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Resum 

La diversitat cultural és una realitat de la nostra societat, i en conseqüència, de les aules 

escolars. El tema que es tracta en aquest treball és la interculturalitat, per tant, l’educació 

intercultural a les aules, la qualés summament important treballar, ja que aquesta propugna la 

convivència i la igualtat entre les diferents cultures. 

Per poder aconseguir una educació intercultural adequada cal que els infants primer coneguin 

i aprenguin les cultures i formes de vida diferents, per això en aquest treball s’empren els 

contes com a recurs didàctic principal per assolir aquests coneixements i encaminar-se cap a 

una educació de qualitat que ensenyi als infants per a la vida quotidiana. 

Els resultats de la pràctica duta a terme amb un grup-classe de l’escola CEIP Verge de Lluc, 

han estat molt interessants i fructífers. En la intervenció amb els infants, els contes han donat 

molt bons resultats, mentre que el joc no, ja que els ha resultat complicat identificar les 

diferències exposades entre ells. 

Paraules clau:interculturalitat, educació infantil, conte, joc, diàleg. 

Abstract  

Nowadays, cultural diversity is a reality of our society and, as a consequence of school 

classroom. 

The theme in this work is interculturality and therefore, intercultural education in classrooms, 

which is extremely important to work, since it fosters coexistence and equality between 

different cultures. 

In order to achieve an adequate intercultural education, first it’s necessary for children to learn 

different cultures and lifestyles, so in this work, stories are used as a primary didactic resource 

to achieve this knowledge and to move toward an education quality, to teach children about 

everyday life. 

The results of the practice carried out with a group-class of the school Ceip Verge de Lluc, 

have been very interesting and fruitful. In the intervention with the children, the stories have 

given very good results, whereas the game does not, since it has been difficult to identify the 

differences between them. 

Key Words: interculturality, early childhood education, story, game, dialogue. 
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1. Introducció 

Avui dia i des de fa anys, convivim en una societat plural, on la diversitat cultural és un fet 

real. Beltrán, 2005, explica dient: «La diversitat cultural en el món actual no és un fenomen 

nou, sinó que ha existit sempre [...]. L’existència de diferents maneres d’organitzar-se i 

entendre el món d’uns determinats grups socials és tan antiga com la història de la 

humanitat.»(Beltrán, 2005). 

Amb la globalització i el boom notori de moviments migratoris dels anys 90 fins a l’actualitat, 

la societat ha sofert un gran canvi. S’ha convertit en una societat que, de cada dia, és més 

multicultural, on multitud de persones amb una gran varietat de cultures diferents conviuen en 

un mateix territori, en el nostre cas, Espanya. 

Com a conseqüència d’això, les escoles espanyoles s’han convertit en un punt de trobada de 

cultures important, per la qual cosa, com diu Soriano, 2005, (citat per Marín, 2002): «la 

educación es el lugar idóneo donde trabajar para que todas las personas asuman sus 

múltiples pertenencias o identidades y conciliar la necesidad de abrirnos francamente y sin 

complejos a culturas diferentes.» (Soriano, 2005, pàg. 184). També Leiva, 2016, comparteix 

una idea semblant dient: «la escuela debe ser el principal mecanismo que debemos utilizar 

para llevar a cabo una integración que enriquezca a todo el mundo [...].» (Leiva, 2016, pàg. 

16). I segueix dient: «Y debe ser así porque es uno de los mejores medios de que disponemos 

para llevar a cabo la tarea de prevención de la xenofobia y el racismo a través del 

conocimiento mutuo, porque estos son conceptos y actitudes que se aprenden.». 

En definitiva, les escoles han hagut d’adaptar-se per poder donar resposta a una situació que 

actualment forma part de la vida quotidiana, ja que com diu Casanova, 2005: «La educación y 

la escuela deben preparar para la vida.»(Casanova, 2005, pàg. 38). Doncs, és per això que 

des de fa anys es parla de dos models rellevants d’educació, en matèria de diversitat cultural. 

Aquests, fan referència a dos conceptes que són ambigus i que com diu Beltrán, 2005: «s’usen 

habitualment com a sinònims, quan no hauria de ser així.» (Beltrán, 2005). 

D’una banda, el multiculturalisme, que com diu Casanova, 2005: «fue un primer modo de 

aceptar y de interpretar la existencia de varias culturas en un mismo contexto.»(Casanova, 

2005, pàg. 24). 
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Aquest model suposa la coexistència de diferents cultures, però des de la distància, rebutjant 

tot tipus d’interrelació entre elles. Dit d’altra manera, suposa un perill, ja que podria significar 

l’existència en el món, d’aglomeracions de cultures separades. 

D’altra banda, en conseqüència d’aquest, sorgeix un nou model: la interculturalitat, que 

propugna la convivència i la igualtat entre les diferents cultures, amb respecte a les diferències 

de cada una, per mitjà del diàleg i el consens. 

Aquest, com diu Casanova, 2005: «supone unas exigencias determinadas para todas las 

culturas que desean convivir, que aceptan el pluralismo como un modo de vida habitual en la 

sociedad actual.» (Casanova, 2005, pàg. 25). 

A mode de síntesi, es presenta una graella on hi ha una clara diferència més esquemàtica entre 

els dos models abans definits. 

Taula 1. Síntesi de les diferències entre Educació Multicultural i Educació Intercultural 

Educació Multicultural Educació Intercultural 

- Té en compte les cultures presents en 

l’aula. 

- Fa referència a una descripció de les 

característiques d’una situació educativa: 

la diversitat cultural. 

- Té en compte la importància educativa 

de la consideració de l’altre. 

- Es detén en la valoració de la diversitat 

cultural. 

- Els espais educatius són idonis per a què 

apareixin les diferències entre cultures. 

- Partint del respecte a cada cultura, 

propugna el manteniment de les pròpies 

propostes, encara que influenciades per les 

relacions de coexistència.  

- Té en compte qualsevol cultura, estigui o 

no present en l’aula. 

- No només descriu la diversitat i 

l’assumeix, aposta per la integració. 

- Té en compte la importància educativa 

de la consideració de l’altre i de nosaltres, 

i de les seves interaccions mútues. 

- Valora la diversitat cultural i la considera 

fonamental per l’enriquiment educatiu 

mutu. 

- S’han d’aprofitar les diferències entre 

cultures per demostrar el seu potencial 

educatiu i l’enriquiment mutu que 

suposen. 

- Tracta d’aprofundir en els aspectes més 

profunds de cada cultura, cercant anàlisis 

crítics i punts de trobada. 

- Dona un bot qualitatiu i advoca per una 

proposta curricular única, integradora de 
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les aportacions de tots els grups que 

puguin ser educatius per una convivència 

intercultural.  

Font: Modificada a partir de Sánchez, 2012 

A partir d’aquí, avui dia no hi ha sector de la societat que no es preocupi per la qualitat de 

l’educació.  

La qualitat educativa té per premissa aconseguir que el sistema educatiu d’un país, i per tant, 

l’escola, sigui de qualitat, i aquesta segons Mortimore, 1991, és: «aquella que promueve el 

progreso de los estudiantes en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 

emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 

previo.» (Mortimore, 1991, pàg. 52). 

A més, segons Casanova, 2005, (citat per Arturo de la Orden, 1982), la qualitat educativa 

d’un centre educatiu és aquell que combina en la seva actuació tres factors clau: funcionalitat, 

eficàcia i eficiència. I s’entén que quan aquests tres coincideixen, el centre està oferint una 

bona qualitat educativa (Casanova, 2005, pàg. 33). 

En les polítiques educatives la qualitat de l’educació s’hi té en compte, ja que com diu Barrio, 

2006: «El termino de “calidad” ocupa un lugar preferente en el debate educativo y las 

políticas educativas nacional e internacional lo consideran en sus legislaciones respectivas.» 

(Barrio, 2006, pàg. 2). 

Doncs, l’objectiu generalitzat de la qualitat educativa a Espanya remet a la Llei Orgànica 

10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l’Educació (LOCE), en la qual, s’hi exposen els 

principis de qualitat educativa següents: 

a) L’equitat, que garanteix una igualtat d’oportunitats de qualitat, pel ple desenvolupament de 

la personalitat mitjançant l’educació, en el respecte als principis democràtics i als drets i 

llibertats fonamentals. 

b) La capacitat de transmetre valors que afavoreixin la llibertat personal, la responsabilitat 

social, la cohesió i millora de les societat, i la igualtat de drets entre sexes, que ajudin a 

superar qualsevol tipus de discriminació, així com la pràctica de la solidaritat, mitjançant 

l’impuls a la participació cívica dels alumnes en activitats de voluntariat. 

c) La capacitat d’actuar com element compensador de les desigualtats personals i socials. 



7 

 

d) La participació dels diferents sectors de la comunitat educativa, en l’àmbit de les seves 

corresponents competències i responsabilitats, en el desenvolupament de l’activitat escolar 

dels centres, promovent especialment el necessari clima de convivència i estudi. 

e) La concepció de l’educació com un procés permanent, valor de la qual s’estén al llarg de 

tota la vida. 

f) La consideració de la responsabilitat i de l’esforç com elements essencials del procés 

educatiu. 

g) La flexibilitat, per adequar la seva estructura i la seva organització als canvis, necessitats i 

demandes de la societat i a les diverses aptituds, interessos, expectatives i personalitat dels 

alumnes. 

h) El reconeixement de la funció docent com factor essencial de la qualitat de l’educació, 

manifestat en l’atenció prioritària a la formació i actualització dels docents i a la seva 

promoció professional. 

i) La capacitat dels alumnes per confiar en les seves pròpies aptituds i coneixements, 

desenvolupant els valors i principis bàsics de creativitat, iniciativa personal i esperit 

emprenedor. 

j) El foment i la promoció de la investigació, l’experimentació i la innovació educativa. 

k) L’avaluació i la inspecció del conjunt del sistema educatiu, tant del seu disseny i 

organització com dels processos d’ensenyança-aprenentatge. 

l) L’eficàcia dels centres escolar, mitjançant el reforç de la seva autonomia i la potenciació de 

la funció directiva dels centres. 

Així doncs, tenint en compte els dos models abans exposats, i que el que la societat actual 

exigeix és que l’escola prepari per a la vida, amb qualitat educativa, a tot el seu alumnat, 

queda clar que el model d’educació idoni per aconseguir-ho és el d’Educació Intercultural (o 

interculturalitat). A continuació la figura 1 exposa de forma resumida l’esmentat anteriorment. 
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Figura 1. Educació de qualitat i interculturalitat 

 

Font: Casanova, 2005 

Pel que fa a la interculturalitat, o dit d’altra manera, l’atenció a la diversitat, a la Llei Orgànica 

2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), a partir de la qual es regeix l’educació infantil, cal 

dir que s’hi fa referència en el primer article del títol preliminar, així, indica que: 

a) La qualitat de l’educació per tot l’alumnat, independentment de les seves condicions i 

circumstàncies. 

b) L’equitat, que garanteixi la igualtat d’oportunitats pel ple desenvolupament de la 

personalitat mitjançant l’educació, la inclusió educativa, la igualtat de drets i oportunitats, que 

ajudin a superar qualsevol discriminació i l’accessibilitat universal a l’educació, i que actuï 

com element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials, amb 

especial atenció a les que es deriven de qualsevol discapacitat. 

e) La flexibilitat per adequar l’educació a la diversitat d’aptituds, interessos, expectatives i 

necessitats de l’alumnat, així com als canvis que experimenten l’alumnat i la societat. 

Per acabar, a nivell autonòmic, el Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el 

currículum de l’educació infantil de les Illes Balears, podem trobar algunes referències a la 

interculturalitat. A l’article 5, apartat dedicat als principis metodològics i pedagògics, exposa 

que: 
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1. En aquesta etapa s’ha de posar especial èmfasi a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, a 

l’atenció individualitzada orientada a aconseguir el màxim desenvolupament de cadascun dels 

alumnes i a la prevenció i resposta a les dificultats d’aprenentatge identificades prèviament o 

a aquelles que vagin sorgint al llarg de l’etapa. 

4. El professorat ha d’adoptar mètodes de treball basats en els vincles afectius, els interessos, 

les experiències, les activitats i el joc, aplicats en un ambient d’afecte, confiança i seguretat 

per potenciar l’autoestima i la integració social dels infants. 

En conclusió, és veritat que s’hi fan incisos a la diversitat cultural, però cal destacar que 

aquests són breus i escassos,  la qual cosa sorprèn, tenint en compte la societat en la qual 

vivim. 

Esmentat tot l’anterior, cal preguntar-se, com podem incloure l’educació intercultural a 

l’educació infantil? 

En aquest treball es desenvoluparà una proposta didàctica (contes i altres recursos)que es 

posarà en pràctica amb el grup d’infants d’educació infantil de l’escola CEIP Verge de Lluc. 

Per aquesta pràctica s’empraran: d’una banda, principalment, els contes, ja que com diuen 

Rico-Martín; Molina García, 2012, «el instrumento por excelencia en el trabajo con niños de 

Educación Infantil es el cuento.» (Rico-Martín; Molina García, 2012, pàg. 209). 

I segueixen dient: «Los niños, por naturaleza, no suelen elegir a sus amigos por razones 

étnicas o culturales; suele ser la sociedad la que los adentra en este oscuro mundo. Para 

evitar que crezcan con prejuicios hay que ofrecerlos un conocimiento crítico pero respetuoso 

de esas otras culturas que les rodean. En los libros podemos encontrar ejemplos de 

tolerancia, de convivencia y de fomento de valores.». 

D’altra banda, el joc, ja que cal aprofitar que els infants passen molt de temps jugant. El joc és 

una activitat plaent, que els estimula per l’aprenentatge. És per això que aquest és un factor 

important d’aprenentatge i desenvolupament de les capacitats, aptituds i habilitats, a més, 

d’influir positivament en el desenvolupament psicològic i motor. 

Tal i com diu Bantulà, 2002, el joc és una part fonamental del llenguatge universal, així com 

una font de transmissió de coneixements i valors socio-culturals (Bantulà, 2002, pàg. 9). 

Finalment, també s’emprarà el diàleg o conversa, ja que com diuen Ràfols i Catasús, 2013: 

aquest és un dels grans pilars de l’aula d’educació infantil. Amb el diàleg, l’infant coneix, 
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pensa sobre el món i, sobretot, el seu lloc en el món conversant amb la resta i front un adult de 

referència (Ràfols i Catasús, 2013) 

I segueixen indicant que: la conversa és l’espai privilegiat per fer aflorar l’experiència dels 

infants, els seus interessos, les seves preocupacions, preguntes. Un espai de significats en el 

qual l’educador estirarà fils, acompanyarà arguments, destacarà preguntes, unirà aportacions, 

resumirà, interpel·larà, preguntarà, explicarà... 

Per acabar, com expliquen García-Carrión;Villardón-Gallego, 2017: «Una educación de 

calidad ha de favorecer entornos de aprendizaje que promuevan habilidades sociales, 

emocionales, cognitivas y lingüísticas.» (García-Carrión;Villardón-Gallego, 2017, pp. 31-32). 

2. Objectius  

L’objectiu principal d’aquest treball és aconseguir que els alumnes d’educació infantil, més 

concretament, el grup classe Barceló, de l’escola CEIP Verge de Lluc entenguin i 

comprenguin el concepte d’interculturalitat. 

Per poder assolir aquest objectiu, serà necessari treballar els següents objectius secundaris: 

- Treballar els contes en el procés d’ensenyament-aprenentatge d’educació infantil, per tal que 

l’alumnat entengui i comprengui el concepte d’interculturalitat a partir del recurs didàctic del 

conte. 

- Potenciar i treballar el diàleg, el debat i la conversa en el procés d’ensenyament-

aprenentatge d’educació infantil, per tal que l’alumnat sigui capaç de dialogar, debatre i 

conversar sobre el concepte d’interculturalitat, explicat a partir del recurs didàctic principal. 

- Gaudir del joc com a eina didàctica per comprendre millor les diferències ètniques, i per 

tant, entendre i comprendre així el concepte d’interculturalitat. 

3. Metodologia utilitzada per desenvolupar el treball  

Primerament, per poder dur a terme aquest treball ha estat necessària una recerca 

bibliogràfica: D’una banda, els conceptes d’interculturalitat i multiculturalitat, exposats per 

autors com Beltrán, Marín, Leiva, Casanova, Sánchez, Mortimore i Arturo de la Orden. 

D’altra banda, lleis educatives Espanyoles i de les Illes Balears. En aquest cas, destacar la Llei 

Orgànica 10/2002 de Qualitat de l’Educació (LOCE), la Llei Orgànica 2/2006 d’Educació 

(LOE) i el Decret 71/2008 pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Infantil a les Illes 

Balears.  
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Pel que fa als recursos que es pretenen emprar per a dur a terme la proposta didàctica, (el 

conte, el joc i el diàleg (o conversa)), he seguit les aportacions de: Rico-Martín, Molina 

García, Bantulà, Ràfols i Catasús, García-Carrión i Villardón-Gallego. 

Mitjançant aquests tres recursos es promourà que l’infant conegui el seu entorn, es conegui a 

sí mateix, per tant, adquireixi una autonomia, a més, de conèixer a la resta de companys 

desenvolupant la seva comprensió cap a la resta i el seu sentiment d’empatia, entre d’altres 

conceptes. En definitiva, el que es vol aconseguir amb aquests recursos és eliminar els 

prejudicis i estereotips preestablerts en la societat, els quals, tan sols condueixen a conflictes 

dins i fora del’aula. 

La proposta didàctica estarà distribuïda en set sessions, durant les quals, tot i que els tres 

recursos hi seran presents, els que destacaran més seran el conte i el diàleg, ja que d’una 

banda, si tenim en compte les nacionalitats dels infants del grup classe, es confeccionaran cinc 

contes referents, cada un d’ells, a dites nacionalitats. Aquests seran contes educatius, i a través 

d’ells es potenciarà el respecte i la tolerància per tractar les diferències. D’altra banda, el 

diàleg estarà present en totes les sessions, ja que per iniciar i finalitzar totes les explicacions, 

aquest serà el principal mètode. A més, en la darrera sessió, aquest serà única i exclusivament 

el mètode que es farà servir per concloure amb la proposta, atès que la finalitat és l’elaboració 

d’un mural de les nacionalitats de l’aula col·locant fotografies dels infants en un mapamundi. 

4. Estructura i desenvolupament de continguts1 

4.1. Context de centre i aula 

La proposta didàctica que es desenvolupa al llarg d’aquest treball es posarà en pràctica amb 

un grup d’infants (19 alumnes) del centre educatiu CEIP Verge de Lluc.  

Aquest és un centre educatiu públic, d’educació infantil i primària, situat a les Illes Balears, a 

les afores de Palma, a la barriada de Verge de Lluc, al carrer Goya nº 1.El centre va ser 

construït l’any 1964, encara que, en els seus inicis va ser construït amb aules prefabricades, 

atès queera una escola que feia separació per sexes i molt religiosa. 

 

 

                                                           
1 A partir d’aquest apartat les imatges, gràfics, taules o altres elements són d’elaboració pròpia, per la qual cosa, 

s’obviarà la seva autoria, a excepció de la imatge 1 i els mapes 1 i 2, que han estat modificats a partir de 

modificacions pròpies del Google Maps i l’Ideib respectivament. 
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Imatge 1. Façana del CEIP Verge de Lluc 

 

Font:. Extreta de GoogleMaps. 

Mapa 1. Localització CEIP Verge de Lluc 

 

Font: Modificació pròpia a partir de GoogleMaps. 

Mapa 2. Localització exacte CEIP Verge de Lluc 
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Font: Modificació pròpia a partir de l’Ideib. 

La barriada de Verge de Lluc és obrera i molt deprimida socioeconòmicament, és per això que 

l’escola està envoltada de vivendes de protecció oficial, en les quals habiten la gran majoria 

de les famílies dels alumnes de l’escola. El barri compta amb la Plataforma Fent Pinya 

formada per l'Assossiació de Veinats, el Casal de Càritas, el Centre de Salut de Son Rullan, 

CEIP Son Rullan, CEIP Verge de LLuc, IES Son Rullan,  CMSS Est,  Llar de Gent Gran 

Reina Sofia, Parròquia Nostra Senyora de Lluc, Dinamo (Regidora de Joventut de 

l'Ajuntament de Palma), SCS Verge de Lluc (Pistes) i Amadib-Esment. 

A més, per poder atendre millor als alumnes i les seves famílies, l’escola es caracteritza per 

ser oberta a la comunitat, formant part juntament amb l'EOEP de la Comissió d'Educació, 

Comissió Petita Infància i Pediatria. 

Principalment es caracteritza per una gran diversitat cultural de l’alumnat i les seves famílies. 

Després d’haver portat a terme un anàlisi acurat de tots els alumnes de l’escola, aquests 

preveuen de setze nacionalitats diferents (Espanya-Mallorca i majoritàriament ètnia gitana), 

Colòmbia, Xina, Països Baixos, Pakistan, República Dominicana, Índia, Ghana, Brasil 

Romania, Senegal, Guinea, Bolívia, Marroc, Paraguai, Nigèria i Xile). 

Tal i com mostra el gràfic sectorial 1 es pot observar que el percentatge d’alumnes que tenen 

la nacionalitat estrangera (30%) és molt significativa respecte a la quantitat d’espanyols 

(70%). 

Gràfic 1. Percentatge d’alumnat espanyol i estranger de l’escola CEIP Verge de Lluc 

 

70%

30%

Espanyola Estrangera
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Xifres que no canvien dràsticament si ho comparem amb les dades de l’alumnat d’Educació 

Infantil on el 35% són d’origen estranger i el 65% espanyols. 

Gràfic 2. Percentatge d’alumnat espanyol i estranger a l’Educació infantil  

 

Pel que fa a l’organització del centre està compensada per cinc equips: l’equip directiu 

(format per la Directora, la cap d’estudis i la secretària), l’equip de coordinació (que consta 

d’un coordinador per cada cicle (Educació Infantil i Primària-mitjans i grans)), l’equip de 

mestres (format per tres tutors i un especialista per cicle (a l’Educació Infantil, un especialista 

de música i a Primària, d’una banda un especialista d’Educació física pels mitjans i un 

especialista d’Anglès pels grans), l’equip de suport (format per un mestre especialista en 

Audició i Llenguatge (AL), tres mestres especialitats en Pedagogia Terapèutica (PT) i quatre 

Auxiliars Tècnics Educatius (ATE)) i l’equip de manteniment (que consta d’un conserge, un 

jardiner i vàries netejadores). 
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Figura 2. Organització del centre CEIP Verge de Lluc 

 

Al curs escolar 2013/2014 i pel que fa a l’educació infantil, després de dur a terme un anàlisi 

de les necessitats de l’alumnat es va a passar d’una educació merament tradicional, a regir-se 

per la metodologia dels espais d’aprenentatge (o ambients), mitjançant la qual els infants 

circulen amb tota llibertat i autonomia pels citats espais. 

Existeixen un total de sis zones d’aprenentatge: Barceló, Darwin, Gropius, Mauk iexterior. 

Cada un d’aquests espais està dedicat a una temàtica o disciplina específica, pel que fa a 

l’espai Barceló la temàtica és l’art, a  Darwin la naturalesa, a Gropius les construccions, a 

Mauk l’experimentació, i, a l’exterior el moviment i el joc simbòlic. 

A més a més de la lliure circulació pels ambients, els infants també gaudeixen setmanalment 

de sessions depsicomotricitat, en el gimnàs de l’escola, Música, a l’aula de Música, Valors, a 

un aula polivalent i Lectoescriptura a l’espai Brocca i Wernicke. 

Cal destacar que l’escola no compta amb cap sala debiblioteca comú per tots els alumnes del 

centre, però a cada un dels espais mencionats anteriorment, un dels microespais sempre 

disponibles pels infants és el de biblioteca, en el qual s’hi poden trobar contes i llibres 
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referents a la temàtica principal de cada zona (per exemple, a l’espai Barceló, contes i llibres 

sobre art i tècniques artístiques). 

Per acabar, tres dels espais mencionats anteriorment, corresponen amb els tres grups classe de 

referència dels infants (Barceló, Gropius i Mauk). Els grups classe han estat confeccionats a 

partir d’uns criteris: equilibri d’edats, nombre d’infants, paritat, alumnes amb Necessitats 

Educatives Especials (NEE) i equilibri intercultural. És per això que dins cada grup-classe 

conviuen infants de diferents edats, que possiblement tinguin companys germans o cosins en 

el mateix grup, infants amb necessitats educatives especials i infants de diferents nacionalitats 

i ètnies diferents. 

En aquest cas, la intervenció educativa que es durà a terme a la pràctica anirà dirigida al grup-

classe Barceló.  

Imatge 2. Espai Barceló vist des de la porta d’entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Imatge 3. Espai Barceló vist des de la porta que comunica 

amb l’espai exterior 

 

Aquest grup està compost per divuit infants d’entre 3 i 6 anys, de set nacionalitats diferents 

(Espanya-Mallorca i majoritàriament ètnia gitana-, Xina, Colòmbia, Ghana, Nigèria, Senegal i 

Gran Bretanya). Els gràfics 3 i 4 mostren el percentatge d’alumnes que són de nacionalitat 

espanyola (44%) i el percentatge d’alumnes de nacionalitat estrangera (56%), a més, de 

quines són les ètnies principals (Blanca, 25%; Gitana, 27%; Negra, 26%; Llatina, 21%; 

Asiàtica, 5%). 

Gràfic 3. Percentatge d’alumnat espanyol i estranger del grup classe Barceló 
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Gràfic 4. Percentatge d’alumnat per ètnies del grup classe Barceló 

 

Cal dir que en el grup-classe hi ha quatre conjunts de germans i pel que fa a Necessitats 

Educatives Especials (NEE) hi ha un infant amb Síndrome de Down i dos infants amb trastorn 

del llenguatge encara no diagnosticat.Per acabar, els infants de l’aula Barceló es caracteritzen 

per ser tranquils, molt atents i amb ganes de participar. 

4.2. Disseny de la intervenció 

4.2.1. Unitat didàctica 

UNA DINÀMICA INTERCULTURAL 

7 sessions                                          3r Trimestre                      7-05-2018/28-05-2018 

Justificació 

El tema principal a tractar d’aquesta unitat didàctica és la interculturalitat, mitjançant la 

qual, els infants primer coneguin i aprenguin diferents cultures i formes de vida d’altres 

infants, i, segon, s’impulsi la convivència i el respecte per la diversitat cultural de la 

societat i de l’aula. 

Objectius Continguts 

-Identificar i respectar lescaracterístiques 

i diferències pròpies i dels altres, 

rebutjant actituds discriminatòries. 

- Participar activament en la realització 

de les activitats que es proposen (joc, 

converses). 

- Característiques i diferències pròpies i 

dels altres. Identificar-les i respectar-les, 

rebutjant actituds discriminatòries. 

- La diversitat cultural, de sexes, llengües, 

ètniesde les persones. 

- La Xina, Anglaterra, Colòmbia, Àfrica, 

21%

27%
26%

21%
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- Conèixer diferents grups socials 

pròxims a la sevavida quotidiana, 

(característiques, valors i formes de 

vida), generant actituds de respecte i 

estimació. 

- Expressar idees mitjançant la llengua 

oral. 

- Escoltar i comprendre els contes i 

gaudir de fer-ho, així com respectarles 

convencions socials que regulen 

l’intercanvi lingüístic (torn de paraula, 

escolta activa i respecte), i tenir cura 

d’aquests. 

Espanya.  Característiques, valors i formes 

de vida. 

Activitats i temporalització 

SESSIÓ 1 

Joc “Tots som 

diferents, però 

tenim semblances” 

07/05/2018 

SESSIÓ 2 Conte “La Xina” 11/05/2018 

SESSIÓ 3 Conte “Anglaterra” 14/05/2018 

SESSIÓ 4 Conte “Colòmbia” 18/05/2018 

SESSIÓ 5 
Conte “Senegal 

(Àfrica)” 
21/05/2018 

SESSIÓ 6 Conte “Espanya” 25/05/2018 

SESSIÓ 7 
Mural “D’on som 

nosaltres?” 
28/05/2018 

Criteris d’avaluació Instruments d’avaluació 

❖ En relació als infants: 

- Formar-se una imatge ajustada i 

positiva de sí mateix i respectar la imatge 

dels altres. 

- Relacionar-se positivament amb els 

altres, respectar la seva diversitat 

personal, física i cultural. 

S’avaluarà als infants amb preguntes que es 

duran a terme en finalitzar cada un dels 

contes. Aquestes s’han descrit en la 

descripció de cada una de les sessions. 

 



20 

 

- Utilitzar la llengua oral i comprendre 

missatges orals diversos amb una actitud 

d’escolta atenta i respectuosa. 

❖ En relació a la pròpia intervenció: 

- Adequar els materials a les 

explicacions. 

- Avaluar si els espais eren els adequats a 

les activitats.  

- Realitzar una autoavaluació de la 

intervenció de cada recurs. 

Atenció a la diversitat Material didàctic 

Tot i que al grup classe hi ha un infant 

amb Síndrome de Down i dos infants 

amb trastorn del llenguatge, encara no 

diagnosticat, no és necessària cap 

modificació.  

- Dos Miralls. 

- Contes: La Xina, Anglaterra, Àfrica, 

Colòmbia, Espanya. 

- Cinta adhesiva. 

- Fil. 

- Tisores. 

- Blue-tag. 

- Mapamundi. 

- Càmera. 

- Impressora i plastificadora. 

- Ordinador i altaveus. 

4.2.2. Sessions didàctiques 

SESSIÓ 1 

Joc “Tots som diferents, però tenim semblances” 

Objectius Continguts 

-Identificar i respectar les característiques 

i diferències pròpies i dels altres, rebutjant 

actituds discriminatòries. 

- Participar activament en la realització de 

les activitats que es proposen (joc, 

converses). 

- Característiques i diferències pròpies i 

dels altres. Identificar-les i respectar-les, 

rebutjant actituds discriminatòries.  



21 

 

- Expressar idees mitjançant la llengua 

oral i escoltar i respectar els altres en 

diàlegs i converses col·lectives, emprant 

adequadament les normes i convencions 

socials. 

 

Desenvolupament de l’activitat 

Durant aquesta sessió es durà a terme el joc dels paquets. Per a aquest tots els infants 

estaran dispersos per l’aula i jo, com educadora, dirigiré el joc dient per quin factor 

s’han de guiar els infants per fer els paquets. Així doncs, es faran paquets segons el 

color dels cabells, el nombre de mans, els cabells llargs i curts, el colors dels ulls, el 

nombre d’orelles, l’estatura, el color de la pell, finalment, el nombre de dits de les 

mans. Per a què sigui més fàcil pels infants, hi haurà dos miralls per a que es puguin 

mirar. 

Amb aquest joc es vol aconseguir que els infants siguin conscients de les pròpies 

diferències i les de la resta de companys, però també de les semblances que aquests 

tenen entre ells.Per acabar amb la sessió tots ens asseurem a l’estora de l’assemblea i 

durem a terme una conversa, en la qual, cada un dirà d’on és. 

Materials 

- Dos Miralls repartits per l’aula. 

- Càmera. 

 

SESSIÓ 2 

Conte “La Xina” 

Objectius Continguts 

- Conèixer la Xina, algunes de les seves 

característiques, valors i formes de vida, 

generant actituds de respecte i estimació. 

- Saber relacionar la Xina, amb algun 

company de l’aula (que sigui d’aquest 

país). 

- Escoltar i comprendre el conte i gaudir 

de fer-ho. Tenir cura d’aquest. 

- La Xina. Característiques, valors i 

formes de vida.  

- Relació de la Xina amb algun company 

de l’aula (que sigui d’aquest país). 
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- Participar activament en la realització de 

les activitats que es proposen (joc, 

converses). 

Desenvolupament de l’activitat 

Per aquesta sessió, tots ens asseurem a l’estora de l’assemblea i els contaré el conte de 

la Xina, que diu així: 

“Hola! Som en Hua. Somd’Hubei, que està a la Xina. A la Xina parlem el xinès 

mandarí. El xinès és l’idioma més complicat del món. S’escriu amb idiogrames. Per dir 

hola, s’escriu així (你好 ) i es diu: Nǐhǎo!. Visc a un gratacel. Sabeu què és? És un pis 

però molt alt. Jo visc a la planta 14. Aquí a la Xina mengem molt d’arròs amb 

verdures. L’arròs el conreen els agricultors xinesos, en els arrossars i en les 

muntanyes. Els brots es planten a la terra que està coberta d’aigua. Quan maduren, es 

cullen les espigues i s’emmagatzema el gra. Mengem amb bastonets xinesos i no com 

vosaltres, amb la forqueta o la cullera. Quan tenim 3 anys, normalment ja els sabem 

fer servir perfectament. A la Xina tenim un calendari diferent. Cada any correspon 

amb un animal. El Cap d’any xinès és la festa popular més important. Els homes es 

disfressen de dragó i desfilen pels carrers amb el so dels gongs, dels tambors i dels 

petards. A la Xina hi ha un lloc molt especial. Aquest és la Gran Muralla Xina. És una 

de les set meravelles del món. Aquesta mesura aproximadament 21.000 quilòmetres.” 

En acabar amb aquest conte, veurem i escoltarem els gongs xinesos i el seu so. 

Després, els demanaré, com nom el protagonista del conte? D’on és? Què mengen a la 

Xina? Com mengen? Quina és la festa més important? Quin és el lloc més especial de 

la Xina? i, Qui de nosaltres és de la Xina?.  

Per acabar amb la sessió es buscarà al mapamundi on està la Xina i es penjarà una 

fotografia del personatge del conte. 

Materials 

- Conte “La Xina”. 

- Fil. 

- Tisores. 

- Imatge personatge tamany foto DNI. 

- Cinta adhesiva. 

- Blue-tag. 

- Mapamundi. 
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- Ordinador i altaveus. 

- Càmera. 

 

SESSIÓ 3 

Conte “Anglaterra” 

Objectius Continguts 

- Conèixer Anglaterra, algunes de les 

seves característiques, valors i formes de 

vida, generant actituds de respecte i 

estimació. 

- Saber relacionar Anglaterra, amb algun 

company de l’aula (que sigui d’aquest 

país). 

- Escoltar i comprendre el conte i gaudir 

de fer-ho. Tenir cura d’aquest. 

- Participar activament en la realització de 

les activitats que es proposen (joc, 

converses). 

- Anglaterra. Característiques, valors i 

formes de vida. Interès i respecte per 

Anglaterra i tot el que aquesta suposa. 

- Relació d’Anglaterra amb algun 

company de l’aula (que sigui d’aquest 

país). 

Desenvolupament de l’activitat 

Per aquesta sessió, tots ens asseurem a l’estora de l’assemblea i els contaré el conte 

d’Anglaterra, que diu així: 

“Hola! Som na Franny. Som de Londres, que està a Anglaterra. Aquí parlem Anglès. 

Diem... Goodmorning! Hello! Bye!. El meu plat preferit és l’esmorzar del matí. A 

Anglaterra fem un bon esmorzar per agafar energies per total dia. Mengem: ous, 

mongetes, tomàtiga rostida, salsitxes, pastís de carn...i bevem suc de taronja. 

Mmmmm...que està de bo!. I, per la tarda, els més grans beuen te amb pastes dolces. A 

mi m’encanten les pastes dolces, i sobre tot el pastís de poma que fa la meva mare. 

Mireu! La casa on jo visc és la de la porta blanca. És una casa adossada. Les cases 

adossades són molt típiques d’aquí. Sabeu perquè es diuen així? Perquè estan 

aferrades entre elles. Anglaterra és molt maca. Tenim molts de palaus, però el que més 

m’agrada és el Palau de Buckigham. Els meus avis, sempre m’hi porten a passejar. En 

aquest palau hi ha uns guàrdies que vigilen i van vestits d’una forma molt peculiar. 

Durant el canvi de guàrdia, els guàrdies toquen música i ballen. És un espectacle molt 



24 

 

divertit!. Aquí, a Anglaterra, celebrem el Halloween. Sabeu què és? És una festa 

terrorífica, però molt divertida! Per Halloween, la gent decora les cases amb llums, 

carabasses, aranyes, bruixes, espantaocells, ratpenats... Tots els nens ens disfressem i 

passegem pels carrers. Sabeu a què juguem? Juguem al Trick or treat, que significa 

Ensurt o dolç. Demanem caramels de casa en casa amb la condició de no provocar 

cap ensurt a la gent que hi viu.”. 

En acabar amb aquest conte, veurem el vídeo dels guàrdies del palau de Buckingham. 

Després, els demanaré, com nom la protagonista del conte? D’on és? Què li agrada 

menjar? Com s’anomenen les cases típiques d’Anglaterra? Perquè? Quin és el palau 

que més li agrada visitar a na Franny? Què hi ha en aquest palau? Quina és la festa més 

important? Què hi fan durant aquesta festa? i, Qui de nosaltres és d’Anglaterra?.  

Per acabar amb la sessió es buscarà al mapamundi on està Anglaterra i es penjarà una 

fotografia del personatge del conte. 

Materials 

- Conte “Anglaterra”. 

- Fil. 

- Tisores. 

- Imatge personatge tamany foto DNI. 

- Cinta adhesiva. 

- Blue-tag. 

- Mapamundi. 

- Ordinador i altaveus. 

- Càmera. 

 

SESSIÓ 4 

Conte “Colòmbia” 

Objectius Continguts 

- Conèixer Colòmbia, algunes de les seves 

característiques, valors i formes de vida, 

generant actituds de respecte i estimació. 

- Saber relacionar Colòmbia, amb alguns 

companys de l’aula (que sigui d’aquest 

país). 

- Colòmbia. Característiques, valors i 

formes de vida. Interès i respecte per 

Colòmbia i tot el que aquesta suposa. 

- Relació de Colòmbia amb alguns 

companys de l’aula (que siguin d’aquest 

país). 
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- Escoltar i comprendre el conte i gaudir 

de fer-ho. Tenir cura d’aquest. 

- Participar activament en la realització de 

les activitats que es proposen (joc, 

converses). 

Desenvolupament de l’activitat 

Per aquesta sessió, tots ens asseurem a l’estora de l’assemblea i els contaré el conte de 

Colòmbia, que diu així: 

“Hola! Som en Carlos Andrés. Som de Medellín, que està a Colòmbia. A Colòmbia 

parlem el castellà. Encara que una mica diferent de com el parlem aquí. Diem... 

¡Buenos días! Me lo estoypasandochévere. ¡Chao!. A mi m’agrada molt menjar 

Sancocho. Sabeu què és un menjar molt típic d’aquí? El Sancocho és una sopa amb 

carn i panotxa. La meva àvia el fa tan bo, que està per llepar-se els dits!. Vos conto un 

secret? A Colòmbia tenim grans plantacions de cafè. Sabíeu que el cafè neix d’una 

planta?. Els camperols i les camperoles recol·lecten els grans de cafè. Tots porten un 

barret per aguantar les hores de sol. Colòmbia és un país molt colorit. Les cases són 

de colors diferents. Ens encanten els colors i per això, la festa que més ens agrada és 

el Carnaval de Barranquilla. Pel Carnaval, ens disfressem ben colorits i cantem i 

ballem pels carrers. És molt divertit!. A Colòmbia ens encanta ballar. Ballem la 

cúmbia, el fandango i el bambuco, que són diferents tipus de ball.”. 

En acabar amb aquest, els demanaré, com nom el protagonista del conte? D’on és? Què 

li agrada menjar? Com són les cases de Colòmbia? Quina és la festa més important de 

Colòmbia? Què hi ha a Colòmbia que és tan especial? D’on neix el cafè? Què ballen a 

Colòmbia? i, Qui de nosaltres és de Colòmbia?.  

Per acabar amb la sessió es buscarà al mapamundi on està Colòmbia i es penjarà al 

mapamundi una fotografia del personatge del conte. 
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Materials 

- Conte “Colòmbia”. 

- Fil. 

- Tisores. 

- Imatge personatge tamany foto DNI. 

- Cinta adhesiva. 

- Blue-tag. 

- Mapamundi. 

- Ordinador i altaveus. 

- Càmera. 

 

SESSIÓ 5 

Conte “Àfrica (Senegal)” 

Objectius Continguts 

- Conèixer Àfrica i,també, Senegal, 

algunes de les seves característiques, 

valors i formes de vida, generant actituds 

de respecte i estimació. 

- Saber relacionar Senegal i, en general, 

Àfrica, amb alguns companys de l’aula 

(que siguin d’aquest país i/o continent, o 

d’altres països d’aquesta). 

- Escoltar i comprendre el conte i gaudir 

de fer-ho. Tenir cura d’aquest. 

- Participar activament en la realització de 

les activitats que es proposen (joc, 

converses). 

- Senegal i, en general, Àfrica. 

Característiques, valors i formes de vida. 

Interès i respecte per Senegal i, en 

general, Àfrica i tot el que aquesta suposa. 

- Relació de Senegal i, en general, Àfrica, 

amb alguns companys de l’aula (que 

siguin d’aquest país i/o continent, o 

d’altres països d’aquesta). 

Desenvolupament de l’activitat 

Per aquesta sessió, tots ens asseurem a l’estora de l’assemblea i els contaré el conte de 

Senegal (Àfrica), que diu així: 

“Hola! Som en Dramane. Som de Senegal, que està a l’Àfrica. Aquí normalment 

parlem el francès, encara que també parlem el wòlof. Nangadef! Bonjour!. Mireu! La 

casa on jo visc és molt semblant a les cases d’aquí. N’Abdou i Amath són dos amics 
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meus. Ells son de la tribu wòlof. Viuen al camp, en cases molt diferents a les nostres. 

Les seves cases estan fetes d’excrements de vaca i palla. Són maques, oi?. En la tribu 

wòlof, la gent ha d’anar cada dia a buscar aigua al pou, ja que no tenen aigua corrent 

com tenim nosaltres a les nostres cases. És increïble veure com transporten l’aigua. 

Mireu!. A l’Àfrica, tenim un fruit que cura el mal de panxa. Aquest és el Baobab. Aquí, 

a l’Àfrica ballem el Mbalax, que és un tipus de dansa africana. Per ballar-lo toquem 

instruments com el Sabar i el Tama, que són semblants a un tambor. Ens ho passem la 

mar de bé!. A la sabana africana hi ha molts i molts animals fascinants. Podem trobar-

ne girafes, cérvols, elefants, guepards, rinoceronts, cocodrils...”. 

En acabar amb aquest, els demanaré, com nom el protagonista del conte? D’on és? De 

que estan fetes les cases dels amics d’en Dramane? Què passa amb l’aigua a la tribu 

Wolof? I com ho fan per aconseguir-ne? Quina dansa ballen a Senegal? Quins animals 

hi podem trobar a l’Àfrica? i, Qui de nosaltres és de Senegal? I, d’Àfrica?.  

Per acabar amb la sessió es buscarà al mapamundi on està Àfrica i Senegal i es penjarà 

en aquest una fotografia del personatge del conte. 

Materials 

- Conte “Àfrica (Senegal)”. 

- Fil. 

- Tisores. 

- Imatge personatge tamany foto DNI. 

- Cinta adhesiva. 

- Blue-tag. 

- Mapamundi. 

- Ordinador i altaveus. 

- Càmera. 

 

SESSIÓ 6. Conte “Espanya” 

Objectius Continguts 

- Conèixer Espanya, en concret l’ètnia 

gitana, algunes de les seves 

característiques, valors i formes de vida, 

generant actituds de respecte i estimació. 

- Saber relacionar l’ètnia gitana amb els 

- Espanya, en concret l’ètnia gitana. 

Característiques, valors i formes de vida. 

Interès i respecte per l’ètnia gitana i tot el 

que aquesta suposa. 

- Relació de l’ètnia gitana, amb alguns 



28 

 

companys d’aula que ho siguin. 

- Escoltar i comprendre el conte i gaudir 

de fer-ho. Tenir cura d’aquest. 

- Participar activament en la realització de 

les activitats que es proposen (joc, 

converses). 

companys de l’aula (que siguin d’aquest 

país i/o ètnia). 

Desenvolupament de l’activitat 

Per aquesta sessió, tots ens asseurem a l’estora de l’assemblea i els contaré el conte 

d’Espanya, que diu així: 

“Hola! Som na Sarai i som gitana. Som de Mallorca, que està a Espanya. A Espanya 

parlem molts idiomes: el castellà, el català, el basc, el gallec i l’aranès. Jo parlo el 

caló, que és l’idioma dels gitanos. Aquest és semblant al castellà, encara que amb 

paraules diferents. Na Maria i na Paula són amigues meves. Elles també són de 

Mallorca, encara que no són gitanes. Elles parlen el català. La meva família es dedica 

al mercat. Tenen tres paradetes. Una de fruites i verdures, una de roba i una altra de 

calçat. La de la fota és la meva mare. Mireu!. Jo visc amb la meva mare, el meu pare, 

els meus germans, la meva àvia i el meu avi. Mireu! A la foto surten els meus avis i els 

meus germans front la casa on vivim. El Nadal són les festes que més m’agraden. Per 

Nit bona ens reunim tota la família i mengem potatge gitano, fet per la meva àvia. 

M’ho pas molt bé jugant, ballant i cantant amb els meus cosins i cosines. També, el dia 

8 d’Abril celebrem el Dia mundial del poble gitano. Solem reunir-nos tota la família 

per anar vora la mar amb flors i veles i recordar als familiars que no hi són. Als 

gitanos ens agrada molt cantar, tocar les palmes i ballar. Ballem la rumba i el 

flamenc. Els meus oncles solen tocar la guitarra espanyola i el caixó flamenc, per 

animar-nos a ballar. Les nenes i dones gitanes ens solem mudar molt per les festes. 

Ens posem els nostres millors vestits i ens pentinem amb un recollit.”. 

En acabar amb aquest, els demanaré,Com nom la protagonista del conte? Què passa 

amb ella? Quina llengua parla? I les seves amigues? Quin és el plat preferit de na 

Sarai? Quina és la festa que més li agrada a na Sarai? Perquè? Què els agrada molt fer 

als gitanos? i, Qui de nosaltres és d’Espanya? Qui és gitano i qui no?. 

Per acabar amb la sessió es demanarà que algun infant d’ètnia gitana ens mostri com 

toquen les palmes i ballen i es buscarà al mapamundi on està Espanya, i més 

concretament a Mallorca, per penjar-hi una fotografia del personatge del conte. 



29 

 

Materials 

- Conte “Espanya”. 

- Fil. 

- Tisores. 

- Imatge personatge tamany foto DNI. 

- Cinta adhesiva. 

- Blue-tag. 

- Mapamundi. 

- Ordinador i altaveus. 

- Càmera. 

 

SESSIÓ 7 

Mural “D’on som nosaltres?” 

Objectius Continguts 

- Recordar els contes narrats a les sessions 

anteriors. 

- Identificar la seva fotografia, per tant, 

identificar-se a sí mateix. 

- Ser capaç d’ubicar-se en el mapamundi. 

- Xina, Anglaterra, Colòmbia, Senegal -

Àfrica, Espanya. 

- Mapamundi i zones narrades. 

Desenvolupament de l’activitat 

Per aquesta sessió tots ens asseurem a l’estora de l’assemblea i repassarem els països 

i/o continent (Àfrica) que hem vist fins ara. Després, dins una carmanyola hi haurà 

fotografies dels infants, i aquests hauran de buscar cada un la seva. Quan tots tinguin la 

seva imatge, parlarem sobre d’on som cada un de nosaltres i cada infant aferrarà la seva 

fotografia al mapamundi. En acabar, explicarem la quantitat de països que hi ha al món 

i que tots som diferents, amb la idea de que els infants siguin conscients de què no hi 

ha res de dolent en ser diferent i de llocs diferents.  

Materials 

- Mapamundi. 

- Fotografies dels infants. 

- Blue-tag. 

- Càmera. 
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5. Resultats obtinguts 

Els resultats de la intervenció obtinguts han estat molt diversos,aquests han estat els següents: 

En primer lloc, la primera sessió va anar molt bé, encara que personalment penso que no em 

va quedar molt clar si els infants havien captat la idea de que tots tenim diferències i també 

semblances. 

Primerament, vaig explicar als infants, a mode d’assemblea, en què consistia el joc dels 

paquets. En veure que estaven preparats per començar l’activitat, vaig dir als infants que es 

posessin dempeus i que es dispersessin per l’espai de l’aula, el qual cal dir que era bastant 

limitat, tot i que vaig preparar l’aula llevant les taules i les cadires d’enmig.  

Pel joc, havia de manar als infants unes consignes, les quals en la pràctica qualcunes varen 

resultar ser fàcils d’entendre pels infants i d’altres més complicades o inclòs no les varen 

entendre. 

Per començar vaig donar la primera consigna (color dels cabells) i els infants, molt 

participatius, varen mirar-se als miralls i/o demanar-se entre ells quin color de cabells tenien i 

varen saber fer els paquets. 

La segona consigna (el nombre de mans), els va despistar, ja que era obvi per ells que tots 

teníem dues mans. Pel que fa a la tercera consigna (cabells llargs i curts), els infants varen 

saber fer els paquets perfectament. La consigna següent (del color dels ulls), va ser molt 

complicada pels infants. Tot i mirar-se als miralls, molts d’ells varen necessitar que jo i 

l’educadora els diguéssim quin color d’ulls tenien.  

La consigna del nombre d’orelles va ser igual de fàcil i obvia pels infants, així com la del 

nombre de mans, esmentada abans. 

Pel que fa a la consigna per estatura, va ser molt interessant veure com els infants es 

mesuraven entre ells. Tenint en compte aquesta reacció dels infants, vaig voler canviar els 

paquets per fer una fila d’infants, de més baix a més alt, això els va despistar molt però va ser 

molt interessant veure com els infants es col·locaven segons la seva estatura. 

La consigna del color de la pell va ser una experiència, que vista des de la meva posició, no 

em va agradar gens, ja que em va resultar racista, encara que després de reflexionar he arribat 

a la conclusió que la meva opinió, inconscientment, ve dictada per uns prejudicis fixats per la 

societat. 
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Pel que fa l’acció dels infants en relació amb aquesta consigna, varen estar molt participatius i 

es comparaven el color de pell entre ells. 

Per acabar, la darrera consigna (nombre de dits de les mans) va ser molt interessant, ja que els 

infants varen contar-se els dits i en veure que tots teníem deu dits (sumant els dits de les dues 

mans), vàrem acabar el joc amb una gran abraçada múltiple. 

Durant l’assemblea per concloure l’activitat, vaig demanar als infants que cada un, respectant 

un ordre i torn de paraula, digués d’on era. Vaig quedar sorpresa, ja que molts infants no 

sabien d’on eren i vaig decidir canviar la pregunta i en lloc de demanar d’on eren, vaig 

preguntar d’on eren les seves famílies. D’aquesta manera, llevat d’un parell d’infants, varen 

saber respondre. 

En segon lloc, les cinc sessions següents, referents als diferents contes (Xina, Anglaterra, 

Colòmbia, Àfrica i Espanya) varen ser molt interessants. En totes les sessions, els infants 

varen mostrar-se molt interessats pels diferents contes, i varen saber relacionar-los quasi tots, 

amb els seus companys del grup-classe, llevat el conte de Colòmbia, ja que el dia que es va 

narrar aquest conte, els infants que són d’aquest país, no varen assistir a l’escola. 

Tot i saber relacionar els seus companys amb cada un dels contes (o país), em vaig adonar que 

els era molt complicat entendre que els infants (o les seves famílies) africans, són de l’Àfrica, 

ja que com tots viuen a Espanya, no entenien com poden ser d’un altre lloc del món. Penso 

que és perquè confonen el ser de i el viure a. A més, penso que això els passa perquè així com 

els infants xinès, anglès i els colombians, saben que són d’allà, els africans no, perquè 

l’educadora mai havia parlat de l’Àfrica amb ells. 

D’altra banda, els infants que són espanyols, quan els demanes d’on són et diuen literalment 

“d’aquí”, i en aquest cas el que vaig demanar va ser “On és “aquí”?”, però tampoc ho varen 

saber respondre. És a dir, saben que són d’aquí i són conscients d’això, però no saben que 

“aquí” és Espanya, o més concretament Mallorca. 

Pel que fa a l’ètnia gitana, tots els infants han sabut quins companys eren gitanos i quins no. 

En tercer lloc, pel que fa a la darrera sessió, la realització del mural amb les fotografies dels 

infants, va ser molt divertida i em va sorprendre molt, ja que tots els infants varen saber 

aferrar la seva fotografia en el seu país d’origen. M’ha sorprès molt i he quedat molt orgullosa 

de la tasca feta, ja que tot i que en principi en la unitat didàctica no hi havia cap objectiu que 

fos aconseguir que els infants que no sabien d’on són, ho sabessin, si que al llarg de la 
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pràctica de la unitat didàctica, sí que va ser un objectiu que, personalment, em vaig fixar, ja 

que em resultava molt important que els infants sabessin d’on eren ells mateixos i/o les seves 

famílies. 

6. Conclusions 

Tenint en compte tot el que s’ha explicat anteriorment al llarg d’aquest treball i la pràctica 

duta a terme, es poden destacar les següents conclusions, dividides en dos apartats. D’una 

banda, les conclusions teòriques del treball, i d’altra, les conclusions de la intervenció amb els 

infants:  

Conclusions teòriques 

Les conclusions teòriques que cal destacar són les següents: 

- L’educació de qualitat és aquella que ensenya per a la vida quotidiana, per tant, ha 

d’ensenyar la interculturalitat. 

- Tot i que la política educativa espanyola té en compte la diversitat de l’alumnat, penso que 

amb això s’hi fa més referència a la diversitat de necessitats físiques, cognitives i emocionals 

dels alumnes (de l’alumnat que té o no Necessitats Educatives Especials (NEE)) i no tant a 

l’heterogeneïtat de cultures, la qual hauria de tenir el mateix valor, ja que és igual 

d’important. 

Doncs, els incisos que s’hi fan a les lleis educatives espanyoles, en relació a la diversitat 

cultural, són breus i escassos, la qual cosa és sorprenent, tenint en compte la societat plural en 

la qual vivim. 

Conclusions de la intervenció amb els infants 

Fent referència a l’objectiu principal marcat a l’inici d’aquest treball (aconseguir que els 

alumnes d’educació infantil, més concretament, el grup classe Barceló, de l’escola CEIP 

Verge de Lluc entenguin i comprenguin el concepte d’interculturalitat), penso que ha estat 

assolit, ja que llevat de les dificultats que aquests han tingut al llarg de la pràctica, finalment 

han sabut identificar-se amb el seu país d’origen i/o de les seves famílies, també han adquirit 

uns coneixements mínims de cada un dels països i han respectat en tot moment les 

característiques i diferents formes de vida dels infants dels diferents orígens i ètnies. 

A més, d’altres punts ha destacar són els següents: 
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- Els infants tenen dificultats per identificar diferències, que per nosaltres (els adults), són 

obvies, inclòs diferències tan visibles com són el color de la pell, per a ells no són percebudes 

de manera tan exagerada com ho són per nosaltres. 

- Els infants aprenen la diversitat cultural per sí mateixos, però crec que és important 

treballar-la a l’escola i a casa, ja que la societat fa que els infants aprenguin i creixin amb 

prejudicis i si des de l’escola i des de casa s’ensenya i educa, la interculturalitat pot treure els 

seus fruits. 

- Els contes són el millor recurs didàctic per treballar la interculturalitat, ja que amb aquests 

els infants entenen i comprenen perfectament aquest concepte. D’altra banda, el diàleg (o 

conversa, debat) també és un bon recurs, ja que amb aquest els infants fan conscient el que 

han après. Mentre que el joc, penso que és una bona eina didàctica per comprendre les 

diferències ètniques però que no he sabut enfocar-lo bé, tenint en compte el desenvolupament 

i edat dels infants. 
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8. Annexos 

8.1. Annex I. Imatges de la resta d’espais d’educació infantil de l’escola CEIP Verge de 

Lluc 

Imatge 4. Espai Gropius vist des de la porta d’entrada 

 

Imatge 5. Espai Gropius vist des de la porta que comunica amb l’espai exterior 

 

Imatges 6. Espai Mauk vist des de la porta d’entrada 
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Imatge 7. Espai Mauk vist des de la porta que comunica amb l’espai exterior 

 

Imatge 8. Espai Darwin vist des de l’inici del passadís dels espais 
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Imatge 9. Espai Darwin vist des del punt contrari a 

l’anterior 

 

Imatge 10. Espai exterior vist des de la porta de Barceló 

 

Imatge 11. Espai exterior vist des del punt contrari a l’anterior  
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8.2. Annex II. Imatges de la pràctica de la unitat didàctica, Una dinàmica intercultural 

Imatge 12. Mesurem la nostra estatura 

 

Imatge 13. Joc dels paquets: Qui té dues mans? 
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Imatge 14. Assemblea final primera sessió 

 

Imatge 15. Assemblea inicial conte de la Xina 

 

Imatge 16. El conte de la Xina 
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Imatge 17. On està la Xina? 

 

Imatge 18. El conte d’Anglaterra 

 

Imatge 19. On està Anglaterra? 
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Imatge 20. Aferrem el personatge del conte d’Anglaterra 

 

Imatge 21. Veiem el vídeo dels guardians del Palau Buckinham 

 

Imatge 22. Nena interessada llegeix el conte 

d’Anglaterra 
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Imatge 23. On està Colòmbia? 

 

Imatge 24. Busquem on està Àfrica 
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Imatge 25. Aferrem el personatge del 

conte d’Àfrica 

 

Imatge 26. Contem el conte d’Espanya 

 

Imatge 27. Volem veure com van vestides les gitanes 
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Imatge 28. Nen interessat llegeix el conte d’Espanya 

 

Imatge 29. Repassem les nacionalitats vistes fins el moment 

 

Imatge 30. Nena busca la seva fotografia 
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Imatge 31. Nena aferra la seva imatge 

 

Imatge 32. Resultat final de la pràctica de la interculturalitat a l’aula 
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8.3. Annex III. Portades i texts dels contes descrits a les sessions didàctiques 

Imatge 33. Portada del conte de la Xina 

 

Imatge 34. Mostra del text de la pàgina 7 

del conte de la Xina 

 

Imatge 35. Portada del conte d’Anglaterra 
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Imatge 36. Mostra del text de la pàgina 2 

del conte d’Anglaterra 

 

Imatge 37. Porta del conte de Colòmbia 

 

Imatge 38. Mostra del text de la pàgina 20 

del conte de Colòmbia 
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Imatge 39. Porta del conte d’Àfrica 

 

Imatge 40. Mostra del text de la pàgina 10 

del conte d’Àfrica 

 

Imatge 41. Porta del conte d’Espanya 
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Imatge 42. Mostra del text de la pàgina 15 

del conte d’Espanya 

 


