

diferències.

A l'àrea de coneixement de l'entorn trobam objectius molt concrets, com «conèixer diferents

grups socials pròxims a la seva experiència, algunes de les seves característiques, produccions

culturals, valors i formes de vida, generant actituds d'amistat, confiança, respecte i estimació»

i  «respectar  les  cultures  diferents  de  la  pròpia  valorant-les  com  a  font  d'enriquiment  i

d'aprenentatge i aproximar-se al coneixement d'entorns llunyans significatius». Aquests dos en

concret s'assimilen a la meva proposta didàctica.

En  relació  a  l'àrea  de  llenguatges:  comunicació  i  representació,  cal  destacar:  «conèixer,

respectar i estimar la cultura i la llengua pròpia de les Illes Balears i reconèixer algunes de les

seves manifestacions artístiques més rellevants» i també el «d'identificar i respectar algunes
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manifestacions  artístiques  i  expressives  d'altres  cultures  significatives  per  l'infant,

representades dins el grup o llunyanes».

1.3 El conte com a eina per treballar la interculturalitat

Investigant una mica els contes existents que expliquen la diversitat, destaquem «Monstruo

rosa», un conte d'Olga de Dios (2013) que ajuda a «entendre la diversitat com un element

enriquidor de la nostra societat». Aquest recurs  ha obtingut diversos reconeixements com el

premi  Apila Primera Impressió (2013), el premi Aurelio  Blanco (2013), el golden pinwheel

award (2013) CCBF a Shangái i el premi Triángulo Cultural. Aquest darrer va ser atorgat a

Olga de Dios el 2014 per contribuir a la pedagogia de la igualtat.

Una  altra  proposta  didàctica  per  treballar  la  interculturalitat  és  «Háblame  de  ti»,  una

publicació en forma de conte editada per l'Institut  de la Dona i  l'Institut  de Migracions i

Serveis  Socials  (2002)  i  que  va  dirigit  a  infants  d'Educació  Infantil  i  primers  cursos  de

Primària, la qual presenta diferents infants de tot el món i el seu dia a dia. Després de cada

presentació proposa diferents activitats on es vol aconseguir treballar la igualtat d'oportunitats

per a tots, reconeguen i valorant les diferencies de cada un de nosaltres.

Els recursos didàctics presents en aquest treball estan dissenyats per a què els infants de la

primera etapa educativa (3-6 anys) prenguin consciència de la diversitat de cultures que tenim

actualment a la nostra illa i entenguin que no hi ha cultures que siguin millors que les altres,

sinó que cada una és diferent. La idea de fer-ho en forma de conte va sorgir des del principi, ja

que amb infants tan menuts és una manera senzilla de fer entendre el que vols explicar. A més,

si aquest és acompanyat per diferents materials, com puguin ser els titelles de tela, fa que els

infants creïn un vincle especial amb el personatge, ja que el poden tocar. En cada una de les

sessions s'expliquen elements distintius de cada cultura: característiques facials, la vestimenta

típica de cada cultura, l'alimentació, l'idioma, la música i les danses típiques i el clima de cada

continent.
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2. Objectius

2.1 Objectius generals

• Explicar als infants el concepte d'interculturalitat a través del conte.

• Identificar  els  elements  distintius  de  cada  cultura  durant  el  procés  d'ensenyament-

aprenentatge.

2.2 Objectius específics

• Relatar el conte de manera que els infants s'interessin per les diverses cultures.

• Promoure l'interès entre els infants per les diferents vestimentes que porten les titelles.

• Explicar les diferents característiques facials de manera senzilla.

• Aprendre la salutació de cada idioma que apareix als contes.

• Cercar diferents músiques del món que puguin interessar als infants.

• Crear petites coreografies amb els moviments típics de cada cultura.

• Mostrar de manera global el clima que es pot trobar a cada continent.

3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball

Inicialment s'ha duit a terme la recerca bibliogràfica d'autors que treballen la interculturalitat

per poder entendre bé el  tema a tractar i  s'ha consultat  la  normativa pertinent  (normativa

estatal i autonòmica). Per acabar s'han investigat altres autors que han treballat amb el recurs

del conte com a protagonista per a tractar el tema de la interculturalitat.

A continuació es fa una descripció física del centre educatiu on es desenvoluparà la unitat

didàctica, es presenta la localització del centre, les característiques socioeconòmiques de les

famílies del municipi, l'organització de les aules separades per ambients d'aprenentatge, els

horaris del centre i el projecte lingüístic. Després, s'exposen les característiques de l'alumnat

d'infantil i, específicament, es detallen les peculiaritats dels dotze infants amb els quals es

duran  a  terme les  sis  sessions.  Finalment,  s'expliquen les  activitats  teòriques  i  pràctiques

(justificació, objectius i continguts i materials). Seguidament, i com l'apartat posterior indica,
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s'ha elaborat tot el material pertinent per dur a terme la unitat didàctica. Després, s'ha posat en

pràctica amb el grup d'infants a l'aula i per acabar, s'han redactat les conclusions obtingudes

del treball i la proposta didàctica.

3.1 Metodologia per elaborar els recursos

La unitat didàctica amb les sis sessions s'han dut a terme al CEIP Blai Bonet de Santanyí amb

dotze infants d'edats compreses entre els 3 i els 6 anys. La metodologia que s'ha seguit ha

sigut sempre la mateixa; primer s'ha fet asseure als infants i se'ls ha contat el conte amb les

titelles i uns continents de suro com a suport. Després, s'han realitzat les diferents activitats

planejades, per acabar, s'ha donat a cada infant una medalla que té dibuixada la bolla del món

envoltada d'infants de diferents cultures.

S'ha  elaborat  tot  el  material  didàctic  per  a  dur  a  terme les  sis  sessions  a  partir  de  l'eina

principal que és el conte. Aquest s'ha elaborat mitjançant fotografies fetes a les titelles que

s'han cosit a mà, per després col·locar-les a l'àlbum digital i crear el conte. Els vestits que

apareixen al conte i els tradicionals de cada continent, també s'han elaborat a mà. Pel que fa a

les làmines de les característiques facials, són folis de diferents colors dibuixats i plastificats

que a la seva part posterior tenen les característiques escrites. El dau dels idiomes és de fusta

massissa i ha estat llimat per a la seguretat dels infants, després s'ha pintat al damunt la cara

de cada cultura.  En quan a  les  capses dels  aliments,  són de metall  i  se'ls  ha col·locat  el

continent escrit al damunt, a la part de dins hi ha el dibuix del continent per facilitar la tasca

als  infants  que  no  saben  llegir,  no  obstant,  els  aliments  simplement  són  fotografies

plastificades  amb el  nom del  plat  típic  i  els  seus  ingredients  al  darrera.  Pel  clima,  s'han

utilitzat uns pots de vidre on s'hi han ficat diferents elements de colors i s'hi ha aferrat el nom

del continent, el nom del clima i les característiques principals. Finalment, la capsa on s'hi

guarda tot i s'utilitza a cada sessió, és una capsa de fusta que ha estat pintada amb pinzell i

tempera creant així la portada del conte. A més, l'estora de la darrera sessió també ha sigut

d'elaboració pròpia, en aquesta ocasió amb màquina de cosir.
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4. Estructura i desenvolupament dels continguts

4.1 Localització i característiques socioeconòmiques

El centre d'infantil on s'ha duit a terme la pràctica és el Col·legi Públic Blai Bonet que està

situat  al  municipi  de  Santanyí,  el  qual  té  una  població  aproximada  d'11.348  habitants,

comptant tots els nuclis urbans (Cala Figuera, Caló d'es Moro, Cala Santanyí i pobles com

s'Alqueria  Blanca,  Calonge,  Es  Llombards,  Portopetro  i  Cala  d'Or),  segons  les  dades  de

l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els resultats obtinguts en data 1 de gener del 2017.

L'economia d'aquest poble és principalment provinent del turisme, ja que l'any 1933 es va

iniciar amb la urbanització de Cala d'Or, i més tard a Cala Figuera, però, no va ser fins a la

segona  meitat  dels  anys  cinquanta  quan  es  va  iniciar  el  creixement  turístic  impulsat  pel

turisme de masses. 

A Santanyí, fins als anys 60 la tendència demogràfica en general era partir cap a diferents

llocs de l'illa per trobar més possibilitats de feina, però, això va deixar d'ocórrer quan va

aparèixer el sector terciari que va coincidir amb un increment espectacular de nouvinguts. En

els  darrers anys,  la  immigració ha anat  fluctuant  amb alts  i  baixos però sempre superant

l'emigració. Aquesta immigració ha estat el principal responsable de l'augment demogràfic

que ha sofert  el  municipi.  Comprovant la nacionalitat  dels  pares dels  infants  que hi ha a

l'escoleta s'han extret els següents resultats respecte a l'etapa d'Educació Infantil:
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Font: Google Maps

Mapa 1: Localització de la zona on s'ubica el 
CEIP Blai Bonet. Font: modificació a partir 
de l'Infraestructura de les dades espacials de 
les Illes Balears.



Com es pot observar la majoria dels infants tenen els dos pares espanyols o un de sol també

espanyol (infants amb famílies monoparentals), però els segueix de molt a prop tenir els dos

pares estrangers (majoritàriament del Marroc). Encara que també hi ha una considerable part

dels alumnes que tenen un pare estranger i un espanyol.

Pel que fa al context sociocultural del poble podem trobar tot tipus d'oferta, com poden ser la

plaça  de  l'església,  el  mercat,  el  teatre  municipal,  el  parc  de  la  plaça  Ramón  Llull,  el

poliesportiu municipal, que es troba a la sortida del poble, i el Centre de Joventut. A més,

Santanyí compta amb el fet que fa uns anys es va convertir en «poble amic de la infància».

Actualment, compta amb «La veu dels infants», una Associació que promou el compliment de

la convenció dels Drets de l'Infant, donant suport i difonent el programa d'UNICEF, «Ciutats

Amigues dels Infants».
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4.2 Descripció del centre i explicació dels ambients1

El  centre  ofereix  el  segon  cicle  d'Educació  Infantil  i  dos  cicles  d'Educació  Primària.

Actualment, compta amb una matrícula de 61 alumnes d'Educació Infantil i 212 d'Educació

Primària.  Els alumnes d'Educació Primària ocupen l'edifici principal, a més, de quatre aules

prefabricades que s'han instal·lat al pati. Pel que fa als alumnes d'Educació Infantil, ocupen la

construcció annexa de l'edifici principal (just darrere d'aquest, el qual, està separat per un pati)

i també utilitzen una aula prefabricada, anomenada “super-aula”.

L’entrada del centre és ampla i té una gran escala a la part dreta de l’edifici que puja cap a les

aules de Primària i a la biblioteca. A la part esquerra de l'entrada, es troba una porta robusta de

fusta  que  condueix  a  la  sala  de  mestres,  un  espai  ampli  que  compta  amb el  despatx  de

secretaria i el de direcció.

L’edifici  inclou un gran nombre d’aules situades  al  primer pis,  amb dos banys,  un d’ells

habilitat per mobilitat reduïda (planta baixa), un ascensor i una escala que comunica la planta

baixa amb la primera planta. La primera planta, a més de les aules, compta amb un racó de

biblioteca,  on  els  mestres  especialistes  aprofiten  per  fer  els  reforços  educatius  als  nins

nouvinguts o amb necessitats educatives especials. 

La part d’Educació Infantil presenta una entrada a la part posterior del centre (un carrer que

no té sortida, i per tant, no té perill pels més petits de l'escola), per on les famílies realitzen les

entrades i les sortides. El primer espai és un lloc acollidor on hi ha els calaixos de tots els

infants perquè hi dipositin les seves bosses, carpetes i jaquetes. A més, compta amb quatre

aules  distribuïdes  com  a  ambients  i  la  “super-aula”  esmentada  anteriorment,  lloc  on  es

realitzen els diferents tallers oferits al llarg de la setmana. També disposen d'un magatzem on

guarden els materials del pati que no s'utilitzen cada dia com les pilotes, els camions, les

bicicletes o jocs de construcció.

1 Els elements gràfics (plànols, taules i imatges) que es presenten en els posteriors punts d'aquest treball, a 
excepció de l'horari del centre, són d'elaboració pròpia, per la qual cosa, no es repetirà la seva autoria.
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A continuació,  s'adjunta  el  plànol  de  les  aules  d'infantil  on  es  desenvoluparà  la  pràctica

d'aquest treball.

Seguidament,  es  desenvolupa  cada  un  dels  ambients  d'aprenentatge  on  passen  la  jornada

escolar els infants d'Educació Infantil:

➢ Ambient d’art i arquitectura

Aquest ambient és reconegut pels infants com la «porta groga» i té com a objectiu principal

afavorir  el  desenvolupament  integral,  la  percepció,  la  creativitat,  l’autoestima  i  el

desenvolupament cognitiu i motor. 

Els alumnes poden crear obres artístiques amb diferents materials i realitzar construccions

amb materials que es troben al seu abast, com per exemple amb tubs de cartó, fustes, peces de

«Lego», entre d'altres. En aquest ambient, la mestra encarregada de la setmana, ofereix una
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proposta als nins, que tindrà lloc a les taules proporcionades dins l’ambient, com per exemple;

modelar fang, fer un mural damunt tela, etc. Dins aquest ambient es desenvoluparà la seva

creativitat, equilibri en realitzar les escultures, l’atenció i concentració, es faran hipòtesis i

s’iniciaran en raonaments físics. 

➢ Ambient de Pensem i Juguem

També conegut al centre Blai Bonet com la «porta blava» té com a objectiu crear un espai de

càlcul destinat a què els infants treballin i desenvolupin aspectes com: comptar, conèixer els

nombres,  conceptes  com  el  de  quantitat,  seriacions  o  reconeixement  de  les  figures

geomètriques. Es treballa mitjançant propostes amb materials diversos que van de menys a

més estructurats. 

També inclou un espai de lectura i escriptura que està destinat a treballar i desenvolupar la

psicomotricitat prima, l’apropament al reconeixement de l’alfabet,  la iniciació en el traç, tot

això  mitjançant  jocs  i  diferents  materials  sensorials  i  visuals.  Trobem també un espai  de

biblioteca  on  es  pretén  transmetre  el  gust  per  la  lectura  i  aconseguir  un  lloc  de  calma  i

tranquil·litat.
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➢ Ambient de la Caseta

Aquest ambient (reconegut com la «porta vermella») té la finalitat de crear un espai proper als

infants i que els hi aporti seguretat, afectivitat i familiaritat. Per això, segueixen la teoria de

Piaget que explica que el joc és l’expressió més autèntica i el mitjà d’aprendre més efectiu de

l’infant. Així, en aquest espai la principal activitat que es desenvolupa és el joc simbòlic on

poden jugar a ser un altre, fer com si fossin (representar), on la realitat es transforma en ficció.

Els  infants  duen  a  terme  activitats  simulades  i  imaginaries.  Aquesta  proposta  d'ambient

permet als nins acceptar dubtes, contradiccions, pors, provocacions, equivocacions i riscs. 
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Imatge 2: Ambient de Pensem i Juguem.

Imatge 3: Ambient de la Caseta.



➢ Ambient de Psicomotricitat

La «porta verda» té com a finalitat que el nin expressi amb el cos i que utilitzi el moviment i

els diferents materials de l'aula de psicomotricitat, com a forma de comunicar-se i apropar-se

a l’entorn. A través d’aquest ambient l'infant pot treballar la motricitat gruixada, el balanceig,

l'escalada, a més, l'espai dóna pas a fer joc simbòlic, ja que compta amb una capsa plena de

teles de diferents mides, textures i colors.

➢ Ambient Exterior

L’objectiu que trobam a aquest ambient és pretendre que els infants adquireixin un ampli

bagatge de joc i  desenvolupin progressivament el  domini del seu cos,  l’acceptació de les

normes de joc, l’espera de torn. Aquest espai ajuda al fet que puguin alliberar la seva energia,

potenciant al màxim la motricitat gruixada, la qual han de controlar als altres ambients. 
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Com ja he esmentat, el col·legi Blai Bonet, treballa per ambients a l'Educació Infantil com a

conseqüència  de  l'observació  dels  docents  que  van  comprovar  que  aquest  tipus  de

metodologia  tenia  alguns  avantatges,  i  decidiren  canviar  el  procés  d'ensenyament-

aprenentatge.

Pedagògicament  els  ambients  donen  l'oportunitat  d'educar  els  infants  des  d’una  base  de

col·lectivitat on s’afavoreix la socialització, per la qual cosa, els avantatges més presents són:

• L'afavoriment de l’autonomia dels infants.

• La presa de consciència de l’espai i el temps.

• L'aprenentatge mitjançant el joc lliure, fet que augmenta la motivació.

• Fomenta els hàbits d’ordre i l’actitud investigadora.

• Desenvolupa la creativitat.

• L'afavoriment de l’atenció a la diversitat  i  el  respecte pel ritme maduratiu de cada

infant. 

• Potencia el treball en grup i el treball cooperatiu.

4.3 Horaris del centre

Al centre Blai Bonet, la jornada escolar és contínua i tenen el servei de menjador quan aquesta

ha finalitzat. L'horari que segueixen els infants és de vuit i mitja del matí fins a la una i mitja.

A continuació s'exposa l'horari que segueixen els infants del segon cicle d'Educació Infantil:

08:30 - 09:00

hores

Entrada relaxada:

• El nin entra i deixa les coses a la seva capsa.  Després agafa tres

fotografies:

o La primera: es penja a l'arbre d’assistència situat a la pared de

l'entrada.
o La segona: es penja al taulell del taller que s’ofereix. S’ofereixen

dos tallers diaris, un realitzat per una de les mestres i un altre

amb  un  especialista  (tallers  no  obligatoris,  els  infants  trien,

encara que les mestres intenten potenciar l'assistència als tallers
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d'especialistes). Aquests dos taulells estan situats a l'entrada.
o La tercera: la col·loquen al taulell que cada ambient té segons on

vulguin  anar.  Aquesta  la  van  canviant  durant  el  dia  quan  es

canvien d'ambient.
08:30 – 10:00

hores
Lliure circulació dins els ambients.

9:30 – 10:00

hores
Tallers (dimarts i dimecres: mestres i dijous: especialistes)

10:00 -  11:30

hores
Berenar dins l’ambient i lliure circulació dins els ambients

11:30 -  12:00

hores
Tallers (dimarts: especialistes i dijous: mestres)

12:30 – 12:45

hores
Permanència dins el darrer ambient que han entrat.

12:45 – 13:00

hores

Nins es distribueixen en dues aules (porta blava i porta groga) i recullen les

fotografies dins la seva capsa.

13:00 – 13:30

hores

Sortida relaxada:

• Dues mestres relaten un conte (porta blava i porta groga)

• Les altres mestres van cridant els infants segons venen els pares

Taula 1: Horari d'Educació Infantil del centre Blai Bonet. Font: Programació General Anual del centre

Durant l’entrada les mestres es distribueixen als ambients segons l'horari que tenen marcat

setmanalment. Cada setmana alternen d’ambient i l’encarregada de la porta (que s'encarrega

de les entrades i les sortides) és la que du a terme els diferents tallers proposats (dimarts,

dimecres i dijous) a les hores indicades a la taula 1 marcats en color verd.

Com es pot veure a l'horari, s'ofereixen dos tallers diaris als infants, un que es realitza per les

mestres i sempre és canviant segons les preferències i gustos de cada una (taller de pilotes,

taller de bicicletes, taller de cuina, taller de treballs manuals, taller de sortida, etc.), i un altre

que sempre és fix i és impartit per especialistes, que són el taller d'Educació Musical, el de

Llengua Anglesa i el d'Audició i Llenguatge. Cal destacar que els infants no estan obligats a

assistir a aquests tallers, sinó que quan arriben a l'escola trien si volen anar aquell dia als

tallers  oferits  o  no.  Les  mestres  duen  un  recompte  dels  infants  que  van  als  tallers,  tant

d'especialistes com als de mestres, i si algun infant veuen que mai va a cap taller, intenten

oferir-li algun taller dels especialistes, per potenciar més el seu desenvolupament global.
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Les mestres consideren important l’organització dels grups heterogenis referent a edat, on es

donen relacions d’ajuda mútua i on els infants madurs fan de model. Per aquest motiu les

sessions que presentaré també seran amb un grup d'infants d'entre 3 i 6 anys barrejats, ja que

l'elecció d'assistir als tallers serà una mica voluntària (amb la meva tutora intentarem que el

grup sigui el més heterogeni possible, fent que també hi hagi una varietat considerable de

nacionalitats).  Malgrat  això,  els  12 infants que assisteixin a  la primera sessió de la  meva

posada  en  pràctica,  seran  els  que  vendran  llavors  a  les  següents  sessions,  cosa  que

normalment no es fa, ja que si un infant ha assistit durant la setmana a un taller de mestres, el

següent dia de la setmana que es repeteix el taller, el nin no pot repetir-lo.

4.4 Projecte lingüístic del centre

El projecte lingüístic del centre utilitza la llengua catalana pròpia de les Illes Balears, com a

llengua vehicular d'ensenyament, aprenentatge, gestió i administració, encara que la majoria

dels habitants de Santanyí utilitzen la llengua catalana com a llengua de comunicació, durant

els darrers anys hi ha hagut un gran nombre d'immigrants provinents del Marroc, Alemanya,

el Regne Unit, Bulgària o de la Península, entre d'altres. Aquest fet ha produït que la llengua

catalana entri en contacte amb altres llengües com el castellà o l'anglès, i en conseqüència,

amb altres cultures. 

Pel  que  fa  a  la  concreció  del  procés  d'ensenyament-aprenentatge  del  català  a  l'etapa

d'Educació Infantil, es determinen una serie de criteris:

• El català serà la base de l'aprenentatge.

• Treball de la llengua en l'àmbit oral: ús comunicatiu personal i social.

• Immersió dels alumnes no catalanoparlants.

• Presentació del llenguatge com a codi del català i la iniciació a la seva descodificació.
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4.5 Desenvolupament de les sessions

La unitat  didàctica es desenvoluparà amb un grup heterogeni  de dotze infants d'Educació

Infantil, entre aquests, trobam quatre infants de tres anys, quatre de quatre i quatre de cinc

anys. Les nacionalitats dels seus pares també són variades, ja que provenen del Senegal, del

Marroc, d'Àustria, d'Alemanya, i naturalment, espanyols. 

El grup està compost per infants de 3 anys que parlen molt i se'ls entén, però també alguns

d'aquesta edat que no parlen català i sols diuen alguna paraula en castellà, nins de 4 anys que

entenen el català, però dos d'ells parlen només en castellà, a més, el conjunt és bastant mogut i

un d'ells és una mica conflictiu durant la jornada escolar, finalment, els infants de 5 anys són

un grup molt bo en general, però hi ha un d'aquests infants que fa poc que ha arribat a l'escola

i només parla en alemany, cal dir que la seva adaptació als altres i al grup de mestres ha sigut

molt ràpid.

3 anys 4 anys 5 anys

Margalida Àlex Llorenç

Zainabou Dea Laura

Achraf Xavier Irina

Emma B. Asmaa  Núria

Taula 2: Infants que assistiran a les sessions
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4.5.1 Unitat Didàctica

UNITAT DIDÀCTICA

Títol del tema: L'extraordinària classe de n'Aina Trimestre: tercer

Setmanes: del 21 al 25 de maig i del 28 al 31 de maig Nombre de sessions: 6

Justificació:

Aquest tema està pensat per apropar al  grup d'infants d'Educació Infantil del centre Blai

Bonet de Santanyí al concepte d'interculturalitat mitjançant un conte. A partir d'aquest es

realitzaran sis  sessions,  de mitja  hora cada una,  on es treballarà  amb les  diferents  eines

didàctiques (vestimenta típica de cada cultura, les característiques facials de cada continent,

l'idioma de cada personatge, els menjars típics de cada cultura, el clima de cada zona i les

danses de cada lloc).

Objectius didàctics:

• Identificar les característiques facials dels sis personatges.

• Conèixer la vestimenta típica de cada país presentat.

• Reproduir com diuen «Bon dia» els personatges del conte.

• Recordar com ha saludat cada personatge durant el conte.

• Conèixer els aliments típics d'altres països (postres i menjars salats)

• Identificar les músiques de cada continent i els seus balls tradicionals.

• Aprendre a realitzar les danses típiques de cada lloc.

• Descobrir el clima que tenen a cada continent.

• Agrupar cada personatge amb el clima corresponent.

• Classificar tot el material sobre cada continent de l'estora.

Continguts didàctics:

• Característiques facials del món.

• Vestimenta tradicional de cada regió del conte.

• Idiomes de cada continent.

• Menjars típics del món.

• Danses del món.

• Climes del món.
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Atenció a la diversitat:

A totes les sessions es tendrà en compte l'atenció a la

diversitat,  ja  que  cada  infant  que  assistirà  a  les

sessions té unes característiques i  un ritme diferent.

Així  que  totes  les  activitats  d'aquest  tema  estan

adaptades  per  a  infants  amb Necessitats  Educatives

Especials, a fi de què tots es sentin integrats dins el

grup.

Materials:

Capsa de fusta,  conte, continents de

suro,  titelles,  làmines  amb  les

característiques  facials,  vestits

tradicionals,  dau  de  fusta  amb  les

cares dels personatges, sis capses de

metall  amb  cada  continent  escrit  al

damunt,  sis  fotografies  de  dolços  i

menjars  típics,  reproductor  de

música, cançons del món, sis pots de

vidre de colors amb les etiquetes dels

climes  i  les  seves  característiques  i

estora de feltre amb els continents.

Avaluació: 

S'avaluaran les  sessions  mitjançant  l'observació directa  i  es  registraran amb fotografies i

vídeos.

Taula 3: Fitxa de la unitat didàctica.

4.5.2 Sessions didàctiques

SESSIÓ 1: CONEIXEM ELS PERSONATGES

Objectius:

• Identificar  les característiques  facials

dels sis personatges.

• Conèixer la vestimenta típica de cada

país presentat.

Continguts:

• Característiques facials dels món.

• Vestimenta  tradicional  de  cada  regió

del conte.
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Descripció de l'activitat:                                               Duració: 30 minuts aproximadament

Primer es preparà l'aula on es durà a terme la sessió amb la capsa de fusta i els materials

necessaris per l'activitat (conte, continents de suro, titelles, vestits tradicionals i làmines de

les  característiques  facials)  damunt  l'estora  on  es  realitzen  els  tallers.  Seguidament,  es

recolliran els dotze infants i se'ls conduirà a l'aula de les sessions. Per començar, es mostrarà

la capsa i se'ls demanarà si saben que és el que té pintat (una bolla del món amb una nina al

damunt),  després  d'escoltar  algunes  respostes  se'ls  demanarà  si  volen  conèixer  la  seva

història. Es traurà el conte de dins la capsa i el personatge principal (Aina), així com el conte

vagi  avançant,  s'aniran  traguen la  resta  de  personatges  i  cada  vegada  que  s'anomeni  un

continent  es  traurà  de  dins  la  capsa  el  continent  fet  amb  suro,  per  a  què  els  infants

identifiquin la forma i la relacionin bé amb el personatge.

Una vegada acabat el conte, es trauran les làmines de les característiques facials ficades dins

un sobre i se'ls demanarà als infants si tots ells són iguals, deixant temps perquè responguin.

Quan hagin fet un poc de debat, es traurà una a una les làmines del sobre i es deixarà temps

perquè els infants diguin quines característiques identifiquen, si sorgeixen dubtes, s'aclariran.

Finalment, es mostraran els vestits tradicionals de cada personatge, primer es deixarà que els

infants endevinin a quin personatge correspon i s'aniran col·locant al costat de cada titella. Si

algun vestit no ha estat encertat, s'explicarà on s'hauria d'haver col·locat. Quan estiguin tots

amb el personatge corresponent, es deixarà temps per a què els infants vesteixin els titelles

amb els vestits tradicionals.

Conte:

L'EXTRAORDINÀRIA CLASSE DE N'AINA

«És el primer dia a l'escola d'infantil, n'Aina ja té tres anys!

- Mestra, per què tots els nins som diferents?- diu n'Aina

- Perquè el món on vivim seria molt avorrit si tots fóssim iguals... Vols que et presenti als

teus companys?- li contesta la mestra

- Sí!!- respon n'Aina

- Jambo! Som na Wambui i som de Kenya, un país africà. El menjar típic de la meva cultura

és el Maandazi, una pasta frita que té forma de triangle.

- Ohayo! Som na Jin i som del Japó, un país d'Àsia. El dolç típic de la meva cultura és el
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dorayaki que són com dues creps farcides d'anko, una pasta dolça molt utilitzada al meu

país.

-  Good Morning!  Som en James  i  som del  Canadà,  un  país  nord-americà.  Les  postres

típiques de la meva cultura són els butter tarts , uns pastissets de mantega.≪ ≫

- Buenos días! Som en Juan Carlos i som de Colòmbia, un país del Sud d'Amèrica. El dolç

típic de la meva cultura és la mazamorra, unes postres que es fan amb blat de moro .

- Aloha! Som na Leilani i som de Hawaii, una petita illa d'Oceania. El menjar típic de la

meva cultura és el Lamington, unes postres cobertes de xocolata amb coco.

- Ohh! Quantes coses diferents!

- Això és el que fa que tinguem una classe tan extraordinària!!

- Ara em toca presentar-me a mi!!

- Bon dia! Som n'Aina i visc a Mallorca, que pertany al continent d'Europa. El dolç més

típic de la meva cultura és l'ensaïmada!! mmmm... anam a berenar?

- Crec que enguany m'ho passaré molt bé amb els meus nous amics!»

FI

Agrupació: 

Aquesta activitat es realitzarà amb un grup heterogeni d'infants entre 3, 4 i 5 anys. El grup

estarà format per 12 infants que treballaran de forma conjunta. A l'hora de vestir a les titelles

es posaran en parelles.

Material:

• Capsa grossa de fusta amb el títol del conte i la imatge d'una bolla del món i n'Aina a

sobre.

• Conte «L'extraordinària classe de n'Aina»

• Continents de suro.

• Titelles dels personatges.

• Vestits tradicionals per les titelles.

• 6 làmines de colors amb les característiques facials de cada lloc del món.

Taula 4: Primera sessió.
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SESSIÓ 2: BON DIA!

Objectius:

• Reproduir  com diuen  «Bon  dia»  els

personatges del conte.

• Recordar  com  ha  saludat  cada

personatge durant el conte.

Continguts:

• Idiomes de cada continent.

Descripció de l'activitat:                                               Duració: 30 minuts aproximadament

Primer es preparà l'aula on es durà a terme la sessió amb la capsa de fusta i els materials

necessaris per a l'activitat (conte, continents de suro, titelles, dau de fusta) dintre i sobre

l'estora on es realitzen els tallers. Seguidament, es recolliran els dotze infants i se'ls conduirà

a l'aula de les sessions. Se'ls mostrarà el personatge principal i es demanarà si la recorden,

seguidament es relatarà el conte amb els titelles i els continents de suro. Aquesta vegada

quan  els  personatges  es  presentin  es  farà  repetir  «bon  dia»  als  infants  amb  l'idioma

corresponent.

Una vegada acabat el conte, s'amagarà i es traurà el dau de fusta. Un per un, els infants

s'aniran acostant al dau i el tiraran, la cara que surti serà la que determinarà l'idioma amb el

qual han de dir «bon dia». Quan tots ho hagin fet, es demanarà si algú vol tornar a tirar el

dau, i es deixarà temps perquè ho repeteixi qui vulgui.

Conte (fragment per dur a terme l'activitat):

«- Jambo! Som na Wambui i som de Kenya, un país africà.

- Ohayo! Som na Jin i som del Japó, un país d'Àsia.

- Good Morning! Som en James i som del Canadà, un país nord-americà.

- Buenos días! Som en Juan Carlos i som de Colòmbia, un país del Sud d'Amèrica.

- Aloha! Som na Leilani i som de Hawaii, una petita illa d'Oceania.

- Bon dia! Som n'Aina i visc a Mallorca, que pertany al continent d'Europa.»

Agrupació: 

Aquesta activitat es realitzarà amb un grup heterogeni d'infants entre 3, 4 i 5 anys. El grup

estarà format per 12 infants que treballaran de forma conjunta.
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Material:

• Capsa grossa de fusta amb el títol del conte i la imatge d'una bolla del món i n'Aina a

sobre.

• Conte «L'extraordinària classe de n'Aina»

• Continents de suro.

• Titelles dels personatges.

• Dau de fusta amb les cares dels personatges.

Taula 5: Segona sessió

SESSIÓ 3: D'ON ÉS AQUEST MENJAR?

Objectius:

• Conèixer  els  aliments  típics  d'altres

països.

• Reconèixer  de  quin  lloc  en  concret

són les postres i els menjars salats de

les imatges.

Continguts:

• Menjars  típics  del  món  (salats  i

dolços)

Descripció de l'activitat:                                               Duració: 30 minuts aproximadament

Primer es preparà l'aula on es durà a terme la sessió amb la capsa de fusta i els materials

necessaris per l'activitat (conte, continents de suro, titelles, capses de metall amb les diferents

fotografies  de  menjars  a  dintre)  dintre  i  damunt  l'estora  on  es  realitzen  els  tallers.

Seguidament, es recolliran els dotze infants i se'ls conduirà a l'aula de les sessions. Es traurà

n'Aina de la capsa i es relatarà el conte amb els titelles i els continents de suro.

Una vegada acabat el conte, s'amagarà el conte i es deixaran els titelles i els continents de

suro a defora. Després, es trauran d'una en una les capses dels aliments, mostrant als infants

quin és el nom del dolç típic de cada continent i del menjar salat. A més, també s'explicarà

una mica quins són els  ingredients que s'utilitzen (escrits  darrera cada fotografia).  Quan

s'hagin tret totes les imatges, les capses estaran buides, així que es demanarà als infants que

tornin a col·locar les imatges al seu lloc corresponent.
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Conte (fragment per dur a terme l'activitat):

«-El  menjar  típic  de  la  meva cultura  és  el  Maandazi,  una pasta  frita  que  té  forma de

triangle.

- El dolç típic de la meva cultura és el dorayaki que són com dues creps farcides d'anko, una

pasta dolça molt utilitzada al meu país.

- Les postres típiques de la meva cultura són els butter tarts , uns pastissets de mantega.≪ ≫

- El dolç típic de la meva cultura és la mazamorra, unes postres que es fan amb blat de moro

- El menjar típic de la meva cultura és el Lamington, unes postres cobertes de xocolata amb

coco.

- El dolç més típic de la meva cultura és l'ensaïmada!!»

Agrupació: 

Aquesta activitat es realitzarà amb un grup heterogeni d'infants entre 3, 4 i 5 anys. El grup

estarà format per 12 infants que treballaran de forma conjunta.

Material:

• Capsa grossa de fusta amb el títol del conte i la imatge d'una bolla del món i n'Aina a

sobre.

• Conte «L'extraordinària classe de n'Aina»

• Continents de suro.

• Titelles dels personatges.

• 6 capses de metall amb el continent escrit a la tapa i el dibuix de la forma a dintre.

• 6 fotografies plastificades de les postres típiques de cada continent.

• 6 fotografies plastificades dels menjars salats típics de cada continent.

Taula 6: Tercera sessió

SESSIÓ 4: A BALLAR!

Objectius:

• Veure diferents balls del món.

• Identificar  les  músiques  de  cada

continent.

• Aprendre  a  realitzar  les  danses

típiques de cada lloc.

Continguts:

• Danses del món.
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Descripció de l'activitat:                                               Duració: 30 minuts aproximadament

Primer es preparà l'aula on es durà a terme la sessió amb la capsa de fusta i els materials

necessaris per a l'activitat (conte, continents de suro, titelles) damunt l'estora on es realitzen

els tallers. Seguidament, es recolliran els dotze infants i se'ls conduirà a l'aula de les sessions.

Es demanarà als  infants  si  recorden a  n'Aina i  es relatarà  el  conte amb els  titelles  i  els

continents de suro. Una vegada acabat, es recollirà tot i es demanarà als infants que es posin

drets i fent una rotllana.

A continuació, se'ls mostrarà cada dansa sense música i després es realitzarà amb la música.

Quan s'hagin fet totes les danses es posaran a l'atzar i els infants hauran de recordar com era

la dansa que corresponia a aquella música. Si ningú ho recorda, es donarà una petita pista

perquè es pugui continuar fent la dansa.

Agrupació: 

Aquesta activitat es realitzarà amb un grup heterogeni d'infants entre 3, 4 i 5 anys. El grup

estarà format per 12 infants que treballaran de forma conjunta. 

Material:

• Capsa grossa de fusta amb el títol del conte i la imatge d'una bolla del món i n'Aina a

sobre.

• Conte «L'extraordinària classe de n'Aina»

• Continents de suro.

• Titelles dels personatges.

• Reproductor de música

• Cançons  de  cada  dansa  que  es  realitzi  (ball  de  bot,  cançó  colombiana,  música

japonesa, dansa africana de tambors, dansa hawaiana)

Taula 7: Quarta sessió

SESSIÓ 5: QUIN CLIMA TENEN AQUÍ?

Objectius:

• Descobrir  el  clima que tenen a cada

continent.

• Agrupar cada personatge amb el clima

corresponent.

Continguts:

• Climes  del  mon:  temperatura  i

precipitació.
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Descripció de l'activitat:                                               Duració: 30 minuts aproximadament

Primer es preparà l'aula on es durà a terme la sessió amb la capsa de fusta i els materials

necessaris per a l'activitat (conte, continents de suro, titelles, potets de vidre amb els climes)

damunt l'estora on es realitzen els tallers. Seguidament, es recolliran els dotze infants i se'ls

conduirà a l'aula de les sessions. Es traurà el conte i el personatge principal, i així com vagui

avançant el conte es trauran els continents de suro i la resta de personatges. Quan finalitzi

s'arraconarà el conte dins la capsa.

Després, se'ls farà una petita introducció per explicar que no a tot el món hi ha el mateix

clima. Així, es trauran de la capsa els pots de vidre amb cada clima i s'aniran explicant les

característiques de temperatura i precipitacions. Quan es tenguin tots els climes a fora, es

demanarà als infants que ajudin a agrupar els personatges i el continent amb cada clima.

Agrupació: 

Aquesta activitat es realitzarà amb un grup heterogeni d'infants entre 3, 4 i 5 anys. El grup

estarà format per 12 infants que treballaran de forma conjunta.

Material:

• Capsa grossa de fusta amb el títol del conte i la imatge d'una bolla del món i n'Aina a

sobre.

• Conte «L'extraordinària classe de n'Aina» i continents de suro.

• 6 potets de vidre amb aigua de diferents colors. Amb etiquetes que indiquin el clima i

les característiques de temperatura i precipitació.

Taula 8: Quinta sessió
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SESSIÓ 6: MURAL FINAL

Objectius:

• Classificar tot el material sobre

cada continent de l'estora.

Continguts didàctics:

• Característiques facials dels món.

• Continents.

• Vestimenta  tradicional  de  cada  regió  del

conte.

• Idiomes de cada continent.

• Menjars típics del món.

• Danses del món.

• Climes del món: temperatura i precipitació.

Descripció de l'activitat:                                               Duració: 30 minuts aproximadament

Primer es preparà l'aula on es durà a terme la sessió amb la capsa de fusta i els materials

necessaris per a l'activitat (conte, continents de suro, titelles, vestits tradicionals, làmines de

les característiques facials, dau de fusta, capses dels aliments, potets dels climes i estora de

feltre amb els continents) dintre i damunt l'estora on es realitzen els tallers. Seguidament, es

recolliran els dotze infants i se'ls conduirà a l'aula de les sessions. Es mostrarà n'Aina i se'ls

dirà que és el darrer dia que ve a l'escola a contar la seva història. Després, es traurà el conte

i es relatarà com de costum amb les titelles i els continents de suro.

Una vegada acabat, s'arraconarà el conte i es traurà l'estora de feltre i tot el material de dins

la capsa. Es demanarà als infants que es posin de tres en tres. Se'ls repartirà tot el material als

petits grups i se'ls indicarà que han de posar cada cosa damunt el continent de l'estora de

feltre que correspongui.

Quan tots hagin col·locat el material, es demanarà que es tornin a asseure i mirin si tot està al

seu lloc. Si detecten alguna cosa errònia, es deixarà temps perquè ho tornin a col·locar. Per

acabar, es triarà un dels infants (el que es vegi que ha participat menys) perquè tiri el dau

dels idiomes, per així recordar com deien «bon dia» tots els personatges.

 

Finalment, es donarà a cada infant una medalla en forma de bolla del món amb infants de

diferents cultures al seu voltant, indicant-los que són uns experts en les diferents cultures del

món.
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Agrupació: 

Aquesta activitat es realitzarà amb un grup heterogeni d'infants entre 3, 4 i 5 anys. El grup

estarà format per dotze infants que treballaran  en petits grups de 3 en 3.

Material:

• Capsa grossa de fusta amb el títol del conte i la imatge d'una bolla del món i n'Aina a

sobre.

• Conte «L'extraordinària classe de n'Aina»

• Continents de suro.

• Titelles dels personatges.

• Vestits tradicionals per les titelles.

• 6 làmines de colors amb les característiques facials de cada lloc del món.

• Dau de fusta amb les cares dels personatges.

• 6 capses de metall amb el continent escrit a la tapa i el dibuix de la forma a dintre.

• 6 fotografies plastificades de les postres típiques de cada continent.

• 6 fotografies plastificades dels menjars salats típics de cada continent.

• 6 potets de vidre amb aigua de diferents colors. Amb etiquetes que indiquin el clima i

les característiques de temperatura i precipitació.

Taula 9: Sessió final

5. Conclusions

Una vegada elaborat el treball escrit i duta a terme la pràctica, a mode síntesi,  definim la

interculturalitat com una manera d'enfocar la societat de forma global on es tenen en compte

les  interaccions  entre  les  cultures.  Així,  es  promou la  integració  i  la  igualtat,  a  més  del

respecte cap a la diversitat  cultural.  És a dir,  la interculturalitat intenta que tots els grups

culturals convisquin de la forma més harmònica possible mantinguen relacions igualitàries.

Cal afegir que la recerca bibliogràfica del tema tractat, la interculturalitat, ha sigut una feina

laboriosa, ja que tant a la xarxa com als llibres consultats hi ha molta informació. Tot i això,

s'han  escollit  els  autors  que  s'han  considerat  més  rellevants  i  que  explicaven  la

interculturalidad de manera senzilla i tenien en compte que la multiculturalitat és un terme

totalment diferent. Aquesta recerca ha ajudat a posar en marxa la tria d'activitats adequades
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per dur a terme posteriorment amb els infants del centre Blai Bonet de Santanyí.

Cercant recursos semblants al que es pretén fer amb aquest treball,  he tingut l'experiència

d'assistir  al  taller  creat  per  «Giramón»,  que  treballa  pel  fons  mallorquí  de  solidaritat  i

cooperació,  on  apareixien  infants  de  diferents  nacionalitats  (Sàhara,  Nicaragua,  l'Índia  i

Gàmbia) i que relaten a través de la història d'una sargantana, que anomenen Torta, i exposen

situacions de la vida quotidiana de cada un (el somni de cada infant, la jugueta que més els

agrada, el que els agrada menjar, etc.). He pogut comprovar que la diversitat cultural és un

tema que funciona amb els infants, i si és mitjançant un conte i un personatge «agradable», fa

que s'interessin més per l'activitat.

Pel que fa a l'objectiu que es volia assolir amb aquest treball: explicar als infants el concepte

d'interculturalitat a través del conte, puc exposar que s'ha obtingut un resultat positiu, ja que

durant  les  primeres  sessions,  els  infants  ja  mostraven  interès  per  saber  més  sobre  els

personatges i no rebutjaven cap de les cultures que apareixen al conte. A més, l'altre objectiu:

identificar  els  elements  distintius  de  cada  cultura  durant  el  procés  d'ensenyament-

aprenentatge, també ha sigut adquirit, perquè a la darrera sessió s'ha pogut comprovar que els

infants havien assimilat els diferents elements treballats durant totes les activitats, poguen així

col·locar cada recurs exposat.

Per altra banda, els objectius que s'havien plantejat per a dur a terme durant les sessions, s'han

anat aconseguint a poc a poc, ja que com s'ha esmentat en punts anteriors, els infants que

participaven en la pràctica eren de diferents nacionalitats i alguns encara no parlen el català

(idioma amb el qual es treballa al centre i amb el que he realitzat les sessions), no obstant

això, a mesura que anàvem avançant amb les sessions he pogut comprovar que tots entenien

la  dinàmica  de  les  activitats  i,  a  les  tres  darreres,  tots  estaven  molt  més  predisposats  a

participar.

El que més m'ha sorprès durant les sessions és que els infants han sabut esperar el torn de

paraula i s'han respectat mútuament a l'hora de tocar el material proposat quasi durant totes les

sessions. És a dir, a les primeres sessions, els infants més petits d'origen marroquí, van estar

una mica inquiets durant el moment del conte, i quan vaig treure el material per a l'activitat
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volien tenir-ho tot ells, però quan se'ls va explicar que havien d'esperar torn i respectar els

companys, les sessions varen ser molt harmonioses i van transcórrer amb pocs entrebancs.

Pot ser, el que ha fet que les sessions surtin bé ha sigut la mescla de cultures que m'ha pogut

proporcionar el centre, fet que ha aconseguit que tingués quasi un infant de cada continent, i

per tant, anaven identificant els diferents elements del conte i les activitats. A més, tenir una

capsa on guardar tot el material, ha sigut sempre el que ha mantingut els infants amb la intriga

durant tot el conte, ja que fins que no es recollia el conte no sabien què ens havia preparat la

protagonista per poder jugar amb ells, així que escoltaven el conte amb atenció per no perdre

cap detall.

En conclusió,  realitzar  aquest  treball  ha sigut  una molt  bona forma d'apropar-me a altres

cultures que desconeixia i, al mateix temps que jo ho aprenia, he pogut transformar aquest

coneixement en una pràctica educativa i transmetre-ho als infants del centre on he estat fent el

pràcticum II del Grau d'Educació Infantil. Per tant, les sensacions davant el meu Treball de

Final de Grau són satisfactòries i crec que en un futur podré utilitzar aquesta unitat didàctica a

una altra escola adaptant-la a les característiques dels infants.
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41
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Aliment 1: Ajiaco (Amèrica del Sud) Aliment 2: Mazamorra (Amèrica del Sud)

Aliment 3: Lomi Lomi (Oceania)
Aliment 4: Lamington (Oceania)

Aliment 6: Maafe (Àfrica)
Aliment 5: Mandazi (Àfrica)

Aliment 7: Onigiri (Àsia)
Aliment 8: Dorayaki (Àsia)
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Aliment 9: Poutine (Amèrica del Nord) Aliment 10: Butter tarts (Amèrica del Nord)

Aliment 11: Paella (Europa) Aliment 12: Ensaïmada (Europa)


