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Resum: 

El propòsit d’aquest treball ha sigut traslladar el joc dramàtic a les aules de l’escola i posar en 

pràctica una sèrie de tallers formats per diferents tipus d’activitats d’estimulació oral durant el 

darrer curs d’infantil i al primer curs de primària. S’han creat mesures de prevenció per 

l’expressió oral, les quals han tractat de potenciar que els nens millorin certes habilitats, com la 

improvisació, la imaginació, la creativitat i l’aprenentatge per experimentar situacions positives 

on intervingui la comunicació. D’aquesta manera es poden abordar sentiments com la por a 

equivocar-se o parlar davant de públic, la frustració i la inhibició. A més, també s’ha volgut fer 

una valoració de les activitats mitjançant el grau de satisfacció dels infants amb les activitats. 

Finalment, s’ha elaborat un recull que conté les cinc activitats amb millors valoracions 

objectives i els materials adients per posar-les en pràctica. 

 

Paraules clau: joc dramàtic, comunicació, oralitat, desinhibició  

 

Abstract: 

The main objective of this work was to transfer the dramatic game to the school classrooms and 

to put into practice a series of workshops formed by different types of oral stimulation activities. 

The aim is to create oral prevention measures, as well as to make children aged 5 and 6 years 

old develop specific abilities (improvisation, imagination, creativity, cooperative learning ...) 

to experience positive situations in which communication (verbal and non-verbal) are central. 

Thus, the activities proposed are specially designed to cope with fear of making mistakes, stage 

fright, or excessive frustration and inhibition. In addition, we also wanted to make an evaluation 

of the activities through the degree of children's satisfaction with them. Finally, a compilation 

containing five activities with the best subjective reports and the suitable materials to put them 

into practice is provided. 

 

Key words: dramatic game, communication, orality, lack of inhibition 
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1. ESPECIFICACIÓ DE LA MATÈRIA I DEL TEMA DE TREBALL 

La matèria elegida per treballar és l’oralitat, a causa de la necessitat de fomentar la comunicació 

oral, tant verbal com no verbal, que he pogut observar en els meus períodes de pràctica a 

diferents escoles, perquè no fan un ús correcte d’aquesta darrera d’ençà que són infants.  

Llavors, els mestres es troben que en un món on la comunicació està a l’ordre del dia, estan 

formant nens que no són bons comunicadors. Per tant, aquest treball de fi de grau està dirigit a 

crear mesures de prevenció, desinhibició i de consolidació de la comunicació oral, i sobretot a 

viure experiències, sempre des del vessant de l’audició i llenguatge a través del teatre, el joc, la 

poesia… És a dir, des de l’art. 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE L’INTERÈS PEL TEMA ELEGIT 

He triat abordar la comunicació verbal i no verbal a través l’art perquè, tal com diu Borda 

Crespo (2004) al seu article “Lo importante es el teatro” ensenyar teatre als infants és saber 

valorar la importància del joc pel desenvolupament cognitiu de la persona i per l’aprenentatge 

d’estratègies socials. Per tant, perquè es produeixi un aprenentatge s’ha de produir una 

experiència, i el teatre parla de l’experiència de vida. 

 

Aleshores, el que m’agradaria fomentar és l’aprenentatge creatiu utilitzant una metodologia de 

caràcter diferent, com són el joc i la dramatització. Tal com diu Sánchez Gala (2007): 

 

 “Una metodología capaz de aprovechar las ventajas pedagógicas de la Dramatización, 

entendida ésta no sólo como un apartado incluido en el Área de Expresión Artística, sino como 

un sistema de comunicación en el que se integran todas las formas de expresión, verbal y no 

verbal (música, gesto, movimiento, emoción, trazo, color...) y desde el que sea posible 

globalizar todas las áreas, artísticas y no artísticas”. (p.2) 

 

 

A més, Martínez Marín (2007) afirma que la dramatització s’insereix en l’oralitat, el qual 

permet que els alumnes explorin la seva creativitat i el seu enginy per inventar històries, ja que 

l’oralitat dóna lloc a diferents percepcions dels receptors i pot condescendir a crear algunes 

adaptacions personals. Per altra banda, per què triar l’expressió oral si a les escoles es dóna, 

majoritàriament, més importància a l’expressió escrita? Per respondre aquesta pregunta, faré 

referència a unes paraules de Pérez (2014) que refereix al fet que el llenguatge oral és un gran 
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desconegut, perquè no es pensa que és un gran instrument per la cognició i l’aprenentatge. Ella 

afirma que a partir dels quatre anys el llenguatge oral ja és un instrument per aprendre, per 

explicar i per comunicar. La major part de les demandes rebudes per dificultats lectores i 

d'aprenentatge, són el resultat d’una situació inadequada amb el llenguatge oral. Per acabar, 

vull explicar per què penso que es necessiten implementar mesures de desinhibició per dur a 

terme una bona comunicació oral. En aquest cas, em fonamentaré en Fabregat (2015) autor del 

llibre “Convence y vencerás” que afirma que parlar en públic és al primer lloc al rànquing de 

fòbies. L’error, com diu ell, és no ensenyar a parlar en públic des de primària. És molt més fàcil 

adquirir aquest hàbit des de petits, i posa com a exemple els països anglosaxons, on a partir dels 

cinc anys els nens fan exposicions orals davant tota la classe. 

 

3. OBJECTIUS 

En primer lloc, vull destacar que aquest treball de fi de grau no té un objectiu final, és a dir, la 

meva intenció no és treballar l’expressió oral per avaluar en darrer terme si ha millorat la seva 

competència comunicativa, sinó que es duran a terme uns tallers que tindran uns objectius 

específics marcats que s’hauran d’intentar aconseguir el dia que es realitzi la tasca. Per tant, és 

una feina que s’ha de fer dia a dia, no només al final del trajecte. 

 

Els objectius generals que es volen assolir amb la posada en pràctica de les diferents activitats 

són: 

1. Experimentar situacions positives on intervingui la comunicació oral. 

2. Fomentar la creativitat, l’expressió i la interacció entre els infants per prevenir futures 

situacions de por a parlar en públic. 

3. Exercitar la comunicació verbal i no verbal a través del joc i el teatre des del vessant 

d’audició i llenguatge. 

4. Avaluar la satisfacció percebuda de les activitats proposades i segons aquesta, 

seleccionar les millors candidates. 

5. Elaborar un recull amb les millors activitats de joc dramàtic per promoure 

l’aprenentatge servei. 
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4. MARC TEÒRIC 

 

4.1 NECESSITAT DE CANVI 

Ens trobem en una societat i realitat que canvia contínuament. Es podria parlar de progrés en 

molts àmbits de la nostra vida: tecnològic, científic, de valors, en relació d’igualtat… però a 

l’escola, podem parlar de progrés educatiu? (Canyelles, 2016). 

 

Llavors, Sánchez (2007) es demana: què passa en l’ensenyança primària? Per què hi ha tant 

fracàs escolar? Què passa a les classes? Per què hi ha tanta falta d’interès en els alumnes per 

les tasques de l’escola? Aleshores a la seva tesi doctoral afirma que la potencialitat mental i la 

creativitat dels alumnes queden suprimides per una metodologia de caràcter tradicional. Però, 

què és l’escola tradicional? Acevedo i Carrillo (2010) la defineixen com un sistema on: 

 

“En el sistema tradicional priva el magistrocentrismo, hay escaso uso de materiales 

sensoriales, el alumno dispone de tiempo limitado para cumplir sus tareas, tiene 

asignado un lugar en el salón, los grupos generalmente están formados por niños de la 

misma edad” (pàg. 20). 

 

Per altra banda, Casals (2009) posa de manifest la necessitat de replantejar el treball oral, o 

com ell diu “les competències comunicatives orals” en el context escolar. Afirma que aquest 

aspecte s’ha manifestat des de tots els sectors implicats: mestres, acadèmics, pares d’alumnes, 

sindicats, plataformes ciutadanes… Esmenta que la Plataforma pel Català a l’Escola (amb el 

sindicat majoritari, l’USTEC, i la principal federació d’Associacions de Pares i Mares, la 

FAPAC, al capdavant) l’any 2007 proposen mesures per potenciar l’oralitat com el cant oral, 

la lectura i tallers de ràdio. Existeix una contradicció entre la importància que es dóna a la 

llengua oral com a habilitat social bàsica i les dificultats en portar a terme una educació 

específica adequada. El desajust és causat per la subordinació de l’oral a l’escrit, la focalització 

de l’aprenentatge i la pràctica fora del marc escolar, la dificultat de gestionar les activitats 

d’aula, i la manca de traces perdurables i evidents que facilitin la seva avaluació (com se cita 

en Casals, 2009, pàg. 51). 

 

Per tant, s’entén que els mètodes d’ensenyament segueixen estant enfocats bàsicament a 

l’adquisició per part dels alumnes de grans quantitats d’informació continguda als llibres de 

text, per recordar-la (només) abans dels exàmens. Per aquest motiu es reivindica una forma 
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d’ensenyança que faciliti situacions de pràctica de la creativitat i l’oralitat (individual i 

col·lectiva), motivant l’aprenentatge de continguts diversos i la captació d’habilitats socials.  

Llavors, es tria la metodologia de la dramatització, entesa com un sistema de comunicació en 

el qual s’integren totes les formes d’expressió, verbal i no verbal. (Sánchez, 2007). 

 

Finalment, es vol fer una proposta que consisteix a desenvolupar l’expressió oral a través de 

totes les possibles tècniques teatrals que es poden utilitzar a l’aula. En primer lloc, es fa esment 

d’unes primeres activitats de desinhibició, escalfament i respiració, que donaran pas a exercicis 

d’entonació i pronunciació. Tot seguit, es proposen també activitats de mímica, expressió 

corporal i improvisació. La finalitat és aconseguir assolir els continguts de manera menys 

conscient i més expressiva, a través de l’expressió dramàtica, que és un llenguatge total i 

complet (Prieto, 2007). 

 

4.2 LA DRAMATITZACIÓ A L’AULA 

El teatre 

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, explicar històries, per connectar amb altres 

persones. És una activitat que potencia les capacitats comunicatives. Així doncs, constitueix 

una part molt important en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants. Els dóna eines 

per aprendre a expressar i comunicar els seus propis sentiments, enriquir els seus mitjans 

d’expressió i la seva espontaneïtat (Llunell, 2010). 

 

Quant al procés teatral, es poden aconseguir objectius molt beneficiosos pels infants, com 

poden ser (Torras, 2012): 

● Experimentar el joc com un mitjà de procés creatiu i expressiu, de creixement personal 

i col·lectiu. 

● Potenciar la creativitat i les habilitats personals. 

● Fomentar el treball individual i d’equip. 

● Fomentar l’eliminació d’inhibicions i complexos 

● Reforçar l’autonomia, l’autoestima i la personalitat. 

● Formar individus més comunicatius i expressius. 

 

Per tant, es pensa que els objectius citats anteriorment es poden aconseguir amb el teatre com 

a mitjà, transmissor, tècnica… 
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A més, també pot potenciar i afavorir moltes altres competències; 

● L’expressió corporal, perquè està estretament lligada a l’expressió verbal. Quan hi ha 

una bona expressió amb el cos, hi ha una bona expressió amb la veu. 

● Els conceptes d’espai, temps, els símbols… ens ajuden a entendre el funcionament del 

moviment. 

● Entendre com funciona la capacitat d’expressió i de conducta està íntimament 

relacionat amb el desenvolupament de l’autoestima i de la personalitat. 

● Ens ajuda a tenir empatia, a entendre, apreciar i valorar la conducta d’altres persones. 

 

 El joc dramàtic 

Aquest mot ve de la traducció literal del “jeu dramatique” en francès. Aquest terme s’ha difós 

molt pel nostre país a causa de l’èxit d’aquesta tècnica pedagògica, inaugurada per Leon 

Chancerel als anys trenta. El joc dramàtic se centra en el joc lliure i personal, i s’allunya d’un 

teatre formalitzat. Designa també les múltiples activitats d’un taller d’expressió dramàtica: 

activitats d’expressió corporal, expressió lingüística, plàstica, ritme, jocs de mímica, de titelles, 

d’ombres… La finalitat d’aquest és aconseguir una experiència educativa integradora de 

llenguatges expressius que, basats en el joc i el protagonisme dels infants, possibiliti la seva 

expressió personal, i l’impuls de la seva capacitat creativa, així com les seves relacions 

personals (Tejerina, 2006). 

 

Per altra banda, el llenguatge del teatre en aquestes activitats és un mitjà al servei del 

desenvolupament individual i col·lectiu. Cerca la qualitat del procés. Allò que és fonamental 

és l’exploració i el plaer de compartir mitjançant el joc i el desenvolupament expressiu de cada 

nen i nena. (Com se cita en Tejerina, 2006, pàg. 5) 

 

4.3 ESTUDIS EMPÍRICS  

Pel que fa a les intervencions basades en l’evidència, Cruz (2014) posà en marxa la utilització 

a l’aula de les activitats dramàtiques pel tractament de les dificultats lingüístiques en alumnes 

de primària. L’autor explica el cas d’un nen que està cursant 3r de primària i que té dificultats 

lingüístiques i emocionals: disfèmia i falta d’autoestima. Llavors defineix un programa 

d’intervenció que incorpora les tècniques teatrals com a estratègies per desenvolupar 

competències socioafectives. Per validar l’eficàcia del programa, porta a terme una avaluació 

quantitativa dels progressos de l’alumne i es mesuren els paràmetres elegits (ritme i fluïdesa 

de la parla) durant una llarga seqüència temporal. 
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A continuació, es comparen els resultats de les sessions després d’haver dut a terme la 

incorporació del teatre a l’aula. 

RITME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica: Comunicación y teatro El juego teatral como herramienta para el tratamiento de las 

dificultades lingüísticas en alumnos de primaria. Gràfica extreta de Cruz (2014) 

 

A la primera sessió la parla del nen es caracteritza per: un 10% de parla normal, un 60% de 

ritme alterat lent i un 30% ràpid, juntament amb una observació: un mutisme molt accentuat. 

Si observem la sessió número 30, es pot apreciar com el ritme normal ha augmentat fins a un 

60%, mentre que el ritme alterat lent i ràpid han disminuït fins al 15% i el 25% respectivament. 

Per tant, es pot veure amb claredat la millora en la consecució d’una parla normal. Això és a 

causa de la confiança que el nen adquireix en ell mateix, ja que no necessita pensar tant les 

coses. 
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FLUÏDESA DE LA PARLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica: Comunicación y teatro El juego teatral como herramienta para el tratamiento de las 

dificultades lingüísticas en alumnos de primaria. Gràfica extreta de Cruz (2014) 

 

Respecte a la difluència, s’aprecia un 10% de parla fluida enfront d’un 90% de parla no fluida. 

A més, al seu estudi l’autor proporciona altres dades de la primera sessió: molta presència de 

repeticions, prolongacions i bloquejos. Es pot apreciar en ell tics i tensió muscular. En canvi, a 

la sessió 30 la parla fluida augmenta fins al 60% i la no fluida disminueix fins al 40%. A més, 

també afegeix que fa poques repeticions i prolongacions i que no sofreix cap bloqueig. 

Respecte als moviments associats, ja no es donen. 

 

Taules: Comunicación y teatro El juego teatral como herramienta para el tratamiento de las 

dificultades lingüísticas en alumnos de primaria. Taules extretes de Cruz (2014) 

 

GRAU D’AFECTACIÓ EMOCIONAL I DE RELACIÓ SOCIAL 
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Finalment, Cruz (2014) conclou el seu estudi afirmant que l’alumne abans de realitzar els tallers 

era un nen molt tímid, retret i especialment trist. En finalitzar, va trobar tot un món de 

sensacions i satisfaccions personals que el varen fer sentir igual que els altres o fins i tot, va 

guanyar molta autoestima. Va aprendre a comunicar els seus sentiments i a regular-los, així 

com va iniciar-se en les habilitats socials. Aquestes capacitats es varen anar generalitzant en 

cada un dels àmbits de la seva vida. 

 

Per altra banda, Espinoza (2015) a la seva tesi doctoral es proposa comprovar la influència de 

la dramatització de contes en la millora de l’expressió oral de nens amb quatre anys. Per fer-

ho, tria una mostra de 46 infants distribuïts en 23 alumnes per dues aules, els quals utilitzarà 

com a grup experimental i grup control. La investigació s’aplica amb un disseny quasi 

experimental amb un grup control, un altre experimental i amb un pre i post test. El programa 

de dramatització de contes es va aplicar en el grup experimental durant 20 sessions, treballant 

dues vegades per setmana durant 30 minuts. 

Es conclou amb els següents resultats: 

 

Taula: Influencia de la dramatización de cuentos infantiles en el mejoramiento de la expresión oral de los niños 

de 4 años de la I.E1564 “RADIANTES CAPULLITOS” de la urbanización de Los Granados. Taula extreta 

d’Espinoza (2015) 
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En la taula es pot observar com en el pre – test l’expressió oral dels nens es distribueix en un 

61% amb nivell deficient i un 39% amb un nivell regular, deixant un 0% al bon nivell. Després 

d’utilitzar la tècnica de la dramatització, es pot apreciar al post – test que el nivell deficient es 

redueix a un 0% i que tots els infants se situen entre el nivell regular (25%) i el bon nivell 

(48%). 

 

En canvi, si analitzem els resultats del grup control, el qual no ha participat en els tallers, 

observem el següent:  

 

Taula: Influencia de la dramatización de cuentos infantiles en el mejoramiento de la expresión oral de los niños 

de 4 años de la I.E1564 “RADIANTES CAPULLITOS” de la urbanización de Los Granados. Taula extreta 

d’Espinoza (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta taula es veu com al pre – test l’expressió oral dels alumnes es distribueix en un 13% 

amb un nivell deficient i un 87% amb un nivell regular, sense deixar cap percentatge al nivell 

bo. Quan es passa el post – test, s’observa que el nivell deficient es redueix fins a un 4% i el 

regular augmenta fins al 96%, deixant una altra vegada un percentatge del 0% per nivell 

adequat. Després de comparar les dues taules, es pot apreciar com el grup experimental ha 

aconseguit arribar fins a un 48% del nivell adequat d’expressió oral, i ha reduït el seu 

percentatge deficient a 0, mentre que el grup control, tot i que fa millores, es manté entre els 

paràmetres deficient i regular. 
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4.4 AVANTATGES DE LA DRAMATITZACIÓ 

Expressió oral 

El caràcter col·loquial d’aquesta expressió ha fet que se la vegi com una destresa de domini 

generalitzat en els àmbits de la vida quotidiana i a la que, per aquesta raó no se li ha dedicat 

l’atenció suficient des de l’educació. El que es vol és evidenciar que l’expressió oral en moltes 

ocasions és el més complex de tractar i enfrontar en un procés de comunicació. Per aquesta raó, 

la ciència pedagògica ha d’aportar enfocaments didàctics que facilitin la comprensió i 

l’aprenentatge de les habilitats comunicatives de l’oralitat, amb els procediments pertinents i 

adequats, que afavoreixin la interacció entre l’àmbit pragmàtic i el teòric (Ramírez, 2002). 

 

 Comunicació verbal 

S’ha de concebre com un intercanvi social, perquè a partir d’ella es reconeix el rol de 

l’interlocutor i del context, així com la importància del missatge de la interacció. 

Per tant, la comunicació verbal entre individus és essencial per un conjunt de raons que 

inclouen l’accés i l’intercanvi d’informació, la discussió oberta d’idees i la negociació de 

conflictes. Tots els membres d’una comunitat tenen accés a aquesta comunicació i a un gran 

repertori d’estratègies lingüístiques que es concreten segons la circumstància en la qual es fa 

ús de la llengua. Cada vegada que es fa ús de la llengua, el que s’està fent és portar a terme 

accions de caràcter social perquè la finalitat és donar a conèixer alguna cosa. Per aquesta raó, 

una de les funcions que se li atribueix a la llengua, tal vegada la més important, és servir de 

vehicle per comunicar alguna cosa a algú (Fajardo, 2009). 

 

Comunicació no verbal 

La comunicació no verbal transmet, sobretot, el clima emocional d’una relació. Totes les 

persones capten i emeten missatges no verbals constantment encara que no vulguin. 

El nostre cos, el to de la nostra veu, el ritme de la paraula, els silencis, un somriure… tot allò 

no verbal del nostre missatge està informant a tots aquells que ens envolten. Fins i tot, quan el 

que es transmet amb paraules i sense elles és verbalment contradictori, qualsevol persona 

interpreta que el missatge autèntic és el no verbal (Albaladejo, 2008). A més, Sánchez, B. G. 

(2009) afirma que els signes de comunicació no verbal són multifuncionals, perquè compleixen 

més d’una funció en la comunicació: 

 

● Afegir informació al contingut o sentit d’un enunciat verbal. 

● Substituir al llenguatge verbal utilitzant, per exemple, gestos manuals. 
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● Resol problemes comunicatius per falta de coneixement “eeehh” o “mmmm”. 

● Afavoreix les converses simultànies. 

 

 Aprenentatge cooperatiu; 

Un dels elements essencials en la metodologia utilitzada dins un procés d’ensenyament - 

aprenentatge és la forma d’organitzar l’activitat educativa a classe. L’activitat educativa es pot 

organitzar de tres formes distintes: de forma individualista, de forma competitiva i de forma 

cooperativa. 

 

Nombrosos estudis demostren que l’organització cooperativa de l’aprenentatge és molt 

superior, en molts aspectes, a les altres dues. L’aprenentatge cooperatiu potencia l’aprenentatge 

de tots els alumnes, dels que tenen més problemes per aprendre i també dels que estan més 

capacitats per la tasca. És útil quant a continguts referents a actituds, valors, normes, conceptes 

i procediments. A més, contribueix a crear un clima d’aula favorable i facilita la inclusió i 

interacció de tot l’alumnat (Pujolàs, 2008). 

 

 Creativitat 

La creativitat és tota conducta espontània, tota conducta que tingui un accent personal i no 

merament repetitiu, serà tot allò que es pugui reconèixer en si mateix, tot el que es pugui 

qualificar d’original. L’educació en la creativitat ha de tenir un paper rellevant com a mitjà de 

superació de la cultura actual. Per tant, el paper del mestre és convidar als alumnes a tenir una 

actitud de disposició cap a la creativitat, la imaginació, l’expressió d’idees… (Vacas, 2009). 

Els jocs o activitats dramàtiques que permeten que els alumnes puguin desenvolupar la seva 

capacitat artística ajuden a desenvolupar també la seva creativitat i en conseqüència 

contribueixen a l’aspecte formatiu des del punt de vista de la integració social i del creixement 

individual (Cruz, 2014). 

 

 Expressió corporal 

S’entén l’expressió corporal com el conjunt de tècniques que permeten adquirir el coneixement 

i el domini del mateix cos, a més de conèixer les seves possibilitats de moviment. És el resultat 

de la interrelació de factors corporals, espacials i temporals, que poden implicar tot el cos, una 

o diverses parts d’aquest. Executa el moviment sobre el mateix terreny o mitjançant 

desplaçaments (Cruz, 2014). A més, Arguedas (2004) afirma que: 
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“La expresión corporal es una disciplina que ofrece al ser humano la posibilidad de 

comunicar sentimientos, estados de ánimo, emociones, conocimientos y sensaciones de 

manera creativa y que hacen referencia a la parte subjetiva del hombre y de la mujer” 

(pàg. 123). 

 

Per altra banda, Cruz (2014) proposa les següents activitats per treballar l’expressió corporal: 

jugar a representar diferents situacions (reals o imaginàries), històries senzilles, personatges, 

emocions... 

 

4.5 ACTIVITATS DE JOC DRAMÀTIC 

 Rima 

La rima s’utilitza per introduir els nens en els sons de les paraules. Per a molts nens, la 

sensibilitat a la rima apareix molt aviat. És per aquesta raó, que jugar amb les rimes és una 

entrada excel·lent a la consciència fonològica. Aquests jocs dirigeixen l’atenció del nen a les 

semblances i diferències de les paraules, i també és útil perquè s’adoni que l’essència del 

llenguatge no és només el que es diu sinó també el com es diu (Garriga, 2003). A més, segons 

Prats (2009) la poesia per infants, la paraula feta ritme, joc o enigma, contribueix a crear una 

competència literària i actua com a porta d’accés a la imaginació, l’educació sentimental i 

moral. 

 

 La glosa 

També coneguda com a “cançó improvisada” són unes cançons d’arrel tradicional que es basen 

en unes melodies sobre les quals s’improvisen textos (Casals, 2009). A Mallorca i Menorca 

predominen les gloses. A Mallorca es canten sense acompanyament instrumental, mentre que 

a Menorca el cantador sempre està acompanyat d’un guitarrista o sonador (Com se menciona 

en Casals, 2009, pàg. 98). En l’àmbit melòdic també es tracta de tonades diferents i que donen 

lloc a estrofes de quatre versos amb doble rima (abba) en el cas de Mallorca i a estrofes de sis 

versos també amb doble rima en el cas de Menorca (abbaab) (Com es menciona en Casals, 

2009, pàg.98). 

 

Mímica 

Segons Reina (2009): “Muy próxima a la expresión corporal, permite contar historias, 

reproducir un gesto, una situación, con ayuda de la expresión del cuerpo y del rostro” (pàg. 9). 
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Per altra banda, per a  Ivern (2004) “fer mímica” significa expressar i comunicar emocions, 

idees, situacions reals o fictícies per mitjà d’accions, actituds i gestos. A més, Pérez, Haro i 

Fuentes (2009) proposen algunes activitats per fer feina amb la mímica i les divideixen en: 

 

Activitats d’iniciació al treball corporal: jocs de desinhibició i dinàmiques de grup, 

relaxació, respiracions… Es divideixen en: treball facial, treball corporal i manipulació 

d’objectes. 

 

Activitats expressives i comunicatives: centrades en el treball del mateix cos, moviment, 

espai i llenguatge corporal. Es divideixen en: jocs de comunicació, qualitat del moviment, 

gestos i postures i llenguatge corporal. 

 

Activitats de representació i improvisació 

 

Activitats de reflexió: posar en comú sentiments, emocions, sensacions personals... 

 

 La improvisació 

Segons McNeece (com es menciona en Renaudin, 2012, pàg.3) la improvisació permet, en si 

mateixa, un desenvolupament individual, tant del públic com dels actors, ja que reflecteix 

situacions reals. Permet que els actors inventin i es projectin realment, de forma espontània, 

sense imitacions que no siguin voluntàries. És la millor forma de projectar la individualitat dels 

alumnes. Per tant, la improvisació per definició és la capacitat per reaccionar de forma 

espontània i autèntica davant un esdeveniment. Ajuda a saber escoltar, a ser més receptiu, a 

reaccionar de veritat, a interactuar amb altres actors… (Rodado, 2015). 

 

Jocs de rol 

El joc de rol com a tal, consisteix en un univers alternatiu creat per la imaginació, on la 

intel·ligència, la inventiva, la capacitat d’improvisació, són fonamentals. Els jocs de rol ben 

plantejats i dirigits estimulen, eduquen i permeten exercitar facultats que en la vida real queden 

oprimides per l’entorn i les circumstàncies. La seva pràctica proporciona aprenentatge i 

destresa (Pérez, 1994). A més, Giménez (2003) afirma que els jocs de rol són una activitat 

lúdica en la qual els jugadors interpreten un paper en una història el final de la qual 

desconeixen. També argumenta que és un mètode útil per a l’educació, perquè el joc permet a 

l’infant accedir al coneixement de forma significativa. Per altra banda, posa de manifest que 
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els jocs de rol són ideals per plantejar situacions en les quals els infants no s’havien vist mai 

anteriorment, però que a unes altres persones poden resultar quotidianes i deixar que trobin una 

solució. Per aquest motiu, els nens desenvolupen un major grau de tolerància, empatia i 

socialització. 

 

5. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 

1. Objectius:  

1. Crear tallers d’estimulació del llenguatge oral a través del joc dramàtic 

2. Aplicar les activitats 

3. Fer un recull de les millors activitats d’expressió oral a través de la dramatització 

 

2. Metodologia: 

- 2. 1 Definició dels tallers: 

Els tallers estaran formats per quatre activitats que es podran dividir en; exercicis de veu, 

exercicis d’expressió oral, exercicis d’expressió corporal i activitats de consciència 

fonològica. A priori, s’han marcat uns objectius generals per cada bloc d’exercicis. Així i tot, 

cada activitat dels tallers portarà marcat un objectiu específic. 

 

● Bloc 1: Exercicis de veu: 

1. Parlar correctament 

2. Projectar la veu 

3. Utilitzar correctament l’aire i la respiració 

4. Fer un bon ús del nostre instrument vocal 

 

● Bloc 2: Exercicis d’expressió oral: 

1. Vèncer la timidesa potenciant aspectes personals (improvisació, reacció espontània…) 

2. Enriquir la comunicació i convivència del grup - classe 

3. Desenvolupament de la capacitat artística i comunicativa 

 

● Bloc 3: Exercicis d’expressió corporal: 

1. Acompanyar la nostra veu del nostre cos 

2. Potenciar la comunicació a través de gestos, mirades... 
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● Bloc 4: Exercicis de consciència fonològica: 

1. Prestar atenció als sons dels fonemes 

2. Desenvolupar habilitats per analitzar els sons de les paraules 

3. Introduir la noció de principi alfabètic 

 

- 2.2 Selecció de la mostra: 

Per dur a terme els tallers s’han seleccionat dos grups d’alumnes de l’escola CEIP Maria 

Antònia Salvà. Els grups triats són un grup de 25 infants que cursen sisè d’Educació Infantil 

(P5) i el primer curs d’Educació Primària, on són 26 alumnes. La justificació de l’elecció és, 

en primer lloc, perquè es vol comparar la reacció als jocs dels dos cursos, i veure si hi ha 

diferències significatives, ja que una classe és la més gran d’infantil i l’altra és la més petita de 

primària. En segon lloc, com s’ha dit anteriorment, es volen aplicar mesures de prevenció per 

la comunicació oral i per disminuir la por a parlar en públic. Per aquest motiu, com la figura 

de l’AL ja comença a treballar en infantil, he volgut partir ja des d’aquesta etapa perquè si els 

nens ho viuen des de petits, de grans ja no els semblarà una cosa estranya. Cal esmentar, que 

dins l’aula de P5 hi ha tres alumnes NESE: dos alumnes amb trastorn greu de llenguatge i un 

amb retard maduratiu (NEE). 

 

A la classe de primer de primària hi ha dos alumnes NESE: un amb trastorn de llenguatge i 

l’altre amb retard maduratiu (NEE). També hi ha un altre alumne, que no està inclòs en el 

programa, però que presenta grans problemes de conducta i trets d’hiperactivitat. Aquests 

tallers parteixen d’un enfocament inclusiu. Per tant, es partirà de les necessitats d’aquests 

infants i se’ls farà partícips de totes les activitats, també se’ls donaran les eines pertinents 

perquè puguin aconseguir els objectius prèviament marcats. 

 

- 2. 3 Funcionament dels tallers: 

Es realitzaran durant les hores lectives, el temps de la sessió que té l’AL amb cada grup. 

En el cas de P5 es durà a terme els dimecres després del pati. El temps aproximat per fer el 

taller i l’avaluació és d’1 hora i 10 minuts aproximadament. S’acorda amb la tutora dels infants 

fer la sessió amb mig grup diferent cada setmana. Per altra banda, els tallers d’expressió oral a 

primer de primària es faran els divendres, durant les dues primeres hores. S’acorda amb la 

tutora dividir el grup, i que durant 1 hora vengui un mig grup i després es faci el canvi i s’acabi 

la sessió amb l’altre grup. Aquestes sessions també inclouen l’avaluació. 
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- 2.4 Materials: 

Els materials per als tallers seran creats i revisats per mi mateixa, per tal d’agilitzar les 

activitats. En un futur, si es coordinessin les diferents àrees, com per exemple; llengua, plàstica 

i música, els nens podrien crear els seus propis materials (disfresses, titelles, targetes…) i 

treballar la poesia més profundament a través de la música. 

 

- 2.5 Paper del mestre:  

El meu rol serà d’observadora, i quan calgui de model i referent, és a dir, sempre es partirà dels 

interessos dels infants i s’aprofitaran les situacions de joc per observar els alumnes des d’una 

altra perspectiva: les seves habilitats comunicatives, la seva capacitat de decisió, de treballar 

en grup... Amb tota aquesta informació es podrà ajudar-los a conèixer-se millor i valorar-se 

més. A més, m’hauré d’expressar amb claredat i hauré d’exemplificar si fa falta l’explicació 

dels jocs. També hauré d’actuar en el paper de mediadora, per resoldre les situacions de 

conflicte derivades de les dinàmiques, així com hauré d’afavorir la participació de tots els 

alumnes i equilibrar les relacions perquè tots els infants se sentin acceptats (Flexas, Quetglas i 

Solanas 2007). 

 

- 2.6 Avaluació dels tallers: 

Cal destacar que no es farà una avaluació individual dels infants, ni es posarà una nota final a 

cada un, sinó que s’utilitzaran les idees, les iniciatives i les conclusions de tots els participants 

per reflexionar sobre el procés i el resultat i finalment millorar tots junts (Tejerina, 2006). Per 

altra banda, es pretén que els alumnes puguin expressar quina activitat els ha agradat més per 

després poder fer un recull de les millors activitats. Ha de ser una avaluació senzilla, per tant, 

es repartiran uns folis amb el nom de les activitats i amb tres caretes cada una: la cara que riu 

(m’ha agradat molt), la cara neutra (no m’ha agradat ni molt ni poc) i la cara trista (no m’ha 

agradat). Els nens han d’encerclar la cara amb la qual s’han identificat més en cada activitat 

(ANNEX 1). Després, es farà una posada en comú i recolliré algunes respostes dels infants. A 

continuació, es farà un recompte de l’activitat que té més caretes contentes. 

 

Amb el grup d’infantil, l’avaluació ha anat variant, per tal de trobar la que s’ajustés més al grup 

i fos més certa, és a dir, l’opinió vertadera dels infants. 

 

A la sessió 3 s’imprimeixen i es plastifiquen tres cares grans semblants a les que utilitzaven a 

les fitxes. En primer lloc, cada mestra sosté una de les cares, i els nins i nines s’han de 
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posicionar allà on volen. El que passa en un primer moment, és que no elegeixen la cara segons 

el seu propi sentiment, sinó per l’afecte que tenen a la persona que la sosté. Llavors, a la segona 

activitat, les cares es pengen a tres llocs diferents de l’aula (ANNEX 2). 

 

Al taller 5, s’intenta que l’avaluació es faci de manera individual. Per fer-ho, es fa una petita 

sessió de “mindfulness”. La tasca consisteix que els nens han de tombar-se a terra, i posar-se 

una pedreta a la panxa. Quan comença la música, han de tancar els ulls i notar com puja i baixa 

la pedra només amb la seva respiració. Tot seguit, la mestra els crida d’un amb un, però sense 

xerrar, només tocant el cap de l’infant. Aleshores, hi ha un racó preparat amb tres figures d’un 

globus. Cada globus porta dibuixos a dins; un té símbols i dibuixos que es podrien associar 

amb un bon sentiment, un altre a la indiferència, i el darrer a coses que no agraden (ANNEX 

3). El que han de fer els nens és girar les figures (perquè en un primer moment estan cap avall) 

i assenyalar quina el representa. També s’aprofita per fer la pregunta del taller final: t’agradaria 

continuar amb els tallers? Per què? 

 

En el cas de 1r de primària, s'administrarà la mateixa fitxa inicial d'avaluació, que després serà 

modificada de la manera següent: com han treballat una mica més el procés de lectoescriptura, 

davall les caretes s'adjuntaran paraules senzilles del tipus: cara contenta → riure, feliç, 

agradable... i també podran subratllar les paraules que vulguin. Es tracta de posar nom a allò 

que han sentit, als seus sentiments. Es du a terme a partir del taller 2 (ANNEX 4). 

 

Finalment, si algun dels infants marca la cara trista en alguna de les activitats, se li demanarà 

el següent; “Què li falta a aquesta activitat perquè li puguis donar una cara que riu?”. El que es 

vol incitar amb aquesta pregunta, és que els nens facin propostes de millora. Per concloure, 

l’avaluació d’aquest grup no va quedar així, sinó que es va fer una petita modificació, es va 

afegir un altre requadre en blanc, amb la següent pregunta: “Vols escriure altres paraules?” 

Per si tenen alguna cosa més a dir i volen fer la valoració encara més personal. Està inclòs a 

partir del taller 3 (ANNEX 4) 

 

També es va avaluar el grau de satisfacció final dels tallers amb la següent pregunta: 

“t’agradaria continuar amb els tallers? Per què?” (ANNEX 5). 
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6. DESENVOLUPAMENT DELS TALLERS 

 

 

SESSIÓ 

 

 

ACTIVITAT 

 

DUARADA 

 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1.1 La presentació 

 

 

1.2 Qui hi ha? 

 

 

1.3 Caragol treu 

banya 

 

 

1.4 Mim de les 

situacions 

 

 

1.1 10 minuts 

 

 

1.2 15 minuts 

 

 

1.3 15 minuts 

 

 

 

1.4 15 minuts 

 

1.1 Bosseta i paperines de dos 

colors 

 

1.2 Cadira 

 

 

1.3 Fotografia d’un caragol 

 

 

 

1.4 Imatges que representin 

situacions diverses 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2.1 Viatge a terres 

estranyes. 

 

 

 

2.2 Qui ho ha 

perdut? 

 

 

2.3 El gran actor/ la 

gran actriu. 

 

 

2.1 20 minuts 

 

 

 

 

2.2 20 minuts 

 

 

 

2.3 20 minuts 

 

 

 

2.1 El propi cos i la veu 

 

 

 

 

2.2 Diferents tipus d’objectes 

 

 

 

2.3  Caretes del WhatsApp 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3.1 Ara sóc… 

 

 

3.2 El discurs polític 

 

 

3.1 20 minuts 

 

 

3.2 25 minuts 

 

 

 

 

 

3.1 Cap 

 

 

3.2 Objectes diversos 

 

 

 

 

 

4 

 

 

4.1 Una mirada 

 

 

4.2 Va de redolins 

 

4.1 20 minuts  

 

 

4.2 25 minuts 

 

 

 

 

4.1 Cap 

 

 

4.2 Targetes / Imatges 
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5 

 

 

5.1 El regal màgic 

 

5.2 Els 

embarbussaments 

 

 

5.1 25 minuts 

 

5.2 25 minuts 

 

5.1 Bossa / capsa 

 

5.2 Pilota / Peluix  

 

Vull assenyalar  que la durada de les activitats està posada de forma orientativa, ja que amb les 

explicacions i el recordatori d’algunes normes es perd temps, i a més sempre hi ha unes 

activitats que agraden més que altres i que donen lloc a què es facin durant més estona. A més, 

també s’ha de tenir en compte el temps d’avaluació/reflexió que es vol fer amb els infants, que 

no està inclòs en el temps de desenvolupament de cada activitat, ja que sempre es fa al final del 

taller. 

SESSIÓ 1 

1.1 EXPRESSIÓ ORAL: “LA PRESENTACIÓ” 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

 

- Parlar davant els altres. 

- Conèixer millor el grup – classe. 

 

 

 

MATERIAL 

 

- Bossa o capsa que cridi l’atenció (ANNEX 6) 

- Paper o cartolina de dos colors diferents. En aquest cas s’ha triat 

el color blau i el color verd (ANNEX 6) 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

Es portarà una bossa plena de paperines de colors. Els nens s’hauran 

d’atracar a agafar una paperina. Si surt el color verd, hauran de posar-

se davant la classe i fer una presentació personal breu (quin és el seu 

nom, quants d’anys tenen, què els agrada fer…). Si treuen una paperina 

de color blau, poden escollir quin infant surt a fer la seva presentació. 
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És millor que encara que surti la paperina de color blau, primer es 

presentin ells. Una vegada feta la seva presentació podran escollir qui 

és el següent en presentar-se. 

 

 

 

1.2 EXERCICI DE VEU: “QUI HI HA?” 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Projectar la veu, jugar amb ella, canviar el to... 

 

 

MATERIAL 

 

 

- Una cadira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

Per fer aquest exercici necessitarem una cadira. Tot seguit, agruparem 

als alumnes en mig cercle, i posarem la cadira mirant cap al costat 

contrari, és a dir, d’esquena al grup. 

Llavors, un dels nens haurà de seure a la cadira. Un altre, dels asseguts 

darrere, anirà cap a la cadira i simularà que pica una porta. El company 

de la cadira dirà: 

- Qui hi ha? 

El company ha de contestar: 

- Sóc jo (però quan digui “sóc jo”, ho ha de fer canviant totalment 

la veu.) 

El company de la cadira ha d’intentar endevinar quin alumne és. 

Després, li pot fer preguntes al nen/a i aquest ha de continuar contestant 

canviant la seva veu. Si ho endevina, l’infant que ha canviat la veu 

passa a seure a la cadira, si no, contínua fins a endevinar-ho. 
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1.3 EXERCICI CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA: “CARAGOL TREU BANYA” 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Aprendre la cançó i seguir el ritme. 

- Identificar les paraules “màgiques” per introduir la rima. 

 

 

MATERIAL 

 

 

- Una fotografia d’un caragol per introduir la cançó “Caragol treu 

banya” (ANNEX 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

1a part: 

Primer es mostrarà la fotografia d’un caragol, i es demanarà: algú sap 

una cançó on surt aquest animalet? Esperant que la coneguin i algú la 

vulgui cantar. Després la cantarà la mestra també per a ells, fent èmfasi 

en les paraules que rimen. 

A continuació, tornarà a demanar: sabeu que aquesta cançó té paraules 

màgiques? Quines poden ser? (Cercarem les paraules que tinguin 

rima). 

 

2a part: 

Després, anirem cantant la cançó de diferents formes: 

- Recitar la cançó en veu baixeta, xiuxiuejant però dient les 

paraules que rimen en veu alta. Quan es diu la paraula que rima, 

a més de dir-la en veu alta, es pega un bot molt alt. 

- Recitar la cançó en veu molt alta però xiuxiuejant les paraules 

que rimen. Quan es diu la paraula que rima en veu baixa, també 

s’han d’acotar, és a dir, fer-se petits. 

- Recitar la cançó en veu cada vegada més fluixa i que vagi 

disminuint el to fins a arribar el final. Quan comencen abaixar 

el to de veu, també hauran d’anar acotant-se a poc a poc fins a 

acabar dormint a terra. 
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1.4 EXPRESSIÓ CORPORAL: “MIM DE LES SITUACIONS” 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Expressar amb el cos i la cara. 

- Articular (sense fer renou) paraules i lletres. 

 

 

 

MATERIAL 

 

 

- Targetes on es representen les situacions (no estan escrites, són 

imatges) (ANNEX 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

Cada alumne, individualment, haurà de sortir davant la classe a 

representar una situació. Les premisses són: es pot gesticular amb la 

cara i el cos, i a més,  podran articular paraules però sense fer renou. 

 

Per exemple: a un dels nens li toca representar que està menjant 

espaguetis. Aleshores, pot representar amb mímica que se'ls està 

menjant, i també pot articular: que bo! M’encanta menjar espaguetis! 

Sense fer el so de les paraules i les lletres. 

Algunes situacions possibles serien: aixecar-se per anar a escola, treure 

molt bona nota a un examen, enfadar-se amb un company de classe… 

La resta de la classe que està observant, ha d’endevinar què és el que 

està passant, què vol representar la persona que està fent l’exercici. 

Afegir una situació que no estigui en el recull, sinó que ells l’hagin de 

pensar i que la mestra tampoc la sàpiga. 
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SESSIÓ 2 

2.1 EXPRESSIÓ ORAL I CORPORAL: “VIATGE A TERRES ESTRANYES” 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Improvisar una història conjunta i amb sentit. 

- Representar accions amb el cos. 

 

MATERIAL 

 

 

- El mateix cos i la veu. 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

Tots els alumnes es posaran a caminar per un espai (pots ser l’aula, el 

pati…). El guia (en un primer lloc el mestre) ha d’iniciar l’aventura 

amb una oració que indiqui una acció que tots han de seguir. Quan 

acaba l’oració diu el nom d’algun company, i aquest ha de dir una frase 

que concordi amb l’anterior i que indiqui una altra acció que es pugui 

representar; després de dir la frase, ha de dir el nom d’un altre company 

i així fins a passar per tots els infants i completar la història. 

 

Per exemple, el primer diu: “Pugem una muntanya, molt alta, ens costa 

molt, però al final aconseguim arribar a dalt. Júlia.” Després, la Júlia 

dirà una altra acció, i al final, un nom. 

 

 

 

2.2 EXPRESSIÓ ORAL: “QUI HO HA PERDUT?” 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Fer hipòtesis i crear històries sobre els antics posseïdors dels 

objectes. 

- Representar les històries i els personatges davant la classe. 
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MATERIAL 

 

 

- Diferents tipus d’objectes: un capell, una corona, unes orelles 

de Minnie, uns guants... (ANNEX 9) 

- Capsa (ANNEX 9) 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

He trobat un capell. L’animador presenta molts objectes heterogenis 

que ha trobat: un capell, un paraigua, una cassola, un guant... Qui els 

ha pogut perdre? Plouen les respostes: el capell era d’un detectiu que..., 

la cassola d’un home que vivia sol, el paraigua d’una pastora... 

Aleshores l’animador distribueix aquests papers, i després preparen 

escenes en les quals perden aquests objectes. El joc ha de ser parlat. 

 

 

2.3 EXERCICIS DE VEU: “EL GRAN ACTOR/ LA GRAN ACTRIU” 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Comunicar emocions mitjançant el canvi de veu i l’expressió 

facial. 

- Saber identificar les emocions pròpiament dites. 

- Vèncer la timidesa davant els altres a través de les 

interpretacions. 

 

 

MATERIAL 

 

 

- Cares que expressin diferents emocions → caretes del 

WhatsApp (ANNEX 10) 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

Agafarem un petit tros d’un text, un conte, una història… Llavors, 

abans de començar a llegir, l’alumne haurà d’agafar un paperet d’una 

bossa. Dins aquesta bossa hi ha diferents emoticones del WhatsApp que 

expressen emocions (rient, plorant, alegrement, molt seriosament…). 

Aleshores, el nen/a haurà de llegir el petit text fent que està molt 



  25 

content, molt trist… per fer això, haurà de canviar el seu to de veu, 

també pot fer gestos i expressar amb la cara. També es pot fer amb tot 

el grup a l’hora. Una altra opció és que el company que ja ha expressat 

una emoció, li passi a un altre i també la faci. Després es poden 

comentar les diferències que hem trobat entre ells, encara que hagin 

expressat la mateixa emoció. Per als més petits, que no saben llegir, es 

podrà elegir el nom d’un company. Llavors, hauran de dir el nom de 

forma trista, alegre… i el company haurà de contestar amb el nom de 

la persona que l’ha cridat, també afegint una emoció nova. 

 

 

SESSIÓ 3 

3.1 EXPRESSIÓ CORPORAL I EXERCICI DE VEU: “ARA SÓC…” 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Fer onomatopeies dels objectes, els fenòmens… 

- Imitar al màxim amb el moviment del cos aquelles situacions, 

objectes, animals... 

 

 

MATERIAL 

 

 

- No es necessita un material físic en concret. 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

Els petits actors hauran de simular que són fenòmens de la natura, 

objectes, animals, personatges de conte… Llavors es començaran a 

moure per l’espai, sense parlar. Aleshores, el narrador, els anirà dient 

en què s’han de convertir. No podran parlar, però sí que estarà permès 

fer onomatopeies. Per exemple, si han de simular que són un volcà en 

erupció, a més de representar-ho amb el cos, poden dir “booooom!” o 
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“puuuuuuuuum!” quan simulen que la lava està sortint. Si fan de vent, 

un possible renou és “uuuuuuuuuuhhhhh”. 

Algunes possibles situacions són: 

- Els actors són… un volcà en erupció, la pluja, una riuada… 

- Els actors són… plomes que venen i van amb el vent. De sobte, 

es troben amb una altra ploma i es queden aferrades, fins que es 

troben totes i fan un coixí, que amb el vent cau a terra. 

- Els actors són… un globus, que s’infla molt aviat i quan ja està 

a punt de ser inflat, es torna a desinflar. Tornem a intentar que 

el globus s’infli, i quan està molt inflat… rebenta! 

- Els actors són… persones de llauna, persones sense ossos… 

- Els actors són… un moix molt enfadat, una serp que treu la 

llengua... 

 

3.2 EXPRESSIÓ ORAL: “EL DISCURS POLÍTIC” 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Vèncer la timidesa davant el grup – classe. 

- Practicar la improvisació. 

- Comunicar i exposar amb l’objectiu de convèncer. 

 

 

MATERIAL 

 

 

- Objectes diversos i capsa (ANNEX 11) 

- Esquema amb conceptes clau sobre la descripció dels objectes 

(ANNEX 11) 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

Per aquesta activitat s’hauran de triar diferents objectes (poden ser 

objectes que hi hagi a classe i que triïn els nens o alguna cosa que hagin 

portat de casa i que els agradi molt). Una altra opció és que la mestra 

dugui els objectes sense que els nens els hagin vist prèviament, i que 

els disposi per la classe i després ells hagin de triar quin és el millor per 

ells. 
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Aleshores, s’hauran de posar a la pell d’un polític, i ens hauran 

d’intentar convèncer sobre per què aquell objecte és el millor del món, 

o per què és millor que un altre. També es pot penjar un esquema a la 

pissarra per donar pistes als infants sobre allò que poden dir sobre els 

seus objectes. 

L’oració que hauran de completar és: “El meu objecte és el millor del 

món perquè…” 

 

 

SESSIÓ 4 

4.1 EXPRESSIÓ CORPORAL: “UNA MIRADA” 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Aprendre la cantarella seguint el ritme que l’acompanya. 

- Mantenir la comunicació no verbal (o verbal quan pertoqui) en 

el moment del canvi de lloc. 

 

 

MATERIAL 

 

 

- No es necessita cap material físic, només la cantarella 

(ANNEX 12) 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

Els infants han de col·locar les mans amb el palmell per amunt de tal 

manera que la seva mà esquerra quedi davall de la mà dreta del seu 

veïnat. 

Qui condueix el joc comença i fa el moviment de dos temps seguint el 

ritme de la cantarella: 

- Mà dreta pica la mà esquerra del veïnat 

- Mà dreta torna a la posició́ inicial 
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Sense perdre el ritme, qui rep el cop, reprodueix el mateix moviment i 

així ́successivament. 

En acabar qui rep el cop en el moment de dir "ja!", ha de cercar la 

mirada de qualcú. 

Les dues persones implicades han de canviar de lloc sense deixar de 

mirar-se. 

 

Variacions:  

- Substituir la mirada per una altra acció com: saludar, ballar, 

abraçar, besar, parlar... 

 

 

4.2 CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA: “VA DE REDOLINS” 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Escoltar amb atenció els versos que diuen els altres i recitar un 

vers. 

- Pronunciar correctament un redolí. 

- Identificar els versos que tenen la mateixa rima. 

 

 

 

 

MATERIAL 

 

 

 

- Targetes d’un poema. Cada targeta tindrà un tros d’un redolí 

(ANNEX 13) 

- En el cas d’infantil, seran targetes amb dibuixos i el nom de 

l’objecte (ANNEX 13) 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

En primer lloc, es repartiran les targetes amb els redolins. Hem d’avisar 

als infants que només hem repartit un bocí del redolí i que per tant, hem 

d’intentar trobar la nostra parella. 

Després, donarem temps perquè puguin llegir el vers de la seva targeta. 

Aleshores, cadascú pronunciarà el seu vers en veu alta, però no es 

podran aixecar ni dir res. 
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Tot seguit, els alumnes es desplaçaran lliurement per l’aula mentre 

reciten el seu missatge i a la vegada escolten els altres per trobar la seva 

parella. Quan trobem la nostra parella, picarem les mans i anirem a 

seure junts. Finalment, comprovarem entre tots si realment cada parella 

ha encertat el redolí. 

Per als nens d’infantil, el lloc de repartir versos repartirem targetes amb 

fotografies i dibuixos d’objectes, animals… que rimin entre ells. Els 

nens hauran de cercar la seva parella i anar a seure junts. Com després 

no podran recitar un redolí, la mestra els plantejarà a la parella una 

endevinalla on surten les seves dues paraules. 

 

 

SESSIÓ 5 

5.1 EXPRESSIÓ ORAL: EL REGAL MÀGIC 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Estimular l’expressió oral a partir de la construcció de frases 

amb objectes que tinguin característiques similars. 

 

 

MATERIAL 

 

 

- Una capsa o bossa per treure el “regal” i captar l’atenció 

(ANNEX 14) 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

La mestra estira els braços i simula que agafa alguna cosa amb la punta 

dels dits i es dirigirà a l’infant de la seva dreta dient “et regal aquest fil 

d’or perquè et facis un collar”. El nen agafa el fil i es gira al company 

de la dreta per oferir-li el regal, però ha de canviar l’objecte mantenint 

la mateixa forma mentre diu: “et regal aquesta corda perquè…”. I així 

tots els nens s’han d’anar passant el regal imaginari. Aquesta corda es 
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pot transformar en un cinturó, un collar, una bufanda… el joc 

continuarà fins que tots tinguin el seu regal màgic. 

Per acabar, tots hauran de posar-se o fer que col·loquen el seu regal 

pertinent. Per exemple, posar-se un collar. 

Per al curs d’infantil, primer se cercaran objectes propers, com els que 

estan a la classe que tinguin una determinada forma. Es pot dir: qui és 

capaç de trobar objectes de forma quadrada? Després, ja s’introduirà el 

joc com a tal. 

 

 

 

 

5.2 EXERCICI CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA: “ELS EMBARBUSSAMENTS” 

 

 

 

OBJECTIUS 

 

- Aprendre els embarbussaments amb una dicció acurada. 

- Produir altres expressions i formes de dir els embarbussaments. 

 

 

 

MATERIAL 

 

 

- Una pilota, un peluix... (ANNEX 15) 

-  Imatges de caretes de WhatsApp (ANNEX 10) + imatges de 

situacions diverses (ANNEX 15) 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENT 

 

Per poder jugar a aquest joc, els nens necessiten saber algun 

embarbussament. En aquest cas, es demanarà a la mestra tutora si han 

practicat algun, i si no, s’introduirà un que sigui senzill. Si 

l’embarbussament que han de dir és nou, es posarà atenció en la 

fonètica i la dicció d’aquest. 

A continuació, escriurem els embarbussaments a la pissarra i els direm 

imaginant situacions i estats d’ànim diferents. Exemples: content, 

enfadat, rient, plorant, empegueït, orgullós, poruc, cantant, ballant, 

somnolent, avorrit, cansat… 
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Tot seguit, els infants es col·locaran en rotlo, i el conductor del joc 

decidirà l’embarbussament amb el qual jugaran. Per exemple “un tigre, 

dos tigres, tres tigres”. 

Després, haurà de llançar a algú una pilota tot dient una situació o estat 

d’ànim. Per exemple, enfadat. Llavors, qui rep la pilota ha de dir 

l’embarbussament reproduint a la vegada l’emoció o la situació que ha 

dit el seu company. Es poden fer gestos i també poden canviar el seu to 

de veu. I així successivament. Després de diversos torns, es pot canviar 

l’embarbussament. 

Com els costa molt imaginar una situació o un sentiment, i sobretot, fer 

que no es repeteixi, es pensa que per als alumnes d’infantil pot facilitar 

la feina si se’ls dóna una imatge amb la corresponent idea. Per exemple; 

una imatge amb una expressió de content o una altra d’un nen menjant 

un pastís... 

 

 

7. RESULTATS  

SESSIÓ 1 

Taula 1: puntuacions de la primera sessió de joc dramàtic. Verd: agrada, Groc: ni molt ni poc, Vermell: no 

agrada, Blanc: no contesta 

  
VERD GROC VERMELL EN BLANC 

LA PRESENTACIÓ 31 11 4 0 

EL MIM DE LES SITUACIONS 30 7 9 0 

RIMA (CARAGOL) 30 12 4 0 

QUI HI HA? 35 6 3 2 
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Gràfica 1: puntuacions obtingudes per les distintes activitats de la primera sessió de joc dramàtic 

 

 

SESSIÓ 2 

Taula 2: puntuacions de la segona  sessió de joc dramàtic. Verd: agrada, Groc: ni molt ni poc, Vermell: no 

agrada, Blanc: no contesta 

 

  
VERD GROC VERMELL EN 

BLANC 

VIATGE A TERRES ESTRANYES 40 4 4 0 

QUI HO HA PERDUT? 36 6 6 0 

EL GRAN ACTOR/ LA GRAN 

ACTRIU 

36 7 5 0 
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Gràfica 2: puntuacions obtingudes per les distintes activitats de la segona sessió de joc dramàtic 

SESSIÓ 3 

Taula 3: puntuacions de la tercera  sessió de joc dramàtic. Verd: agrada, Groc: ni molt ni poc, Vermell: no 

agrada, Blanc: no contesta 

  
VERD GROC VERMELL EN BLANC 

ARA SÓC... 39 4 2 0 

EL DISCURS POLÍTIC 42 1 2 0 

 



  34 

Gràfica 3: puntuacions obtingudes per les distintes activitats de la tercera sessió de joc dramàtic 

 

Les paraules que més han subratllat el nens de 1r de primària són: 

 

- ARA SÓC... 

 

PARAULES Nº DE VEGADES QUE HAN SORTIT 

RIURE 15 

FELIÇ 16 

CONTENT 15 

DIVERTIT 14 

NI MOLT NI POC 1 

 

Només una persona ha escrit al requadre en blanc, i ha estat el següent: “M’ha agradat”. 

 

- EL DISCURS POLÍTIC 

 

PARAULES Nº DE VEGADES QUE HAN SORTIT 

RIURE 13 

FELIÇ 12 

CONTENT 14 

DIVERTIT 14 

NI MOLT NI POC 1 

 

Cap nen ha escrit al requadre en blanc. 

 SESSIÓ 4 

Taula 4: puntuacions de la quarta sessió de joc dramàtic. Verd: agrada, Groc: ni molt ni poc, Vermell: no agrada, 

Blanc: no contesta 

  
VERD GROC VERMELL EN BLANC 

UNA MIRADA 28 7 9 0 

VA DE REDOLINS 36 6 2 0 
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Gràfica 4: puntuacions obtingudes per les distintes activitats de la quarta  sessió de joc dramàtic 

 

Les paraules que més han subratllat els nens de 1r de primària són… 

- “UNA MIRADA” 

 

PARAULES Nº DE VEGADES QUE HAN SORTIT 

RIURE 12 

FELIÇ 11 

CONTENT 12 

DIVERTIT 16 

NI MOLT NI POC 1 

 

En aquest cas, els nens sí que han escrit al requadre en blanc on podien posar paraules, 

expressions, sentiments… que eren nous perquè no havien estat elegits per mi, sinó per ells. 

Algunes de les expressions, entre moltes altres, que més s’han repetit són: 

• “M’ha agradat” 

• “Màgic” 

• “La millor activitat” 

• “M’ha encantat” 

• “Fantàstic” 

• “Guai”  

• “Fabulós” 
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- “VA DE REDOLINS” 

 

PARAULES Nº DE VEGADES QUE HAN SORTIT 

RIURE 13 

FELIÇ 13 

CONTENT 12 

DIVERTIT 15 

NI MOLT NI POC 4 

 

Les paraules i expressions que més han sortit són: 

• “M’ha encantat” 

• “Fantàstic” 

• “Ha estat la bomba” 

• “El millor joc del món” 

• “Genial” 

• “Fabulós” 

• “M’ha agradat moltíssim” 

 

A més, s’observa que els alumnes de P5 (sisè d’infantil) quan han de fer l’avaluació es deixen 

dur per la decisió dels líders de la classe, o van allà on hi ha més quantitat de persones. 

Per això, penso que no prenen una decisió real, que no expressen la seva vertadera opinió. 

Per altra banda, seguint amb l’observació del mateix grup, al joc “Una mirada” es fa evident 

que la lateralitat no està assolida del tot i que tampoc tenen associat el concepte. El que crida 

l’atenció és que no són capaços de seguir un ritme bàsic ni una seqüència. 

SESSIÓ 5 

Taula 5: puntuacions de la cinquena sessió de joc dramàtic. Verd: agrada, Groc: ni molt ni poc, Vermell: no 

agrada, Blanc: no contesta 

  
VERD GROC VERMELL EN BLANC 

ELS EMBARBUSSAMENTS 27 4 3 0 

EL REGAL MÀGIC 30 2 3 0 
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Gràfica 5: puntuacions obtingudes per les distintes activitats de la cinquena sessió de joc dramàtic 

 

Cal destacar, que aquest taller es va efectuar amb el grup complet de primer de primària 

(aquell dia eren 23) i que el grup de P5 es va dividir per activitats, per petició de la tutora i 

també per un ajust de temps. Aleshores, 11 nens varen dur a terme l’activitat dels 

“Embarbussaments” i 12 la del “Regal màgic”. Per aquest motiu, 34 nens en total realitzaren 

“Els embarbussaments” i 35 “El regal màgic”. 

 

Les paraules que més han elegit els alumnes de 1r de primària són: 

- “ELS EMBARBUSSAMENTS” 

PARAULES Nº DE VEGADES QUE HAN SORTIT 

RIURE 14 

FELIÇ 13 

CONTENT 13 

DIVERTIT 12 

NI MOLT NI POC 0 

 

Algunes de les opinions que els nens han escrit al requadre anomenat “Vols escriure altres 

paraules?” són: 

• “El millor” 
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• “Genial” 

• “Al·lucinant” 

• “Què xulo” 

• “Espectacular” 

• “M’ha agradat” 

 

- “EL REGAL MÀGIC” 

PARAULES Nº DE VEGADES QUE HAN SORTIT 

RIURE 13 

FELIÇ 13 

CONTENT 13 

DIVERTIT 14 

NI MOLT NI POC 0 

 

Les paraules i expressions que més han sortit en aquest cas són: 

• “M’encanten els jocs” 

• “M’ha encantat” 

• “Genial” 

• “Era de pensar i era divertit” 

• “El millor del món” 

 

En general, tots els grups a la tasca d’embarbussaments ho fan molt bé tot i que és difícil. En 

canvi, a l’activitat “El regal màgic” necessiten una mica de pressió, s’acomoden. Es nota que 

no estan avesats a pensar per ells mateixos. Molts d’ells no processen la informació perquè no 

estan concentrats. S’ha de treballar l’atenció. 

 

En total, varen realitzar el taller 5 un total de 46 infants (tot i que el grup de 5 anys no va passar 

per totes les activitats a causa del desdoblament). 

T’AGRADARIA CONTINUAR AMB ELS TALLERS? PER  

QUÈ? 
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Un total de 46 alumnes varen contestar aquesta pregunta. La proporció quedà de la següent 

manera: 43 alumnes digueren que SÍ,  2 que NO i 1 que ni sí, ni no. Per visualitzar-ho amb més 

facilitat, s’adjunta el següent gràfic: 

 

Gràfica 6: resultats de la pregunta final del taller 

 

Algunes respostes al PER QUÈ  dels infants de 1r de primària que són SÍ: 

- “Sí, perquè m’agraden molt” 

- “Sí, perquè és divertit” 

- “Sí, m’encanten els jocs, són fabulosos” 

- “Sí, m’encanten na Natàlia i els seus jocs” 

- “Sí, perquè em diverteixo i em fan la vida més fàcil” 

- “Sí, vull seguir perquè tu fas jocs molt divertits” 

- “Sí, perquè la professora és molt amable” 

- “Sí, perquè estic content” 

- “Sí, perquè m’agrada estar amb tu” 

 

La resposta al PER QUÈ que és NO: 

- “No, perquè els altres no són tu” 

 

Algunes respostes al PER QUÈ de sisè d’infantil que són SÍ: 

- “Sí, perquè m’agraden” 

94%

4%

2%

RESPOSTES

SÍ

NO

M'ÉS IGUAL
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- “Sí, perquè estic feliç” 

- “Sí, perquè estic content” 

- “Sí, m’agraden molt els jocs” 

 

La resposta al PER QUÈ que és NO: 

- La nina no ho vol dir, però cal explicar que la tutora li acabava de cridar l’atenció i ella 

es sentia trista. 

 

La resposta al PER QUÈ que és M’ÉS IGUAL: 

- El nen no sap explicar la seva resposta, simplement afirma que li dóna igual. 

 

8. CONCLUSIONS 

 

8.1 COMPARACIÓ DE RESULTATS 

Després de realitzar una suma de totes les valoracions, he procedit a calcular el percentatge de 

vots positius de cada una de les activitats. Els resultats es reflecteixen al següent gràfic: 

 

 

Gràfica 7: Representació del percentatge mig de valoració positiva per a cadascuna de les activitats 

 

Tot seguit, he seleccionat aquelles activitats que superaven el 80% de crítiques positives, que 

seran les que constaran al recull final com les millors valorades pels infants. 

Les que superen aquest llindar són: 

El discurs polític (93,3%) 
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Ara sóc... (86,7%) 

El regal màgic (85,7%) 

Viatge a terres estranyes (83,3%) 

Va de redolins (81,8%) 

 

8.2 DISCUSSIÓ DE RESULTATS 

Una vegada que ja es té la selecció d’activitats que han rebut millor puntuació, es passa a 

reflexionar sobre per què han estat les elegides. 

En primer lloc, cal apreciar a quin bloc d’objectius generals pertany cada una. El discurs polític 

forma part del bloc 2 d’expressió oral; Ara sóc... està inclòs als blocs 1 i 3, és a dir, d’exercicis 

de veu i corporal; El regal màgic dins el bloc 2 d’expressió oral; Viatge a terres estranyes 

forma part del bloc 2 i 3, expressió oral i corporal; Va de redolins pertany al bloc 4 de 

consciència fonològica. 

 

Per tant, es pot veure que els blocs que més es repeteixen són el 2 i el 3, els exercicis 

d’expressió oral i corporal, que per conseqüència són els que més agraden als infants. 

Aleshores, m’agradaria tornar a esmentar a Arguedas (2004) que afirmava que l’expressió 

corporal ofereix a l’ésser humà la possibilitat de comunicar sentiments, estats d’ànim, 

emocions, coneixements i sensacions de manera creativa, que és el que han experimentat els 

nens. A més, també els ha ajudat a adquirir el coneixement i el domini del mateix cos, així com 

les seves possibilitats de moviment (Cruz, 2014). Quant a les activitats d’expressió oral, s’ha 

de fer esment que una de les tasques implica la manipulació d’un material (El discurs polític) 

a més de la comunicació oral, i que les altres fan ús de la imaginació i l’oralitat però no es 

necessita cap material (El regal màgic i Ara sóc...). Llavors, crec que les activitats que 

destacaven l’expressió oral han sobresortit perquè com diu Fajardo (2009) han permès 

l’intercanvi social, és a dir, l’accés i intercanvi d’informació entre els participants, la discussió 

oberta d’idees i la negociació de conflictes. D’altra banda, la manipulació d’un objecte és un 

altre aspecte positiu a afegir, que els ha ajudat a estar més motivats a l’hora de parlar i ha 

fomentat que els aprenentatges fossin més significatius (Moreno, 2015). A més, com ja he 

esmentat anteriorment, les tasques d’aquest bloc també han implicat el pensament, la 

imaginació i la creativitat, és a dir, que han permès que les conductes dels infants fossin 

personals i no merament repetitives (Vacas, 2009). 
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Així mateix, cal insistir en l’aspecte de la improvisació en les activitats Ara sóc... i Viatge a 

terres estranyes perquè els nens s’han sentit lliures d’inventar i projectar-se de forma 

espontània (com es menciona en Renaudin, 2012, pàg.3), també han interactuat amb els altres 

nens, han escoltat i han après a ser més receptius (Rodado, 2015). A més, aquestes tasques han 

implicat que l’execució de l’activitat es fes de manera cooperativa, creant així un clima 

favorable a l’aula, que ha facilitat la inclusió i interacció de tot l’alumnat (Pujolàs, 2008), ja 

que si no treballaven junts, no podien arribar a l’èxit. 

 

Finalment, l’activitat Va de redolins ha facilitat l’accés al treball de la consciència fonològica 

a través de la rima, i ha introduït els nens en els sons de les paraules. Jugar amb les rimes ha 

fet que els infants haguessin de posar atenció en les semblances i diferències dels mots, la qual 

cosa ha suposat un repte (Garriga, 2003) i ha contribuït al fet que estiguessin en contacte amb 

la competència literària, l’educació sentimental i moral (Prats, 2009).  

 

En resum, els aspectes que més han cridat l’atenció dels alumnes i que responen per què han 

triat aquestes activitats són: la utilització del cos per transmetre un missatge, emprar l’expressió 

oral per intercanviar informació, discutir idees i negociar conflictes, la manipulació de material, 

l’ús de la imaginació i la creativitat, la llibertat per actuar de forma espontània, poder treballar 

en diferents tipus d’agrupacions i no sempre de forma individual i l’assoliment de reptes. 

 

8.3 VALORACIÓ PERSONAL DELS DOS GRUPS 

En general, el que podem destacar dels dos grups d’alumnes són:  

L’etapa d’egocentrisme en la qual es troben, Pacheco (2011) fa al·lusió al concepte que utilitza 

Piaget en l’àmbit de les teories del desenvolupament i el defineix com la dificultat que tenen 

els infants per situar-se en una perspectiva que és diferent de la seva. Llavors, esmenta que fins 

als 3 o 4 anys aquest aspecte està present, que veuen les coses des del seu propi interès, i no 

s’adonen que poden existir altres interessos o punts de vista. És molt difícil diferenciar el jo del 

món exterior. Aquestes característiques s’han donat, sobretot, amb el grup més gran de l’etapa 

d’infantil (5 – 6 anys). La gran majoria dels infants volien sentir-se protagonistes tot el temps, 

fins i tot, algun es frustrava i plorava si no podia ser el centre d’atenció. Així i tot, he intentat 

que aprenguessin que cadascú tindria el seu moment, i que tots participarien sempre però que 

no hi podia haver els mateixos protagonistes a totes les activitats, sinó que s’havien de tornar. 

Amb el grup de primer de primària no hi ha hagut tant de problema, ja que la gran majoria dels 

infants ha sabut respectar el seu paper en cada moment. 



  43 

 

Fent referència al desenvolupament del pensament,  m’ha sorprès que els alumnes de primària 

necessitessin tantes pautes o tanta ajuda a l’hora de donar opinions, fer reflexions, o participar 

en activitats que no impliquin la manipulació de material. Sobretot, els ha costat imaginar 

situacions o objectes que no tenien al davant (tot i que abans s’havien donat exemples). Amb 

els alumnes d’infantil, la falta de pensament crític s’ha reflectit quan s’han hagut de dur a terme 

les avaluacions (seguien al líder, es copiaven entre ells...). 

 

Respecte a l’autoregulació, m’he adonat que als dos grups es tolera molt poc la frustració, que 

la gran majoria porta a terme conductes impulsives, i que fins i tot alguna vegada adopten 

postures rígides i poc adequades pel joc. També vull fer esment a la lateralitat, concepte no 

assolit sobretot pels alumnes d’infantil. El que crida l’atenció és que a més, tenen dificultats 

per seguir ritmes bàsics i no són capaços de seguir seqüències senzilles. 

 

8.4 VALORACIÓ DELS TALLERS 

La resposta a la pregunta final “t’agradaria continuar amb els tallers?” ha deixat clar que el 

grau de satisfacció dels infants amb els tallers és alt, ja que un 94% dels alumnes continuarien 

amb les sessions. Per altra banda, també vull destacar que en cap activitat s’ha donat mai que 

les valoracions negatives superessin en nombre a les positives, sinó tot el contrari. 

 

A més, també m’agradaria fer referència als objectius que tenia marcats: 

1. Experimentar situacions positives on intervingui la comunicació oral: crec que hem 

assolit aquest objectiu completament, perquè les sessions han estat situacions de joc en 

un clima positiu, on ningú ha estat forçat a participar si no ha volgut, tot i que sempre 

han estat convidats a fer-ho. 

2. Fomentar la creativitat, l’expressió i la interacció entre els infants per prevenir 

futures situacions de por a parlar en públic: és un objectiu que també s’ha complit, 

tot i que ha costat més. Les activitats han convidat als nens a imaginar qui havia perdut 

un objecte, a inventar històries, a fer descripcions de regals imaginaris... i tot davant el 

grup – classe. Els més atrevits s’han aixecat per parlar o s’han col·locat al mig del cercle 

de conversa. Altres, han estat reticents a parlar davant el grup en un primer moment, 

però després sempre s’han animat a participar, sense adoptar una postura tan 

protagonista. 
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3. Exercitar la comunicació verbal i no verbal a través del joc i el teatre des del 

vessant d’audició i llenguatge: totes les activitats que he realitzat amb els infants han 

implicat el llenguatge, fins i tot les que tenien un objectiu més de caràcter corporal que 

no verbal. 

4. Avaluar la satisfacció percebuda de les activitats proposades i seleccionar les 

millors candidates: els infants han donat sempre la seva opinió sobre les tasques i han 

realitzat al final de cada taller una avaluació que ha anat variant en funció de les 

necessitats del grup. 

5. Elaborar un recull amb les millors activitats de joc dramàtic per promoure 

l’aprenentatge servei: les cinc activitats seleccionades seran entregades en forma de 

recull a l’AL del centre on vaig realitzar el pràcticum de menció, el CEIP Maria Antònia 

Salvà. 

 

9. LIMITACIONS DE L’ESTUDI 

La meva principal dificultat a l’hora de dur a terme aquesta proposta d’intervenció ha estat 

elaborar una avaluació que recollís fidelment la valoració real dels alumnes, per això el meu 

mètode d’avaluar la seva satisfacció ha anat variant a mesura que passava el temps, ja que a 

poc a poc els he anat coneixent més i l’he pogut adaptar a les seves necessitats. Si m’hagués de 

quedar amb una avaluació definitiva, em quedaria amb els darrers models (ANNEX 3 i 4)  que 

he preparat per a cada grup. Penso que el model de primària recull informació significativa i 

que la darrera proposta del curs d’infantil em dóna informació sobre la seva opinió real. Per 

altra banda, també sóc conscient que és difícil portar a terme una sessió de “mindfulness” i una 

avaluació cada vegada que s’acaba un taller. Per tant, no tindria la solució definitiva a aquest 

problema, però sí que tinc clar que seguiria en la línia de fer una avaluació més individualitzada 

perquè els infants no es deixessin dur per les opinions dels altres. 
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11. ANNEXOS 

ANNEX 1: Avaluació dels tallers 1 i 2 

 

 

ANNEX 2: Avaluació dels tallers 3 i 4 d’infantil 
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ANNEX 3: Darrera avaluació dels alumnes d’infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  51 

ANNEX 4: Avaluació taller 3 i 4 de primer de primària 

 

ANNEX 5: Avaluació extra del darrer taller per primer de primària 
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ANNEX 6: Bossa i paperines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 7: Fotografia i cançó del caragol 

 
 

Cançó:  

Cargol, treu banya  

Puja a la muntanya  

Cargol, treu vi 

Puja al muntanyí 

Cargol, treu banya  

Puja a la muntanya  
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Cargol bover 

Jo també́ vindré 

 

ANNEX 8: Targetes amb diferents situacions 
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ANNEX 9: Diferents objectes i capsa 
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Capsa per guardar els objectes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 10: CARES DEL “WHATSAPP” 
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ANNEX 11: Objectes diversos, capsa i esquema 
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Capsa per guardar els objectes 
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Esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 12: Lletra de la cançó 

Cançó: 

Sona, sona mamballeta, passa, passa, rodarà, 

a qui vulguis miraràs 

i de lloc et canviaràs. Ja! 

 

ANNEX 13: Targetes amb redolins (1r de primària) i targetes i endevinalles per infantil 

FENT I DESFENT  

Fent i desfent 

S’ENSENYA LA GENT. 

S’ensenya la gent. 

QUI MENJA SOPES, 

Qui menja sopes, 

SE LES PENSA TOTES. 

Se les pensa totes. 

QUI ROBA UN OU, 

Qui roba un ou, 

ROBA UN BOU. 

Roba un bou. 
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QUAN A CASA HI HA UN 

VELL, 

Quan a casa hi ha un vell, 

NO HI FALTARÀ CONSELL. 

No hi faltarà consell. 

SI VOLS BEN PARLAR, 

Si vols ben parlar, 

APRÈN A CALLAR. 

Aprèn a callar. 

QUI DE JOVE NO TREBALLA, 

Qui de jove no treballa, 

DE VELL DORM A LA PALLA. 

De vell dorm a la palla. 

PAPALLONA BAIXA DEL CEL, 

Papallona baixa del cel, 

QUE ET DONARÉ PA AMB 

MEL. 

Que et donaré pa amb mel. 

QUI TÉ BON AMIC, 

Qui té bon amic, 

TÉ BON ABRIC. 

Té bon abric. 

 

ENDEVINALLES 

- CEL - MEL 

Brunz quan va pel cel, i és ella qui ens fa mel. Solució: l’abella 

- NOU - BOU  

És petit com una nou, porta banyes i no és bou, no té peus, però es mou. Solució: el caragol 

- CAMÍ - REMOLÍ  

Més de cent per un camí, no fan pols ni remolí. Solució: les formigues 

- LLUM - FUM 

Em llevo, et desperto, t'escalfo, et faig llum, si un núvol em tapa tot queda com fum. Solució: 

el sol 

- NEU - PEU 

Plana com la mà, blanca com la neu, parla sense boca, camina sense peus. Solució: una carta 

- COS - OS  

Tinc cap, ull i cos i no tinc ni carn ni os. Què és? Solució: una agulla 

- ULLERES - COSTELLES 
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Mirat de dalt sembla una creu, de costat, unes ulleres, serveix per anar corrents, si no et trenques 

les costelles. Solució: bicicleta 
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ANNEX 14: Bossa per captar l’atenció 
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ANNEX 15: Testimoni per tenir el torn de paraula + embarbussaments + imatges de 

situacions diverses 

 

Possibles embarbussaments: 

− Plou poc, però plou prou. 

− Un plat pla ple de plàtans. 

− Paula, para la taula 

− Quin fum fa? Fa un fum fi 

 

Imatges de situacions per a representar: 
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Testimoni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


