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Resum:  

En aquest Treball Final de Grau es pot trobar una proposta didàctica entorn de la interculturalitat 

que té com a objectiu donar a conèixer diverses cultures del món i ajudar als infants a ser 

capaços d’acceptar qualsevol individu independentment del seu origen, ja que la 

interculturalitat es defineix com un procés d’interacció entre cultures que permet la 

comunicació i l’intercanvi entre elles. Per aquest motiu, es proposa una unitat didàctica on es 

treballin diverses cultures d’arreu del món a partir de les semblances i les diferències entre la 

gastronomia típica de les festes tradicionals de cada indret proposat.  

La posada en pràctica d’aquesta unitat didàctica pot conduir, mitjançant l’experimentació amb 

tot el cos, que els alumnes esdevenguin els protagonistes dels seus propis aprenentatges, fent 

que aquests siguin significatius. A més, tractar les diferències de manera aïllada a través de 

setmanes interculturals o dies gastronòmics no és intercultural. Per això, a través de les activitats 

proposades durant deu unitats didàctiques s’intentarà que els infants puguin comprendre i 

adoptar el concepte d’interculturalitat, atès que la societat encara no el tracta amb normalitat i 

quotidianitat.  

Paraules Claus: Interculturalitat, Educació Infantil, Gastronomia, Festes populars, Música.  

Summary:  

This dissertation contains a didactic proposal around the interculturality which aims to present 

a wide variety of cultures to children. The main purpose is to help children to accept others 

regardless their ethnical origin. Interculturality is the process of interaction between different 

cultures which let the cultures exchange different parts of each other. For this reason, I propose 

a teaching unit which will work in the differences and similarities between different cultures of 

the globe. These facts will be shown through the typical gastronomy of local celebrations. 

To implement this teaching unit would for sure broad pupils mind and their ability to experience 

the world by the experimentation with the entire body. Furthermore, children would become 

the main character of their learning process, making it more enjoyable and profitable. Dealing 

differences with intercultural weeks or gastronomic days is not interculturality. What is more, 

ten didactic units interculturality would take place to help children understand why is it normal 

to coexist with other cultures, not like society appears to show them. 

Key Words: Interculturality, Pre-school education, Gastronomy, Local celebrations, Music.   
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1. Introducció 

Segons l’antropòleg anglès Taylor la cultura és un «Conjunt complex que inclou coneixement, 

creences, art o tècnica, moral, llei, costum i qualsevol altre facultat i hàbit que l’home 

adquireix com a membre de la societat.» (Taylor, 1871). 

En canvi, tal com apunta Jordi Vallespir a l’article Interculturalismo e identidad cultural la 

cultura també inclou el conjunt de pràctiques, actituds, valors, tradicions, costums i 

comportaments propis d’una societat. D’aquesta manera, l’autor assegura que la cultura és una 

«abstracció obtinguda de les relacions i comportaments dels individus entre ells».(Vallespir, 

1999). 

En definitiva, podem definir el terme cultura com a un conjunt de trets que determinen una 

societat en un període concret. Aquestes característiques són distintives, permetent així que 

cada grup es senti identificat amb qualsevol dels elements que conformen la seva cultura.   

Aquesta diferència entre les variables de cada una de les cultures permet i determina la identitat 

cultural de cada grup i dels individus que els conformen. Alhora, també dóna lloc a la diversitat 

cultural, que permet distingir una cultura de la resta.  

Tal com apunten Aguado, Gil i Mata en el llibre Educación intercultural: una propuesta para 

la transformación de la escuela, la diversitat cultural és «un conjunt d’estratègies i 

comportaments imaginats i desenvolupats pels éssers humans, a qualsevol lloc, per sobreviure 

com a grup i perpetuar-se com a tal a través dels seus descendents, tant al llarg del temps com 

l’espai.» (Aguado, Gil, i Mata, 2005) 

Per tant, podem dir que la diversitat cultural fa que l’ésser humà sigui diferent, donant-li una 

senya d’identitat davant la resta dels humans. En definitiva, la diversitat cultural enriqueix als 

individus i a la societat, ja que ofereix peculiaritats espirituals, materials, intel·lectuals i 

afectives.  
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Indagant sobre la interculturalitat i segons la Gran Enciclopèdia Catalana (2018) el terme 

intercultural és un adjectiu que es defineix com: 

1. «Conjunt de relacions de contacte i d’intercanvi entre cultures diferents. 

La interculturalitat no s’ha d’entendre només com el contacte entre dos objectes 

independents (dues cultures en contacte), sinó com un procés d’interacció en què 

aquests objectes es constitueixen, a la vegada que es comuniquen.» 

L’educació intercultural també és coneguda amb altres termes com puguin ser educació per la 

pau, per la solidaritat, per la democràcia o pels drets humans. Tot i les diverses denominacions, 

sempre persegueix els mateixos objectius que tal com esmenta Jordi Vallespir a l’article 

Interculturalismo e identidad cultural son (Vallespir, 1999): 

1. «Respectar i tolerar les diferents maneres d’entendre la vida i el món». 

2. «Valorar els elements identificadors de cada una de les cultures». 

3. «Facilitar el coneixement de les cultures i propiciar la incorporació d’elements d’altres 

models culturals». 

4. «Superar els perjudicis respecte a persones i grups culturals diferents del propi, evitant 

actituds de consideracions estereotipades i tancades». 

5. «Potenciar l’anàlisi i la reflexió crítica respecte a la pròpia cultura i la dels altres». 

6. «Identificar-se amb la pròpia comunitat cultural». 

El fet que totes les denominacions comparteixin les finalitats fa que les propostes d’actuació 

adoptin semblances. Però, atès que cada una posa interès en un aspecte diferent dels que 

conformen les relacions entre cultures, aquestes actuacions són diverses, ja que cada una posa 

èmfasis a aquells aspectes que més els interessen.   

Així, tal com afirmen les autores en el llibre Educación intercultural: una propuesta para la 

transformación de la escuela, «l’educació és intercultural o no és educació». Amb aquesta 

sentència es refereixen al fet que l’educació ha de ser capaç d’adaptar la interculturalitat a 

l’escola a partir d’un model que normalitzi les diferències culturals i afavoreixi l’intercanvi i la 

comunicació entre aquestes cultures. (Aguado, Gil, i Mata, 2005). 
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En definitiva, es pot afirmar que l’escola és un dels àmbits socials més adequats per poder 

treballar la convivència intercultural. Per aquest motiu, cal que l’escola basi la seva pràctica en 

definir les diferències culturals del grup i a partir d’elles es realitzi una reflexió educativa.  

Normalment es tendeix a utilitzar els conceptes interculturalitat, multiculturalitat i 

pluriculturalitat com a sinònims, però realment existeixen matisos en les seves definicions que 

fan que aquestes tres paraules no tenguin el mateix significat, encara que totes cometin la 

diversitat cultural.  

Com s’ha dit anteriorment, la interculturalitat és un concepte que s’entén com la interacció entre 

diverses cultures. Aquesta relació parteix de la comunicació i pretén arribar al respecte mutu, 

tot i les diferències entre els individus.  

En canvi tant la multiculturalitat com la pluriculturalitat arriben a l’aïllament cultural a partir 

de la compartimentació de cultures i l’absència de relacions i intercanvis entre elles.  

Més concretament entenem la multiculturalitat com la presència de moltes cultures dins un 

mateix context, però, encara que es troben mesclades, cada una s’entén de manera aïllada i es 

fan distincions entre les cultures. Per tant, tal com apunta Talens a l’article Interculturalitat i 

didàctica de la llengua per a immigrants, «Educar des de i cap a la multiculturalitat consisteix 

a promoure la presa de consciència respecte a aquestes distincions que estructuren la 

percepció dels éssers humans i la seva presència en el món.» En cap moment es comenta de la 

relació ni la comunicació entre aquestes cultures, i per tant, tampoc es tracta el respecte entre 

els individus d’una manera explicita. (Talens, 2004). 

Per altra banda, la pluriculturalitat segons Walsh, s’entén com el «conjunt de cultures que es 

troben dins un mateix context, però en aquest cas, entre elles existeix una relació neutral». Per 

tant, la diferència entre multiculturalitat i pluriculturalitat recau en el fet que a la primera no 

s’estableix relació entre les diferents cultures i en la segona aquesta relació és neutre. (Walsh, 

2005). 

Les festes populars, tal com apunta López, «són un reflex de la riquesa cultural dels pobles, 

que permet conèixer la vida i els costums dels individus». (López, 2006). A més, segons Feliú, 

les festes tradicionals «representen la pràctica de molts d’hàbits d’una societat, ja que contenen 

música, dansa, gastronomia, jocs, expressions orals, vestuaris, etc». (Feliú, 2003). Per tant, 
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l’estudi de les festes populars possibilita el coneixement en profunditat de les diferents cultures 

arreu del món i afavoreix el respecte cap a elles i la interculturalitat.  

Com a extensió de les festes populars, que inclouen la gastronomia, i tal com diuen Llorca i 

Gómez en el llibre En boca de todos, la tasca d’introduir els hàbits i les conductes alimentàries 

adequades és de les famílies conjuntament amb l’escola, ja que si aquestes són inculcades 

durant la primera infància, perduren en el temps. A més, afirmen que «descobrir junts l’àmplia 

varietat de plats que ofereix la gastronomia d’altres països, és una bona manera d’animar-los 

a tastar aliments nous a la vegada que aprenen sobre els menjars populars d’altres cultures.» 

(Llorca i Gómez, 2019).  

En definitiva, la relació entre interculturalitat i gastronomia és evident, ja que la gastronomia 

és un dels elements bàsics que conformen la cultura. Per aquest motiu, quan parlam 

d’interculturalitat també ens estam referint a la gastronomia, atès que per entendre i respectar 

una cultura és indispensable conèixer i respectar la gastronomia pròpia d’aquesta cultura. Per 

tot això, la gastronomia esdevé una de les possibilitats més riques per treballar la 

interculturalitat a l’aula.  

2. Objectius  

L’objectiu principal del treball és elaborar una proposta didàctica flexible a través de la qual els 

infants puguin conèixer i respectar totes les cultures del món i siguin capaços d’acceptar 

qualsevol individu independentment del seu origen.  

Més concretament, el que es pretén amb aquesta proposta és:  

1. Elaborar una proposta didàctica flexible amb un esquema clar que serveixi de base als 

docents.  

2. Donar a conèixer un recurs didàctic alternatiu, per tal de deixar de tractar la 

interculturalitat de manera aïllada com fan les setmanes culturals.  

3. Tractar la gastronomia dins l’aula no només com a tallers de cuina, sinó fent-la servir 

d’enllaç per unir coneixements de diverses cultures aprofitant totes les possibilitats 

educatives que ens proporciona.  
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3. Metodologia  

El primer pas ha estat realitzar una recerca de diferents fonts per tal de definir el mot 

interculturalitat i el seu lligam amb l’educació. Seguidament s’ha relacionat el terme amb el 

marc legal educatiu per esbrinar quin tractament es fa a les aules.  

A continuació s’ha fet un repàs del calendari festiu de la nostra cultura per estimar quina festa 

treballar cada mes i com relacionar-la amb altres nacionalitats que facin una celebració pel 

mateix motiu. Llavors, s’ha realitzat una recerca del menjar típic de les festes escollides, per tal 

de relacionar els conceptes d’interculturalitat i gastronomia.  

La següent passa ha estat idear una proposta didàctica que inclogui diverses activitats 

relacionades amb les cultures i festes. A més, es tractarà la gastronomia com a fil conductor per 

relacionar la interculturalitat dins l’aula. Cal dir, que totes les cultures han estat treballades 

seguint el mateix model per tal de facilitar l’aprenentatge de l’alumnat.  

Algunes de les sessions compten amb activitats realitzades a través de la plataforma Educaplay, 

per això la següent passa ha estat elaborar tot el contingut necessari per confeccionar les 

activitats, per posteriorment, realitzar-les una a una.  

Finalment, s’ha arribat a uns resultats i a unes conclusions on s’han posat de manifest les 

avantatges i els inconvenients que poden sorgir una vegada posada en marxa dins l’escola. 

4. Estructura i desenvolupament de continguts  

4.1. Justificació  

En primera instància l’alumnat d’educació infantil ha de conèixer la seva pròpia cultura, els 

seus costums, la seva llengua, etc., per tal de poder entendre i acceptar la diversitat de cultures 

que hi ha arreu del món i de les aules.  

Amb el propòsit d’unir les diferents cultures, la gastronomia permet conèixer l’alimentació de 

cada una d’elles. Els aliments ofereixen un gran ventall de possibilitats a l’hora de preparar 

activitats de manipulació, ja que permeten treballar els cinc sentits de manera més senzilla.  



11 

 

4.2. Introducció  

La proposta didàctica que es presenta a continuació pretén organitzar el projecte sobre la 

interculturalitat que està plantejat pel curs escolar 2018 – 2019. Aquesta és flexible i adaptable 

a qualsevol grup d’infants per tal de satisfer les necessitats reals de cada aula.  

El projecte s’emmarca dins el Col·legi d’Educació Infantil i Primària Gabriel Vallseca, escola 

publica que es troba ubicada al barri de Son Gotleu, al nord de l’eixample de la ciutat de Palma. 

Concretament, es situa en el carrer Mare de Déu de la Victòria, núm. 36. L’àrea on es troba 

l’escola inclou una grandíssima quantitat de centres educatius, de manera que a la zona i als 

barris contigus podem trobar el Col·legi Mater Misericordiae, el Col·legi Públic Joan Capó, 

l’Escola d’Educació Infantil Sant Josep Obrer, el Col·legi d’Educació Infantil i Primària Es 

Pont i el Centre Privat d’Ensenyament Corpus Christi.  

L’escola és una construcció de l’any 1975 i està estructurada amb dues plantes i un soterrani. 

Concretament, el centre engloba devuit aules per a grups, sis aules per a suport, desdoblament, 

pedagogia terapèutica i orientació, tres aules polivalents, dues aules de matemàtica 

manipulativa Montessori, una aula d’informàtica, una aula de música, un laboratori d’anglès, 

una aula d’activitats lingüístiques, un magatzem de recursos audiovisuals, una aula de religió, 

una aula de psicomotricitat, una aula de fisioteràpia, una aula de mindfulness, una biblioteca, 

un hort, un hivernacle i un gimnàs amb magatzem i vestuaris.  

A més, el centre compta amb un servei de menjador escolar, d’escola matinera i d’activitats 

extraescolars. També inclou un pati gran i un més petit d’uns 12 m2, una cuina, una sala de 

cures amb farmaciola d’urgències, un magatzem de neteja, un saló d’actes, una sala de 

professors, un despatx de secretaria i prefectura d’estudis i un despatx per a la direcció. També 

hi podem trobar ascensor i lavabos per als professors i per als alumnes, a més, de lavabos 

adaptats als alumnes d’educació infantil i als alumnes amb dificultats motrius. 

L’horari lectiu és de 9.00 h a 14.00 h, encara que les sessions es distribueixen de manera diferent 

a infantil que a primària.  
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Taula 1: Distribució de la jornada escolar. 

Infantil Primària 

1ª De 9.00 h a 9.55 h 

2ª De 9.55 h a 10.50 h 

PATI: D’11.05 h a 11.35 h 

3ª D’11.35 h a 12.40 h 

PATI: De 12.40 h a 13.10 h 

5ª De 13.10 h a 14.00 h 

1ª De 9.00 h a 9.55 h 

2ª De 9.55 h a 10.50 h 

3ª De 10.50 h a 11.45 h 

PATI: D’11.45 h a 12.15 h 

4ª De 12.15 h a 13.10 h 

5ª De 13.10 h a 14.00 h 

Font: Creació pròpia a partir del Projecte Educatiu de Centre . 

L’escola compta amb tres línies de 3 anys, atès l’augment de la taxa de natalitat que hi hagué 

l’any 2015 i dues de la resta dels cursos d’infantil i primària. Aquest curs, el centre està compost 

per aproximadament 450 alumnes i un equip docent d’unes 35 persones. 

Pel que fa a la procedència de l’alumat, el 70% són immigrants, amb procedència d’Amèrica 

del Sud (Colòmbia, Argentina, Equador, Perú, etc.), Àfrica (Marroc, Nigèria, Senegal, Sud-

àfrica, etc.), Europa (Bulgària, Romania, etc.) i Àsia (Xina, Pakistan, etc.), entre d’altres. La 

resta d’escolaritzats són espanyols, però amb procedència peninsular. 

Gràfic 1: Procedència de l'alumnat del centre. 

 

Font: Creació pròpia a partir del Projecte Educatiu de Centre. 

L’aula a la qual va dirigit el projecte està formada per 10 nines i 12 nins de 4 anys. Tot i haver-

hi infants amb nivells cognitius i maduratius diferents, cap d’ells té dificultats greus per seguir 

les sessions, per tant, no és necessari la presència de cap adult de suport ni l’adaptació de les 

activitats, encara que alguns infants necessiten més atenció que d’altres.  

70%

30%

Immigrants

Espanyols
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Pel que fa a la procedència dels alumnes, només un 22,6% són espanyols, la majoria són 

marroquins amb un 36,4%. La resta dels infants són de Nigèria, Senegal, Xile, Equador, 

Pakistan, Colòmbia i Guinea Bissau.  

Gràfic 2: Procedència de l'alumnat de l’aula. 

 

Font: Creació pròpia a partir del Projecte Educatiu de Centre. 

Tot i la gran varietat de procedències que trobam a l’aula, tots els infants entenen el català i el 

saben parlar, encara que normalment, ho fan en castellà. Excepte quan es realitzen activitats 

que sí que parlen català.  

Durant la jornada escolar hi ha diversos especialistes que imparteixen matèries concretes com 

ara Anglès, Psicomotricitat o Valors. Durant les hores que no hi ha cap especialista, es realitzen 

activitat relacionades amb el projecte «La Gallina», el projecte «Joan Miró», activitats de 

lectoescriptura i matemàtiques o moments de jocs als racons o amb jocs de taula. Cal esmentar 

que, durant aquestes hores també es realitzarà la proposta didàctica que es detalla a continuació.  

  

36%

23%

9%

9%

4%

4%

5%

5%
5%
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Taula 2: Horari lectiu de l'aula 4 anys A. 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

9.00 

9.55 

Grups 

interactius 

Grups 

cooperatius 

Música  

(mitja classe) 
Valors Angles 

9.55 

10.50 
 

Anglès  

(només cada 

dues setmanes) Psicomotricitat 

Música  

(mitja classe) 
 

10.50 

11.05 
Hàbits d’higiene i alimentació Hàbits d’higiene i alimentació 

11.05 

11.35 
Pati 

11.35 

12.40 
 

Aula Montessori 

(mitja classe 

cada setmana) 

Hàbits d’higiene i 

alimentació Filosofia 

3/18 
 

Joc 

12.40 

13.10 
Pati 

13.10 

14.00 
  Grups interactius   

Font: Creació pròpia a partir de la Programació d’Aula. 

4.3. Marc legal  

Aquesta programació es basa amb la Llei Orgànica d’Educació (LOE) 2/2006 del 3 de maig, 

els continguts estatals venen marcats per Real Decret 1630/2006, del 29 de desembre, els quals 

són adaptats pel Decret de les Illes Balears 71/2008, del 27 de juny. Cal assenyalar que en 

l’actualitat hi ha vigent la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) 

8/2013 del 9 de desembre amb el contingut Estatal fixat pel Real Decret 126/2014, del 28 de 

febrer, però sense una aplicació autentica, fet que impedeix la seva regulació a l’etapa 

corresponent.  
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4.4. Objectius d’àrea  

Amb referència a l’àrea de coneixement de l’entorn, de l’Annex del Decret 71/2008, del 27 de 

juny, aquesta proposta pretén desenvolupar les següents capacitats:  

1. Conèixer diferents grups socials pròxims a la seva experiència, algunes de les seves 

característiques, produccions culturals, valors i formes de vida, generant actituds 

d’amistat, confiança, respecte i estimació. 

2. Identificar i valorar alguns trets culturals propis de les Illes Balears: festes, tradicions i 

costums, etc., participant activament en algunes. 

3. Respectar les cultures diferents de la pròpia valorant-les com a font d’enriquiment i 

d’aprenentatge i aproximar-se al coneixement d’entorns llunyans significatius. 

4.5. Objectius d’etapa 

Segons l’Annex del Decret 71/2008, del 27 de juny, l’etapa d’educació infantil contribuirà que 

els infants desenvolupin les capacitats que els permetin:  

1. Descobrir i conèixer el seu propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i 

aprendre a respectar les diferències. 

2. Relacionar-se positivament amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals 

de convivència i de relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de 

conflictes. 

3. Participar de les manifestacions culturals presents a l’entorn i gaudir-ne i conèixer les 

més identificatives de les Illes Balears. 

4.6. Continguts treballats a la proposta didàctica.  

La informació que s’impartirà al llarg de tot el curs escolar de l’àrea  de coneixement de l’entorn 

i de l’àrea llenguatges: comunicació i representació per donar respecte a la interculturalitat està 

repartida en 10 unitats didàctiques amb un nombre total de 21 sessions, realitzades des del 

setembre fins al juny.  

  



16 

 

Taula 3: Continguts que es treballaran durant la proposta didàctica.  

 Unitat didàctica Trimestre Setmana     Nombre de sessions 

1 
Introducció i 

coneixements previs  
1r 

Del 10 al 28 de 

setembre de 2018 
3 

2 Les verges  1r 
De l’1 al 31 d’octubre 

de 2018  
2 

3 Tots sants   1r 
Del 2 al 30 de 

novembre de 2018 
2 

4 Nadal   1r i 2n  

Del 3 de desembre de 

2018 a l’11 de gener de 

2019 

2 

5 Patrons  2n 
Del 14 al 31 de gener 

de 2019 
2 

6 Carnestoltes   2n 
Del 4 al 28 de febrer 

del 2019 
2 

7 Quaresma  2n 
Del 5 al 29 de març de 

2019 
2 

8 Pasqua  2n 
De l’1 al 30 d’abril del 

2019 
2 

9 Fires  3r 
Del 2 al 31 de maig del 

2019 
2 

10 Colenda de la proposta  3r 
Del 3 al 21 de juny de 

2019 
2 

Font: Creació pròpia a partir de l’Annex del Decret 71/2008, del 27 de juny i el calendari del curs 2018 – 2019. 

4.7. Criteris d’avaluació  

Per avaluar aquesta proposta es tendran en compte els següents criteris d’avaluació fixats a la 

normativa autonòmica vigent.  

1. Relacionar-se positivament amb els altres, respectar la seva diversitat personal, física, 

intel·lectual o cultural i col·laborar amb ells, harmonitzant els seus interessos amb els 

dels altres. 

2. Utilitzar la llengua oral de la forma més convenient per una comunicació positiva amb 

els seus iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives, i comprendre 

missatges orals diversos, amb una actitud d’escolta atenta i respectuosa. 
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3. Identificar els grups socials més significatius de l’entorn, algunes característiques de la 

seva organització i els principals serveis comunitaris. Posar exemples de les seves 

característiques i manifestacions culturals i valorar la seva importància. 

4.8. Instruments o procediments d’avaluació   

La proposta didàctica s’avaluarà d’acord amb quatre aspectes, els quals dependran de 

l’observació del docent.  

1. Actitud (30%): es valorarà positivament l’actitud positiva que mostrin als infants davant 

les sessions. Es posarà especial esment a l’escolta que tenen els infants tant del docent 

com de la resta dels companys, a la disposició, interès i iniciativa que mostrin als infants 

davant les diferents sessions i a la implicació en el treball en grup.  

2. Participació (30%): es tendrà en compte la participació activa durant el 

desenvolupament de les sessions, posant especial esment en l’expressió de l’opinió, els 

pensaments i els sentiments i a l’argumentació d’aquestes intervencions. També 

s’observarà exhaustivament la participació en el treball en grups.  

3. Treball en petits grups (25%): es valorarà la iniciativa i la participació durant el treball 

en petits grups. Es posarà especial esment en la cooperació entre els membres, l’escolta 

i el respecte cap als companys del grup i la resolució autònoma i madura dels conflictes. 

4. Activitats de consolidació (15%): s’avaluaran els continguts que ha assolit cada un dels 

alumnes. Aquesta observació es durà a terme durant totes les activitats proposades al 

llarg de les sessions, ja que no s’elaboraran tasques específiques per avaluar els 

continguts assolits. Aquest paràmetre es podrà observar amb més deteniment durant la 

darrera unitat didàctica.  

4.9. Principis metodològics  

Les activitats que es proposen a les diferents sessions didàctiques es basen en la Teoria de 

l’aprenentatge significatiu, de David Ausubel.  

Aquesta teoria entén l’aprenentatge com un procés d’assimilació o ampliació de coneixements 

a partir de diverses experiències, siguin acadèmiques o personals. De manera que refusa les 

activitats que pretenen l’assimilació d’informació de manera memorística, ja que els continguts 

apresos mitjançant aquesta tècnica no perduren a la memòria dels individus, segons el mateix 
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Ausubel. En canvi, les activitats proposades per aquesta teoria, es desenvolupen de manera que 

els alumnes aprenen relacionant els coneixements ja adquirits.   

Per tal de què els infants aprenguin de manera significativa s’han de sentir motivats per aprendre 

i relacionar continguts nous amb l’ajuda del material presentat. Per això, és vital que el docent 

conegui els coneixements previs dels alumnes per poder relacionar els nous continguts amb allò 

que ja saben.  

Aquesta metodologia també inclou la necessitat d’aprofitar la motivació intrínseca dels 

alumnes, per tant, és essencial que les activitats cridin la seva atenció a partir dels materials, les 

textures, els colors, etc. Per aconseguir-ho, el docent ha d’aprofitar l’entorn que envolta als 

infants, s’ha de fixar un objectiu per a cada sessió i ha de ser creatiu, original i innovador, a part 

d’aportar el material necessari per a cada activitat.  

4.10. Noves tecnologies  

Per a la realització d’aquesta proposta didàctica les noves tecnologies no són imprescindibles, 

però s’hi ha inclòs algunes activitats en línia per tal que sigui un projecte més atractiu pels 

infants. Per tant, es necessitaran les TIC per la seva realització, tot i que si no és possible, les 

activitats es poden realitzar amb material manipulable.  

Més concretament, els recursos tecnològics que s’utilitzaran durant les sessions seran els 

ordinadors, el projector, la pissarra digital i la plataforma EducaPlay que serviran per clarificar, 

mostrar algunes de les informacions i realitzar activitats.    

Així i tot, les activitats es centraran més en materials manipulables, d’aquesta manera, es 

potenciaran els múltiples beneficis que aporten aquests recursos. Es facilitarà la possibilitat de 

col·laboració entre els infants, es potenciarà la creativitat i la imaginació d’aquests, la qual cosa, 

els ajudarà a comprendre els conceptes d’una manera més clara.  
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4.11. Unitats didàctiques1 

A continuació es pot trobar el plantejament de les 10 unitats didàctiques anomenades 

anteriorment. A més, a tall d’exemple, a les cinc primeres unitats també es desenvolupen totes 

les sessions didàctiques corresponents, és a dir, 3 sessions per a la primera unitat didàctica i 2 

per a la resta.  

4.11.1. Introducció i coneixements previs  

Taula 4: unitat didàctica - Introducció i coneixements previs. 

Numero de sessions 

 Trimestre en el que s’imparteix 
Setmana de curs en la que 

s’imparteix 

3 1r Del 10 al 28 de setembre de 2018 

Justificació 

La següent unitat didàctica es centra en la presentació de tota la proposta i la indagació en els coneixements 

previs de tots els infants per tal de poder establir el punt de partida des del qual s’han de començar la resta 

d’unitats didàctiques, aquesta, serà la que marcarà quin és la dificultat a la qual es pot arribar a les pròximes 

unitats.  Per altra banda, ajudarà a entendre als alumnes que és el que es treballarà durant la resta del curs, de 

manera que farà que aquesta proposta sigui eficient des del seu inici.  

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Saber situar el lloc on viuen en el mapa.  

2. Saber situar el lloc d’on provenen en el mapa. 

3. Introduir el concepte d’interculturalitat.    

4.Reconèixer elements típics dels llocs de procedència 

dels companys de l’aula.   

1. Situació geogràfica de Mallorca.  

2. Situació geogràfica del lloc de procedència dels 

infants.  

3. Concepte d’interculturalitat.  

4. Elements característics dels llocs de procedència 

dels companys de l’aula.  

Activitats a realitzar 

1ª sessió didàctica:  

- Activitat 1: On vivim, d’on venim.- S’assenyalarà a un mapa el lloc on venim i el lloc de procedència de cada 

infant. Aqueta activitat durarà, aproximadament, 25 minuts.  

- Activitat 2: Assemblea intercultural. - A partir del mapa es farà una assemblea per arribar a comprendre el 

concepte d’interculturalitat. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 30 minuts.  

2ª i 3ª sessió didàctica: 

- Activitat 1: L’element característic. - Cada infant durà un element característic del seu lloc de procedència i 

el mostrarà als seus companys. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 110 minuts.  

                                                 

1 Les taules i els gràfics presentats en aquest apartat 4.11. són d’elaboració pròpia 
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Criteris d’avaluació Instruments i procediments d’avaluació 

1. Situar geogràficament Mallorca. 

2. Situar geogràficament els llocs de procedència dels 

infants de l’aula.  

3. Entendre el concepte d’interculturalitat 

4. Reconèixer els elements característics dels llocs de 

procedència dels companys de l’aula.  

Gràfic 3: Instruments i procediments d'avaluació. 

 

Atenció a la diversitat 

Per tal d’atendre la diversitat dins l’aula i reforçar el respecte i la cooperació entre els infants, totes les activitats 

es duran a terme en grup gran o en grups d’un màxim de cinc infants, cap es realitzarà individualment. Els grups 

petits estaran fets per la mestra, de manera que quedin grups d’internivell, d’aquesta manera els mateixos infants 

es podran ajudar els uns dels altres i la mestra podrà guiar i a ajudar aquells que ho necessitin. 

Material didàctic utilitzat 

1. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1) 

2. Pintura lila.  

3. Fotografia mida carnet de cada infant. 

4. Elements característics dels llocs de procedència dels infants que duguin ells mateixos.  

5. Cartes explicatives de les famílies sobre els elements que aporten els infants. 

4.11.1.1. Sessions didàctiques  

1ª sessió 

Taula 5: 1ª sessió de la unitat didàctica Introducció i coneixements previs. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Saber situar el lloc on viuen en el mapa.  

2. Saber situar el lloc d’on provenen en el mapa. 

3. Introduir el concepte d’interculturalitat.    

1. Situació geogràfica de Mallorca.  

2. Situació geogràfica del lloc de procedència dels 

infants.  

3. Concepte d’interculturalitat.  

Desenvolupament de la sessió 

Activitat 1: On vivim, d’on venim. 

En primer lloc, es presentarà un mapa del món totalment en blanc, on Espanya està ampliat (Annex 1), que serà 

la base on quedarà reflectit tot el projecte. Damunt aquest mapa s’assenyalarà Mallorca, i es pintarà de color 

lila per tal que destaqui sobre la resta del mapa. (Annex 2). Aquesta petita activitat es farà en gran grup i és la 

primera part de l’activitat. La segona part de l’activitat, també es realitza en gran grup, però cada infant farà una 

intervenció de manera individual. Per realitzar-la, la mestra, proporcionarà a cada infant una fotografia mida 

carnet d’ell mateix. L’activitat consisteix a aferrar cada infant la seva fotografia al seu lloc de procedència. La 

30%

30%

25%

15%

Actitud

Participació

Treball en
petits grups

Activitats de
consolidació
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mestra coneixerà els llocs i ajudarà als infants a col·locar-ho correctament. És important que l’infant verbalitzi 

el nom d’on procedeix, de manera que els altres infants ho puguin sentir i reconèixer el nom.  

Activitat 2: Assemblea Intercultural. 

Aquesta activitat té com a objectiu que els infants entenguin el significat del mot intercultural. Per tal 

d’aconseguir-ho, la mestra guiarà l’assemblea amb preguntes com:  

- Perquè si tots procedim d’indrets diferents, vivim al mateix lloc?  

- El fet de procedir de llocs diferents, ens fa ser diferents?  

- Dues persones procedents del mateix indret són iguals?  

- Podem conviure i relacionar-mos tenint procedències diferents?  

- Quins beneficis té estar amb persones de procedències diferents?  

Aquests només són alguns exemples de preguntes, ja que la mestra ha de tenir la capacitat d’improvisar i 

aprofitar les respostes dels infants per plantejar preguntes que ajudin a complir l’objectiu.  

Material didàctic utilitzat 

1. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 

2. Pintura lila.  

3. Fotografia mida carnet de cada infant.  

2ª i 3ª sessions  

Taula 6: 2ª sessió de la unitat didàctica Introducció i coneixements previs. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

 1. Reconèixer elements típics dels llocs de 

procedència dels companys de l’aula.   

 1. Elements característics dels llocs de procedència 

dels companys de l’aula. 

Desenvolupament de la sessió 

Activitat 1: L’element característic. 

Per realitzar l’activitat cada infant haurà de dur un element tradicional del seu lloc de procedència, com ara 

menjar, instruments, música, jocs o balls. Aquests seran elegits pels infants conjuntament amb les famílies, qui 

hauran d’escriure una petita carta explicativa per la mestra. L’activitat dins l’aula es realitzarà en gran grup i 

consistirà en el fet que cada infant mostrarà i explicarà el que ha duit als seus companys. La mestra, gràcies a 

la carta de les famílies podrà ajudar a l’infant fer l’explicació per tal que s’entengui bé el que és cada element.  

Material didàctic utilitzat 

1. Elements característics dels llocs de procedència dels infants que aportin ells mateixos.  

2. Cartes explicatives de les famílies sobre els elements que aporten els infants.  
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4.11.2. Les verges  

Taula 7: unitat didàctica - Les verges. 

Numero de sessions Trimestre en el que s’imparteix 
Setmana de curs en la que 

s’imparteix 

2 1r De l’1 al 31 d’octubre de 2018  

Justificació 

En aquesta unitat didàctica es treballarà la cultura pròpia a partir de la festa de Les verges i els bunyols com a 

plat típic. D’aquesta manera, hi haurà un mes per aprofundir en els trets principals de la cultura pròpia, i donarà 

lloc que en les unitats didàctiques que procedeixen es pugui aprofundir en altres nacionalitats. A més, atès que 

és la primera unitat que tracta sobre una cultura, en concret la pròpia, fa que puguin conèixer i agafin més 

confiança a l’hora de participar i entusiasmar-se en el projecte.  

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer la festa de Les Verges i els bunyols com a 

plat típic de la festa.  

2. Conèixer la gastronomia de la cultura pròpia del lloc 

on habiten.  

3. Treballar la música típica de la nostra cultura i els 

elements que es lliguen a aquesta (dansa, instruments, 

etc.).   

1. L’origen i la celebració de la festa de Les Verges.  

2. La recepta dels bunyols i el seu origen.   

3. Trets de la gastronomia mallorquina.  

4. Músiques típiques de Mallorca i els instruments més 

característics.  

5. Danses lligades a la música típica treballades.   

Activitats a realitzar 

1ª sessió didàctica:  

- Activitat 1: Endevinalla Bunyols.- A través de la plataforma EducaPlay s’haurà de resoldre una endevinalla 

sobre els bunyols. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts.  

- Activitat 2: Parlam de Les Verges. - A partir de la primera pista de l’activitat anterior es parlarà de la festivitat. 

Aquesta activitat durarà, aproximadament, 15 minuts.  

- Activitat 3: Què menjam? - Mitjançant la plataforma EducaPlay es parlarà sobre els aliments, els plats i els 

ingredients típics de Mallorca. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 30 minuts. 

2ª sessió didàctica: 

- Activitat 1: Què sona? - A partir d’un bolero mallorquí els infants han d’intentar endevinar quins instruments 

sonen. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 15 minuts. 

- Activitat 2: La caixa sonora - La mestra mostrarà els instruments que han sonat al bolero, llavors deixarà la 

capsa dels instruments a disposició dels infants perquè experimentin. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 

25 minuts. 

- Activitat 3: Ballam? - A partir del bolero i algun vídeo de mostra, intentar imitar el ball típic de Mallorca. 

Aquesta activitat durarà, aproximadament, 15 minuts.  
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Criteris d’avaluació Instruments i procediments d’avaluació 

1. Identificar els bunyols com a plat típic de Les 

Verges i saber que se celebra durant aquest dia.  

2. Identificar els trets gastronòmics més importants de 

la nostra cultura.  

3. Reconèixer les músiques i els balls típics de 

Mallorca i els instruments que hi apareixen.   

4. Identificar els jocs tradicionals de Mallorca 

treballats.  

Gràfic 4: Instruments i procediments d'avaluació. 

 

Atenció a la diversitat 

Per tal d’atendre la diversitat dins l’aula i reforçar el respecte i la cooperació entre els infants, totes les activitats 

es duran a terme en grup gran o en grups d’un màxim de cinc infants, cap es realitzarà individualment. Els grups 

petits estaran fets per la mestra, de manera que quedin grups d’internivell, d’aquesta manera els mateixos infants 

es podran ajudar els uns dels altres i la mestra podrà guiar i a ajudar aquells que ho necessitin. 

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «1. Les Verges. BUNYOLS» de la plataforma Educaplay. (Annex 3). 

2. Activitat «1. El menjar de Mallorca» de la plataforma Educaplay. (Annex 4). 

3. Àudio del Bolero de Santa Maria de Música Nostra del cd Ball de Bot 

(https://www.youtube.com/watch?v=_DG1X0ntHeE). 

4. Capsa gran. 

5. Instruments tradicionals mallorquins: xeremies, flabiols, tamborinos i castanyetes. 

6. Vídeo del ball del Bolero de Santa Maria. (https://www.youtube.com/watch?v=Hzn9BwiEPzI). 

7. Ordinador, projector i pissarra digital. 

4.11.2.1. Sessions didàctiques 

1ª sessió 

Taula 8: 1ª sessió de la unitat didàctica Les Verges. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer la festa de Les Verges i els bunyols com a 

plat típic de la festa.  

2. Conèixer la gastronomia de la cultura pròpia del lloc 

on habiten.  

1. L’origen i la celebració de la festa de Les Verges.  

2. La recepta dels bunyols i el seu origen.   

3. Trets de la gastronomia mallorquina.  
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Treball en
petits grups

Activitats de
consolidació

https://www.youtube.com/watch?v=_DG1X0ntHeE
https://www.youtube.com/watch?v=Hzn9BwiEPzI
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Desenvolupament de la sessió 

Activitat 1: Endevinalla Bunyols. 

Utilitzant la plataforma EducaPlay i en gran grup, els infants hauran d’endevinar que els bunyols són un dels 

plats més representatius de Les Verges a partir d’una fotografia que agafa nitidesa i les següents pistes:  

1. Es mengen per Les Verges. 

2. Són dolços. 

3. Són rodons. 

4. Acostumen a menjar-se amb sucre. 

5. Tenen un forat enmig. 

Activitat 2: Parlam de Les Verges. 

Recuperant la primera pista de l’activitat 1 es farà una conversa en gran grup sobre la festa en la qual els infants 

parlin del que saben sobre aquesta. Per tant, la mestra haurà d’anar ampliant la informació que saben perquè els 

infants puguin acabar de conèixer aquesta celebració. 

Activitat 3: Qué menjam? 

Utilitzant la plataforma EducaPlay i en gran grup els infants hauran d’anar contestant preguntes sobre els plats, 

els aliments i els ingredients més comuns a la gastronomia mallorquina. A cada una de les preguntes es 

comentarà la resposta i es parlarà sobre els ingredients que duen cada plat o quins plats es poden fer amb els 

diferents ingredients. 

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «1. Les Verges. BUNYOLS» de la plataforma Educaplay. (Annex 3). 

2. Activitat «1. El menjar de Mallorca» de la plataforma Educaplay. (Annex 4). 

3. Ordinador, projector i pissarra digital. 

2ª sessió 

Taula 9: 2ª sessió de la unitat didàctica Les Verges. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Treballar la música típica de la nostra cultura i els 

elements que es lliguen a aquesta (dansa, instruments, 

etc.).   

5. Músiques típiques de Mallorca i els instruments més 

característics.  

6. Danses lligades a la música típica treballades.   

Desenvolupament de la sessió 

Activitat 1: Què sona?. 

Per començar la sessió, la mestra posarà el bolero de Santa Maria de Música Nostra sonat per xeremies, flabiols, 

tamborinos i castanyetes. L’objectiu de l’activitat és que els infants intentin endevinar els instruments que sonen 

durant l’audició. Aquesta activitat es realitzarà en gran grup.  

Activitat 2: La caixa sonora. 

A partir de l’activitat anterior, la mestra presentarà una capsa amb els instruments que sonen a l’audició. Una 

vegada presentats els instruments, els infants tendran un temps per experimentar amb ells. És a dir, podran fer-

los sonar, escoltar-los, tocar-los, mirar-los, etc. Per acabar l’activitat, en gran grup es farà una conversa per tal 
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de verbalitzar el que han pogut experimentar i destacar les característiques més representatives de cada 

instrument.  

Activitat 3: Ballam?. 

Per acabar la sessió, a partir d’un vídeo on es vegi com es balla el bolero, es deixarà que els infants l’imitin i 

intentin ballar ells també el bolero. En cas que algú sàpiga ballar, podrà ensenyar i guiar els altres.  

Material didàctic utilitzat 

1. Àudio del Bolero de Santa Maria de Música Nostra del cd Ball de Bot 

(https://www.youtube.com/watch?v=_DG1X0ntHeE). 

2. Capsa gran. 

3. Instruments tradicionals mallorquins: xeremies, flabiols, tamborinos i castanyetes. 

4. Vídeo del ball del Bolero de Santa Maria. (https://www.youtube.com/watch?v=Hzn9BwiEPzI). 

5. Ordinador, projector i pissarra digital. 

4.11.3. Tots sants  

Taula 10: unitat didàctica - Tots sants. 

Numero de sessions Trimestre en el que s’imparteix 
Setmana de curs en la que 

s’imparteix 

2 1r Del 2 al 30 de novembre de 2018 

Justificació 

Durant aquesta unitat es treballaran diferents cultures d’arreu del món on també es celebra la festa de Tots Sants. 

D’aquesta manera, els infants podran establir semblances i diferències entre elles. A partir d’aquesta proposta 

els infants podran entendre que les diferents cultures també comparteixen alguns trets i els ajudarà a conèixer-

les, acceptar-les i respectar-les.  

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer la festa de Tots Sants i els rosaris ensucrats 

com a element gastronòmic representatiu de la festa.  

2. Treballar la festa de Tots Sants de Catalunya, el País 

Basc, i alguns trets culturals característics de cada lloc. 

3. Treballar la festa de Tots Sants d’Irlanda, Filipines 

i Mèxic i alguns trets culturals característics d’aquests 

llocs.   

1. La celebració de Tots Sants a Mallorca.  

2. L’elaboració i la tradició dels rosaris ensucrats.  

3. La celebració de Tots Sants a Catalunya, País Basc, 

Irlanda, Filipines i Mèxic.  

4. Els plats característics de la festa de Tots Sants de 

Catalunya, País Basc, Irlanda, Filipines i Mèxic. 

5. La situació geogràfica de Catalunya, País Basc, 

Irlanda, Filipines i Mèxic.  

6. Característiques culturals de Catalunya, País Basc, 

Irlanda, Filipines i Mèxic. 

Activitats a realitzar 

1ª sessió didàctica:  

- Activitat 1: Endevinalla Rosari Ensucrat.- Mitjançant de la plataforma EducaPlay s’haurà de resoldre una 

endevinalla sobre els rosaris ensucrats. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts.  

https://www.youtube.com/watch?v=_DG1X0ntHeE
https://www.youtube.com/watch?v=Hzn9BwiEPzI
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- Activitat 2: Parlam de Tots Sants. - A partir de la primera pista de l’activitat anterior es parlarà de la festivitat. 

Aquesta activitat durarà, aproximadament, 15 minuts.  

- Activitat 3: Jugam amb els aliments - Es posaran safates d’experimentació amb castanyes, panses, arròs, sucre 

i farina a disposició dels infants perquè puguin experimentar. Llavors, es parlarà sobre aquesta experimentació. 

Aquesta activitat durarà, aproximadament, 30 minuts. 

2ª sessió didàctica: 

- Activitat 1: Recordam? - Mitjançant de la plataforma EducaPlay es recordarà quins plats i quines festes es van 

treballar a la 1ª sessió didàctica. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts. 

- Activitat 2: D’on sona? – A través de la plataforma EducaPlay es presentarà un vídeo als infants amb les 

músiques típiques de les nacionalitats estudiades, amb l’objectiu que endevinin quina música correspon a cada 

nacionalitat. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 20 minuts. 

- Activitat 3: Què sona? - A partir la comparació de les melodies anteriors es mostrarà una fotografia d’un 

instrument tradicional de cada una de les nacionalitats. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts. 

Criteris d’avaluació Instruments i procediments d’avaluació 

1. Identificar els rosaris ensucrats com a element 

gastronòmic representatiu de la festa de Tots Sants a 

Mallorca i saber quina és la tradició.  

2. Reconèixer els trets culturals representatius de 

Catalunya i del País Basc.  

3. Identificar les variables més representatives 

d’Irlanda, Filipines i Mèxic.  

Gràfic 5: Instruments i procediments d'avaluació. 

 

Atenció a la diversitat 

Per tal d’atendre la diversitat dins l’aula i reforçar el respecte i la cooperació entre els infants, totes les activitats 

es duran a terme en grup gran o en grups d’un màxim de cinc infants, cap es realitzarà individualment. Els grups 

petits estaran fets per la mestra, de manera que quedin grups d’internivell, d’aquesta manera els mateixos infants 

es podran ajudar els uns dels altres i la mestra podrà guiar i a ajudar aquells que ho necessitin. 

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «2. Tots Sants. ROSARI ENSUCRAT» de la plataforma Educaplay. (Annex 5). 

2. Cinc safates d’experimentació. 

3. Aliments per experimentar: Castanyes, panses, arròs, sucre i farina.  

4. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 

5. Fotografies dels plats típics de Catalunya i País Basc (Castanyes), Irlanda (Barmbrack), Filipines (Súman) i 

Mèxic (Pan de muerto). (Annex 6). 

6. Activitat «2. Tots Sants. Recordam?» de la plataforma Educaplay. (Annex 7). 

7. Activitat «2. Balls tradicionals» de la plataforma Educaplay. (Annex 8). 

8. Imatges dels instruments típics de Catalunya (Gralla), País Basc (Chistu), Irlanda (Arpa), Filipines (Valiha) 

i Mèxic (Requito). (Annex 9). 

9. Ordinador, projector i pissarra digital. 
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4.11.3.1. Sessions didàctiques  

1ª sessió 

Taula 11: 1ª sessió de la unitat didàctica Tots Sants. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer la festa de Tots Sants i els rosaris ensucrats 

com a element gastronòmic representatiu de la festa.  

2. Treballar la festa de Tots Sants de Catalunya, el País 

Basc, Irlanda, Filipines i Mèxic i els plats típics de la 

festa a cada lloc.  

1. La celebració de Tots Sants a Mallorca.  

2. Els plats característics de la festa de Tots Sants de 

Catalunya, País Basc, Irlanda, Filipines i Mèxic. 

3. La situació geogràfica de Catalunya, País Basc, 

Irlanda, Filipines i Mèxic.  

Desenvolupament de la sessió 

Activitat 1: Endevinalla Rosari Ensucrat. 

Utilitzant la plataforma EducaPlay, i en gran grup, els infants hauran d’endevinar que els Rosaris Ensucrats són 

un dels elements més representatius de Tots Sants a partir d’una fotografia que agafa nitidesa i les següents 

pistes:  

1. És típic de Tots Sants. 

2. És dolç. 

3. Per fer-la es necessita paper i un fil.  

4. Es penja pel coll.  

5. Es fa amb llepolies i galetes dolces.  

Activitat 2: Parlam de Tots Sants. 

Recuperant la primera pista de l’activitat 1 es farà una conversa en gran grup sobre la festa en la qual els infants 

parlin del que saben d’aquesta. Per tant, la mestra haurà d’anar ampliant la informació que saben perquè els 

infants puguin acabar de conèixer aquesta celebració. 

Activitat 3: Jugam amb els aliments. 

Per acabar la sessió la mestra presentarà cinc safates d’experimentació que contendran castanyes, panses, arròs, 

sucre i farina, que són els aliments bàsics pels plats de Catalunya, el País Basc, Irlanda, Filipines i Mèxic. Així 

com presenti els aliments, anirà col·locant la fotografia dels plats en el lloc corresponent del mapa (Annex1). 

Seguidament, els infants tendran un temps per experimentar amb els aliments, és a dir, podran tocar-los, tastar-

los, ensumar-los, escoltar-los, mesclar-los, etc. Per acabar la sessió es farà una petita conversa en gran grup per 

tal de verbalitzar tot el que han experimentat, on la mestra recalcarà d’on és comú cada un dels ingredients, per 

tal de clarificar les idees.  

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «2. Tots Sants. ROSARI ENSUCRAT» de la plataforma Educaplay. (Annex 5). 

2. Cinc safates d’experimentació.  

3. Aliments per experimentar: Castanyes, panses, arròs, sucre i farina.  

4. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 
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5. Fotografies dels plats típics de Catalunya i País Basc (Castanyes), Irlanda (Barmbrack), Filipines (Súman) i 

Mèxic (Pan de muerto). (Annex 6). 

6. Ordinador, projector i pissarra digital. 

2ª sessió 

Taula 12: 2ª sessió de la unitat didàctica Tots Sants. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Treballar les músiques i danses característiques de 

Catalunya, el País Basc, Irlanda, Filipines i Mèxic.  

2. Conèixer un instrument típic de cada lloc estudiat.  

1. Les músiques i les danses característiques de 

Catalunya, el País Basc, Irlanda, Filipines i Mèxic.  

2. Instruments típics de Catalunya, el País Basc, 

Irlanda, Filipines i Mèxic. 

Desenvolupament de la sessió 

Activitat 1: Recordam?. 

Començarem la sessió recordant, en gran grup, els plats que es varen treballar durant la sessió anterior i la 

situació geogràfica dels llocs. Per fer-ho utilitzarem l’activitat d’EducaPlay Tots Sants. Recordam? 

Activitat 2: D’on sona?. 

També a través d’EducaPlay, en gran grup i utilitzant el vídeo Balls Tradicionals, treballarem les músiques i 

danses típiques de cada lloc. Durant el vídeo aniran apareixent preguntes on hauran d’endevinar el lloc de 

procedència de les músiques i els balls. Les possibles respostes seran els noms dels llocs estudiats durant aquesta 

unitat didàctica i Mallorca. Llavors es realitzarà una conversa per tal de comparar les diferents melodies que 

conformen el vídeo. Per tal de guiar el diàleg la mestra pot formular preguntes com per exemple:  

1. Quina era més ràpida o alegre?. 

2. Es pareixien entre elles? I a les de Mallorca?. 

3. Heu reconegut algun instrument?. 

Activitat 3: Què sona?. 

A partir de la darrera pregunta i a través d’imatges impreses d’un instrument característic de cada lloc, els 

infants hauran d’endevinar quin instrument és i d’on prové. Aquesta activitat també es realitzarà en grup gran. 

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «Tots Sants. Recordam?» de la plataforma Educaplay. (Annex 7). 

2. Activitat «Balls Tradicionals» de la plataforma Educaplay. (Annex 8). 

3. Imatges dels instruments típics de Catalunya (Gralla), País Basc (Chistu), Irlanda (Arpa), Filipines (Valiha) 

i Mèxic (Requito). (Annex 9). 

4. Ordinador, projector i pissarra digital. 
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4.11.4. Nadal  

Taula 13: unitat didàctica – Nadal. 

Numero de sessions Trimestre en el que s’imparteix 
Setmana de curs en la que 

s’imparteix 

2 1r i 2n  
Del 3 de desembre de 2018 a l’11 

de gener de 2019 

Justificació 

Durant aquesta unitat s’estudiaran diferents indrets del món on també es celebra la festa de Nadal. D’aquesta 

manera es podran establir semblances i diferències entre elles. A partir d’aquesta proposta els infants podran 

entendre que les diferents cultures també comparteixen alguns trets i els ajudarà a conèixer-les, acceptar-les i 

respectar-les. 

1. Conèixer la festa de Nadal i la sopa de nadal com a 

plat representatiu de la festa. 

2. Treballar la festa de Nadal de Galícia, Letònia, 

Xina, Austràlia i Ghana i alguns trets culturals 

característics de cada lloc. 

1. La celebració de Nadal a Mallorca.  

2. L’elaboració i la tradició de la sopa de nadal.  

3. La celebració de Nadal a Galícia, Letònia, Xina, 

Austràlia i Ghana. 

4. Els plats característics de la festa de Nadal de 

Galícia, Letònia, Xina, Austràlia i Ghana 

5. La situació geogràfica de Galícia, Letònia, Xina, 

Austràlia i Ghana. 

6. Característiques culturals de Galícia, Letònia, Xina, 

Austràlia i Ghana. 

Activitats a realitzar 

1ª sessió didàctica:  

- Activitat 1: Endevinalla Sopa de Nadal.- Mitjançant la plataforma EducaPlay s’haurà de resoldre una 

endevinalla sobre la sopa de Nadal. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts.  

- Activitat 2: Parlam de Nadal. - A partir de la primera pista de l’activitat anterior es parlarà de la festivitat. 

Aquesta activitat durarà, aproximadament, 15 minuts.  

- Activitat 3: D’on són? - Amb l’ajuda d’unes imatges els infants hauran de relacionar el plat amb la nacionalitat 

que li correspon. Seguidament, hauran de relacionar els ingredients de cada un dels plats, amb la imatge del plat 

corresponent.   Aquesta activitat durarà, aproximadament, 30 minuts. 

2ª sessió didàctica: 

- Activitat 1: Recordam? - Mitjançant la plataforma EducaPlay, es recordarà quins plats i quines festes es van 

treballar a la 1ª sessió didàctica. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts. 

- Activitat 2: Què sona i d’on sona? - Es presentaran unes fotografies dels instruments característics de cada 

lloc i uns àudios que els infants hauran de relacionar. Seguidament hauran de col·locar cada melodia a la situació 

geogràfica corresponent i es farà una assemblea per comparar tot el que s’ha vist durant la sessió. Aquesta 

activitat durarà, aproximadament, 45 minuts. 
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Criteris d’avaluació Instruments i procediments d’avaluació 

1. Identificar la sopa de nadal com a element 

gastronòmic representatiu de la festa de Nadal a 

Mallorca i saber quina és la tradició.  

2. Entendre com celebren la festa de Nadal a Galícia, 

Letònia, Xina, Austràlia i Ghana. 

3. Reconèixer els trets culturals representatius de 

Galícia, Letònia, Xina, Austràlia i Ghana. 

Gràfic 6: Instruments i procediments d'avaluació. 

 

Atenció a la diversitat 

Per tal d’atendre la diversitat dins l’aula i reforçar el respecte i la cooperació entre els infants, totes les activitats 

es duran a terme en grup gran o en grups d’un màxim de cinc infants, cap es realitzarà individualment. Els grups 

petits estaran fets per la mestra, de manera que quedin grups d’internivell, d’aquesta manera els mateixos infants 

es podran ajudar els uns dels altres i la mestra podrà guiar i a ajudar aquells que ho necessitin. 

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «3. Nadal. SOPA DE NADAL» de la plataforma Educaplay. (Annex 10). 

2. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 

3. Fotografies dels plats típics de Nadal de Galícia (Coliflor amb bacallà), Letònia (Kakis), Xina (Yusnxiao), 

Austràlia (Pavlova) i Ghana (Pasta de ñame). (Annex 11). 

4. Fotografies dels ingredients dels plats típics de Galícia, Letònia, Xina, Austràlia i Ghana. (Annex 12). 

5. Activitat «Nadal. Recordam?» de la plataforma Educaplay. (Annex 13). 

6. Fotografies dels instruments tradicionals de Galícia (Gaita), Letònia (Kokle), Xina (Pipa), Austràlia 

(Didyeridú) i Ghana (Sekere). (Annex 14). 

8. Ordinador, projector i pissarra digital. 

4.11.4.1. Sessions didàctiques  

1ª sessió 

Taula 14: 1ª sessió de la unitat didàctica Nadal. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer la festa de Nadal i la sopa de nadal com a 

plat representatiu de la festa. 

2. Treballar la festa de Nadal de Galícia, Letònia, 

Xina, Austràlia i Ghana i els plats característics lligats 

a la festa de cada lloc. 

1. La celebració de Nadal a Mallorca.  

2. L’elaboració i la tradició de la sopa de nadal.  

3. Els plats característics de la festa de Nadal de 

Galícia, Letònia, Xina, Austràlia i Ghana 

4. La situació geogràfica de Galícia, Letònia, Xina, 

Austràlia i Ghana 
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Desenvolupament de la sessió 

Activitat 1: Endevinalla Sopa de Nadal. 

Utilitzant la plataforma EducaPlay, i en gran grup, els infants hauran d’endevinar que la sopa de Nadal és un 

dels plats més representatius de Nadal a partir d’una fotografia que agafa nitidesa i les següents pistes:  

1. Es menja per Nadal. 

2. Es menja amb cullera. 

3. És un tipus de pasta. 

4. Té brou. 

5. Està farcida de carn. 

Activitat 2: Parlam de Nadal. 

Recuperant la primera pista de l’activitat 1, i en gran grup, es farà una conversa sobre la festa en la qual els 

infants parlin del que saben. Per tant, la mestra haurà d’anar ampliant la informació que ja coneixen perquè els 

infants puguin acabar de comprendre la festa. 

Activitat 3: D’on son? 

Per a realitzar aquesta activitat, la mestra presentarà als infants unes fotografies amb els plats típics de cada lloc. 

Els infants hauran de col·locar-los al mapa (Annex 1). Seguidament, en gran grup, hauran de classificar els 

ingredients al plat que corresponguin. Mentre es realitzi l’activitat, s’anirà parlant dels plats i els ingredients 

que els conformen. 

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «3. Nadal. SOPA DE NADAL » de la plataforma Educaplay. (Annex 10). 

2. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 

3. Fotografies dels plats típics de Nadal de Galícia (Coliflor amb bacallà), Letònia (Kakis), Xina (Yusnxiao), 

Austràlia (Pavlova) i Ghana (Pasta de ñame). (Annex 11). 

4. Fotografies dels ingredients dels plats típics de Galícia, Letònia, Xina, Austràlia i Ghana.  

5. Ordinador, projector i pissarra digital. 

2ª sessió 

Taula 15: 2ª sessió de la unitat didàctica Nadal. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer els instruments tradicionals de Galícia, 

Letònia, Xina, Austràlia i Ghana, i com sonen.  

1. Els instruments tradicionals de Galícia, Letònia, 

Xina, Austràlia i Ghana, i el seu so.  

Desenvolupament de la sessió 

Activitat 1: Recordam?. 

Començarem la sessió recordant els plats que es varen treballar durant la sessió anterior i la situació geogràfica 

dels llocs. Per fer-ho utilitzarem l’activitat d’EducaPlay Nadal. Recordam?. 
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Activitat 2: Què sona i d’on sona?. 

Per començar l’activitat la mestra mostrarà unes fotografies dels instruments característics d’aquests llocs. 

Llavors posarà uns àudios on sonin els instruments. A partir d’aquest material hauran de relacionar el so de 

cada àudio amb la imatge de l’instrument corresponent. Una vegada relacionats, hauran de situar-los al mapa, 

per saber la procedència de cada melodia. Per finalitzar, es farà una conversa on es comparin les característiques, 

tant de les melodies com els instruments. Aquesta activitat també es durà en terme en gran grup. 

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «Nadal. Recordam?» de la plataforma Educaplay. (Annex 13). 

2. Fotografies dels instruments tradicionals de Galícia (Gaita), Letònia (Kokle), Xina (Pipa), Austràlia 

(Didyeridú) i Ghana (Sekere). (Annex 14). 

3. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 

4. Ordinador, projector i pissarra digital. 

4.11.5. Patrons  

Taula 16: unitat didàctica – Patrons. 

Numero de sessions Trimestre en el que s’imparteix 
Setmana de curs en la que 

s’imparteix 

2 2n Del 14 al 31 de gener de 2019 

Justificació 

Durant el mes de gener, aprofitant la festivitat de Sant Antoni i Sant Sebastià, es treballarà la unitat didàctica 

dels patrons, ja que és una de les festes més representatives de la cultura mallorquina. A més, es relacionarà 

amb altres festes patronals d’arreu del món, amb aquesta comparativa els infants podran establir semblances i 

diferències entre elles. A partir d’aquesta proposta, els infants podran entendre que les diferents cultures també 

comparteixen alguns trets, i els ajudarà a conèixer-les, acceptar-les i respectar-les. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer les festes patronals de Sant Antoni i Sant 

Sebastià de Mallorca i els elements gastronòmics 

representatiu de la festa.  

2. Treballar les festes patronals de San Isidre de 

Madrid i  alguns trets culturals característics de la 

capital.  

3. Conèixer les festes patronals de San Fermin de 

Navarra algunes característiques de la comunitat.  

4. Conèixer les festes patronals de San Juan de Cuba. 

1. Les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià a Mallorca 

i la gastronomia pròpia.  

2. La situació geogràfica de Madrid, Navarra i Cuba. 

3. Les festes patronals a Madrid, Navarra i Cuba.  

Activitats a realitzar 

1ª sessió didàctica:  

- Activitat 1: Endevinalla Llanganissa.- Mitjançant la plataforma EducaPlay, s’haurà de resoldre una 

endevinalla sobre la llonganissa. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts.  
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- Activitat 2: Parlam dels patrons. - A partir de la primera pista de l’activitat anterior es parlarà de la festivitat. 

Aquesta activitat durarà, aproximadament, 15 minuts.  

- Activitat 3: Classificam ingredients - Amb l’ajuda d’unes imatges els infants hauran de classificar els 

ingredients de cada plat amb el plat corresponent. Llavors, cada plat es col·locarà a la situació geogràfica 

corresponent. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 30 minuts. 

2ª sessió didàctica: 

- Activitat 1: Recordam? - Mitjançant la plataforma EducaPlay, es recordarà quins plats i quines festes es van 

treballar a la 1ª sessió didàctica. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts. 

- Activitat 2: Lletres embullades - A través de la plataforma EducaPlay es presentaran els instruments 

característics dels llocs estudiats. Llavors. la mestra els posarà un àudio de com sona cada instrument. Aquesta 

activitat durarà, aproximadament, 25 minuts. 

- Activitat 3: Reproduïm sons - Una vegada escoltats tots els sons dels instruments i després de parlar una mica 

sobre les seves característiques, els infants han d’intentar reproduir aquests sons amb el seu propi cos. Aquesta 

activitat durarà, aproximadament, 20 minuts.  

Criteris d’avaluació Instruments i procediments d’avaluació 

1. Identificar els elements gastronòmics representatius 

de les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià a Mallorca 

i saber quina és la tradició.  

2. Reconèixer els trets culturals representatius de 

Madrid, Navarra i Cuba.  

Gràfic 7: Instruments i procediments d'avaluació. 

 

Atenció a la diversitat 

Per tal d’atendre la diversitat dins l’aula i reforçar el respecte i la cooperació entre els infants, totes les activitats 

es duran a terme en grup gran o en grups d’un màxim de cinc infants, cap es realitzarà individualment. Els grups 

petits estaran fets per la mestra, de manera que quedin grups d’internivell, d’aquesta manera els mateixos infants 

es podran ajudar els uns dels altres i la mestra podrà guiar i a ajudar aquells que ho necessitin. 

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «4. Patrons. LLANGONISSA» de la plataforma Educaplay. (Annex 15). 

2. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 

3. Fotografies dels plats típics de Sant Antoni i Sant Sebastià de Madrid (Rosquilloas), Navarra (Estofat de toro) 

i Cuba (Ajico). (Annex 16). 

4. Fotografies dels ingredients dels plats típics de Madrid, Navarra i Cuba. (Annex 17). 

5. Activitat «Patrons. Recordam?» de la plataforma Educaplay. (Annex 18). 

6. Activitat «Lletres embullades 1» de la plataforma Educaplay. (Annex 19). 

7. Activitat «Lletres embullades 2» de la plataforma Educaplay. (Annex 20). 
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8. Activitat «Lletres embullades 3» de la plataforma Educaplay. (Annex 21). 

9. Àudios del so dels instruments típics de Madrid, Navarra i Cuba. 

10. Ordinador, projector i pissarra digital. 

4.11.5.1. Sessions didàctiques  

1ª sessió 

Taula 17: 1ª sessió de la unitat didàctica Patrons. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

 1. Conèixer les festes patronals de Sant Antoni i Sant 

Sebastià de Mallorca i la Llangonissa com a element 

gastronòmic representatiu.  

2. Treballar els elements gastronòmics representatius 

de les festes patronals de San Isidre de Madrid, San 

Fermin de Navarra i San Juan de Cuba. 

1. Les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià a Mallorca 

i la gastronomia pròpia.  

2. La situació geogràfica de Madrid, Navarra i Cuba. 

3. Els elements gastronòmics característics patronals 

de Madrid, Navarra i Cuba.  

 

Desenvolupament de la sessió 

Activitat 1: Endevinalla Llanganissa. 

Utilitzant la plataforma EducaPlay, i en gran grup, els infants hauran d’endevinar que la llangonissa és un dels 

plats més representatius de les festes de  Sant Antoni  i  Sant Sebastià a partir d’una fotografia que agafa nitidesa 

i les següents pistes:  

1. Es menja per Sant Antoni  i  Sant Sebastià. 

2. S’acostuma a torrar en els foguerons.  

3. És un aliment típic de Mallorca.  

4. Es fa de porc.  

5. És vermella.  

Activitat 2: Parlam dels patrons. 

Recuperant la primera pista de l’activitat 1, i en gran grup, es farà una conversa sobre la festa en la qual els 

infants parlin del que saben. Per tant, la mestra haurà d’anar ampliant la informació que ja coneixen perquè els 

infants puguin acabar de comprendre la festa. 

Activitat 3: Classificam ingredients 

Dividits en quatre grups, dos grups de 5 infants i dos de 6 infants, la mestra els donarà fotografies tant dels 

ingredients com dels plats, amb l’objectiu que classifiquin cada ingredient en el plat corresponent. Llavors, 

miraran quins ingredients es troben en un plat equivocat i cal canviar-los. Per acabar, es situarà cada plat en el 

mapa. (Annex 1). 

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «4. Patrons. LLANGONISSA » de la plataforma Educaplay. (Annex 15). 

2. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 
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3. Fotografies dels plats típics de Sant Antoni i Sant Sebastià de Madrid (Rosquilloas), Navarra (Estofat de toro) 

i Cuba (Ajico). (Annex 16). 

4. Fotografies dels ingredients dels plats típics de Madrid, Navarra i Cuba. (Annex 17). 

5. Ordinador, projector i pissarra digital. 

2ª sessió 

Taula 18: 2ª sessió de la unitat didàctica Patrons. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer els instruments característics de Madrid, 

Navarra i Cuba i els respectius sons.   

1. Els instruments característics de Madrid, Navarra i 

Cuba i els respectius sons.  

Desenvolupament de la sessió: 

Activitat 1: Recordam?. 

Començarem la sessió recordant els plats que es varen treballar durant la sessió anterior i la situació geogràfica 

dels llocs. Aquesta activitat es realitzarà en gran grup i s’utilitzarà l’activitat d’EducaPlay Patrons. Recordam?. 

Activitat 2: Lletres embullades. 

En grup gran i a través de les activitats Lletres embullades 1, 2 i 3 d’Educaplay, els infants hauran de col·locar 

les lletres en l’ordre correcte per tal d’escriure el nom dels instruments característics de cada un dels llocs. Per 

fer-ho comptaran amb la imatge de l’instrument i l’ajuda de la mestra en cas de no saber el nom. Una vegada 

coneixen el nom la mestra els dirà de quin lloc és característic i els posarà un àudio de com sona.  

Activitat 3: Reproduïm sons. 

Una vegada coneixem els instruments i com sonen es farà una conversa de les semblances i les diferències dels 

instruments. Llavors, la mestra proposarà als infants que reprodueixin els sons dels instruments amb el seu propi 

cos, sigui amb la veu o d’una manera més física com ara mamballetes o potades. Aquesta activitat es realitzarà 

en gran grup, però les intervencions dels infants es faran de manera individual, ja que s’ha d’intentar que tots 

els infants mostrin la seva proposta.  

Material didàctic utilitzat 

1. Activitat «Patrons. Recordam?» de la plataforma Educaplay. (Annex 18). 

2. Activitat «Lletres embullades 1» de la plataforma Educaplay. (Annex 19). 

3. Activitat «Lletres embullades 2» de la plataforma Educaplay. (Annex 20). 

4. Activitat «Lletres embullades 3» de la plataforma Educaplay. (Annex 21). 

5. Àudios del so dels instruments típics de Madrid, Navarra i Cuba. 

6. Ordinador, projector i pissarra digital. 
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4.11.6. Carnestoltes  

Taula 19: unitat didàctica – Carnestoltes. 

Numero de sessions Trimestre en el que s’imparteix 
Setmana de curs en la que 

s’imparteix 

2 2n Del 4 al 28 de febrer de 2019 

Justificació 

Durant aquesta unitat didàctica es relacionarà la festa Carnestoltes de Mallorca amb les festes de Carnaval 

d’arreu del món, de manera que els infants podran establir semblances i diferències entre elles. A partir 

d’aquesta proposta, els infants podran entendre que les diferents cultures també comparteixen alguns trets, i els 

ajudarà a conèixer-les, acceptar-les i respectar-les. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer les festes de Carnestoltes de Mallorca i la 

coca amb tallades com a element gastronòmic 

representatiu de la festa. 

2. Treballar la festa de Carnaval de Tenerife, Venècia, 

Rio de Janeiro i Moçambic i  alguns trets culturals 

característics d’aquests llocs.   

 

 

 

 

 

1. Les festes de Carnestoltes a Mallorca i la 

gastronomia pròpia.  

2. L’elaboració i la tradició de la coca amb tallades. 

3. La celebració de Carnaval a Tenerife, Venècia, Rio 

de Janeiro i Moçambic.  

4. Els plats característics de la festa de Carnaval de 

Tenerife, Venècia, Rio de Janeiro i Moçambic.  

5. Característiques culturals de Tenerife, Venècia, Rio 

de Janeiro i Moçambic.   

6. La situació geogràfica de Tenerife, Venècia, Rio de 

Janeiro i Moçambic. 

Activitats a realitzar 

1ª sessió didàctica:  

- Activitat 1: Endevinalla Coca amb tallades.- Mitjançant la plataforma EducaPlay s’haurà de resoldre una 

endevinalla sobre la coca amb tallades. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts.  

- Activitat 2: Parlam de Carnestoltes. - A partir de la primera pista de l’activitat anterior es parlarà de la 

festivitat. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 15 minuts.  

- Activitat 3: D’on són? - Mitjançant la plataforma EducaPlay els infants hauran d’intentar relacionar els plats 

de cada nacionalitat amb la festa corresponent. A continuació, es parlarà sobre els ingredients de cada 

elaboració. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 30 minuts. 
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2ª sessió didàctica: 

- Activitat 1: Recordam? - Mitjançant la plataforma EducaPlay es recordarà quins plats i quines festes es van 

treballar a la 1ª sessió didàctica. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts. 

- Activitat 2: D’on sona? - A través de la plataforma EducaPlay es presentarà un vídeo als infants amb les 

músiques típiques de Carnaval  de les nacionalitats estudiades en aquesta unitat didàctica. Les preguntes del 

vídeo tractaran sobre els instruments típics de cada nacionalitat. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 25 

minuts. 

- Activitat 3: Parlam de música - A partir del vídeo anterior es farà una assemblea on es farà una comparació 

entre les melodies de les diferents nacionalitats i els balls de Carnaval de cada una d’aquestes. Aquesta activitat 

durarà, aproximadament, 20 minuts. 

Criteris d’avaluació Instruments i procediments d’avaluació 

1. Identificar la coca amb tallades com a element 

gastronòmic representatiu de la festa de Carnestoltes 

a Mallorca i saber quina és la tradició.  

2. Entendre com celebren la festa de Carnaval a 

Tenerife, Venècia, Rio de Janeiro i Moçambic. 

3. Reconèixer els trets culturals representatius de 

Tenerife, Venècia, Rio de Janeiro i Moçambic. 

 

Gràfic 8: Instruments i procediments d'avaluació. 

 

Atenció a la diversitat 

Per tal d’atendre la diversitat dins l’aula i reforçar el respecte i la cooperació entre els infants, totes les activitats 

es duran a terme en grup gran o en grups d’un màxim de cinc infants, cap es realitzarà individualment. Els grups 

petits estaran fets per la mestra, de manera que quedin grups d’internivell, d’aquesta manera els mateixos infants 

es podran ajudar els uns dels altres i la mestra podrà guiar i a ajudar aquells que ho necessitin. 

Material didàctic utilitzat 

1. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 

2. Fotografies dels plats tradicionals de les festes de Tenerife, Venècia, Rio de Janeiro i Moçambic. 

3. Activitat «5. Carnestoltes. COCA AMB TALLADES» de la plataforma EducaPlay. 

4. Activitat «5. Carnestoltes. D’on són?» de la plataforma EducaPlay. 

5. Activitat «5. Carnestoltes. Recordam?» de la plataforma EducaPaly. 

6. Activitat «5. Carnestoltes. D’on sona?» de la plataforma EducaPlay. 

7. Ordinador, projector i pissarra digital. 
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4.11.7. Quaresma  

Taula 20: unitat didàctica – Quaresma. 

Numero de sessions Trimestre en el que s’imparteix 
Setmana de curs en la que 

s’imparteix 

2 2n Del 5 al 29 de març de 2019 

Justificació 

Durant el mes de març es treballaran diferents cultures d’arreu del món on també es celebra la Quaresma. 

D’aquesta manera, els infants podran establir semblances i diferències entre elles. A partir d’aquesta proposta 

els alumnes podran entendre que les diferents cultures també comparteixen alguns trets i els ajudarà a conèixer-

les, acceptar-les i respectar-les. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer la festa de la Quaresma i el dejuni 

relacionat amb aquest costum.   

2. Treballar els dejunis de l’Islamisme i el Judaisme.  

3. Conèixer la situació geogràfica de les comunitats 

Catòliques, Islàmiques i Jueves més representatives 

del món.  

4.Conèixer alguns trets representatius del Catolicisme, 

l’Islamisme i el Judaisme.  

1. La Quaresma a Mallorca i els costums al voltant de 

la celebració.   

2. El Ramadà, com a dejuni de l’Islamisme, i els 

costums que l’envolten.  

3. El Taanis, com a dejuni del Judaisme, i els costums 

que l’envolten. 

4. La situació geogràfica de les comunitats Catòliques, 

Islàmiques i Jueves més representatives del món. 

Activitats a realitzar 

1ª sessió didàctica:  

- Activitat 1: Endevinalla Carn.- Mitjançant la plataforma EducaPlay s’haurà de resoldre una endevinalla sobre 

la carn com a element més comú en el dejuni de la Quaresma. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 

minuts.  

- Activitat 2: Parlam de la Quaresma. - A partir de la primera pista de l’activitat anterior es parlarà de la 

festivitat. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 15 minuts.  

- Activitat 3: Jugam amb els condiments - Es posaran safates d’experimentació amb pebre bo, sanush i curri a 

disposició dels infants perquè puguin experimentar. Llavors es parlarà sobre aquesta experimentació i l’origen 

d’aquestes espècies i s’assenyalaran les zones on es troba les comunitats Catòliques, Islàmiques i Jueves més 

representatives del món. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 30 minuts. 

2ª sessió didàctica: 

- Activitat 1: Recordam? – A través de la plataforma EducaPlay es recordarà els dejunis i les religions 

treballades a la 1ª sessió didàctica. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts. 

Activitat 2: Què sona? - Es presentaran unes fotografies dels instruments característics de cada religió i uns 

àudios que els infants hauran de relacionar, aquesta activitat es farà utilitzant la tècnica 1-2-4 d’aprenentatge 

cooperatiu i  durarà, aproximadament, 25 minuts. 
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- Activitat 3: Copiam la música - A partir dels àudios anteriors es farà una assemblea on es parlarà de la 

comparació entre les melodies de les diferents religions per posteriorment reproduir la música amb alguna part 

del cos. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 20 minuts. 

Criteris d’avaluació Instruments i procediments d’avaluació 

1. Identificar la situació geogràfica de les comunitats 

Catòliques, Islàmiques i Jueves més representatives 

del món.  

2. Entendre la celebració de la Quaresma, el Ramadà 

i el Taanis.  

 

 

 

 

Gràfic 9: Instruments i procediments d'avaluació. 

 

Atenció a la diversitat 

Per tal d’atendre la diversitat dins l’aula i reforçar el respecte i la cooperació entre els infants, totes les activitats 

es duran a terme en grup gran o en grups d’un màxim de cinc infants, cap es realitzarà individualment. Els grups 

petits estaran fets per la mestra, de manera que quedin grups d’internivell, d’aquesta manera els mateixos infants 

es podran ajudar els uns dels altres i la mestra podrà guiar i a ajudar aquells que ho necessitin. 

Material didàctic utilitzat 

1. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 

2. Activitat «6. Quaresma. CARN» de la plataforma EducaPlay. 

3. Tres safates d’experimentació. 

4. Condiments per experimentar: Pebre bo (cristianisme),  sanush (islamisme) i curri (judaisme). 

4. Activitat «6. Quaresma. Recordam?» de la plataforma EducaPaly. 

5. Imatges dels instruments tradicionals del cristianisme, l’islamisme i el judaisme.  

6. Audicions de les melodies tradicionals del cristianisme, l’islamisme i el judaisme.  

7. Ordinador, projector i pissarra digital. 

4.11.8. Pasqua  

Taula 21: unitat didàctica – Pasqua. 

Numero de sessions Trimestre en el que s’imparteix 
Setmana de curs en la que 

s’imparteix 

2 2n De l’1 al 30 d’abril  

Justificació 

En aquesta unitat didàctica es treballarà la festa de Pasqua, tant a Mallorca com a altres països i comunitats del 

món. Treballant la mateixa festa però a diferents indrets del món, els infants podran establir relacions, 

semblances i diferències entre les festes d’altres països i comunitats amb la de l’illa. D’aquesta manera, se’ls 
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dóna la possibilitat d’entendre que les diferents cultures també comparteixen alguns trets, i els ajudarà a 

conèixer-les, acceptar-les i respectar-les. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer la festa de Pasqua i la gastronomia més 

representativa d’aquesta festa.  

2. Treballar la festa de Pasqua de Castella i Lleó, 

concretament de Valladolid, i alguns trets 

característics de la comunitat autònoma.  

3. Conèixer la festa de Pasqua d’Ucraïna, Israel i 

Nicaragua i alguns trets característics d’aquest lloc.  

1. La celebració de Pasqua a Mallorca.  

2.La tradició dels elements gastronòmics 

representatius.  

3. Pasqua a Castella i Lleó, Ucraïna, Israel i 

Nicaragua.  

4. La situació geogràfica de Castella i Lleó, Ucraïna, 

Israel i Nicaragua.  

5. Els plats característics de la festa de Pasqua de 

Castella i Lleó, Ucraïna, Israel i Nicaragua.  

6. Els trets culturals més característics de Castella i 

Lleó, Ucraïna, Israel i Nicaragua. 

Activitats a realitzar 

1ª sessió didàctica:  

- Activitat 1: Endevinalla Panada.- Mitjançant la plataforma EducaPlay, s’haurà de resoldre una endevinalla 

sobre la panada. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts.  

- Activitat 2: Parlam de Pasqua. - A partir de la primera pista de l’activitat anterior es parlarà de la festivitat. 

Aquesta activitat durarà, aproximadament, 15 minuts.  

- Activitat 3: D’on són? -  Mitjançant unes imatges i agrupats en quatre petits grups, dos de 5 infants i dos de 6, 

cada grup haurà d’intentar situar la imatge del plat al lloc on correspongui. Llavors, en gran grup es faran els 

canvis necessaris fins que tots estiguin ubicats correctament i es parlarà sobre les elaboracions. Aquesta activitat 

durarà, aproximadament, 30 minuts. 

2ª sessió didàctica: 

- Activitat 1: Recordam? - Mitjançant la plataforma EducaPlay es recordarà quins plats i quines festes es van 

treballar a la 1ª sessió didàctica. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts. 

- Activitat 2: D’on sona? - A partir d’unes imatges dels instruments tradicionals de cada nacionalitat i l’audició 

de la melodia d’aquests, els infants hauran d’intentar endevinar a quina nacionalitat pertanyen. Aquesta activitat 

durarà, aproximadament, 25 minuts. 

- Activitat 3: Preparam un ball? - A partir d’una de les melodies anteriors, els infants proposaran un ball. 

Llavors, es mostrarà un vídeo d’un ball tradicional per a la mateixa melodia i es compararà el que han elaborat 

els infants amb l’original. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 20 minuts. 
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Criteris d’avaluació Instruments i procediments d’avaluació 

1. Identificar els elements gastronòmics que 

representen la festa de Pasqua a Mallorca i saber quina 

és la tradició.  

2. Reconèixer els trets culturals representatius de 

Castella i Lleó, Ucraïna, Israel i Nicaragua.  

Gràfic 10: Instruments i procediments d'avaluació. 

 

Atenció a la diversitat 

Per tal d’atendre la diversitat dins l’aula i reforçar el respecte i la cooperació entre els infants, totes les activitats 

es duran a terme en grup gran o en grups d’un màxim de cinc infants, cap es realitzarà individualment. Els grups 

petits estaran fets per la mestra, de manera que quedin grups d’internivell, d’aquesta manera els mateixos infants 

es podran ajudar els uns dels altres i la mestra podrà guiar i a ajudar aquells que ho necessitin. 

Material didàctic utilitzat 

1. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 

2. Fotografies dels plats tradicionals de les festes de Castella i Lleó, Ucraïna, Israel i Nicaragua. 

3. Activitat «7. Pasqua. PANADES» de la plataforma EducaPlay. 

4. Activitat «7. Pasqua. Recordam?» de la plataforma EducaPlay. 

5. Imatges dels instruments tradicionals de Castella i Lleó, Ucraïna, Israel i Nicaragua. 

6. Audicions de les melodies tradicionals de Castella i Lleó, Ucraïna, Israel i Nicaragua. 

7. Vídeo d’un ball tradicional de Castella i Lleó.  

8. Ordinador, projector i pissarra digital. 

4.11.9. Fires  

Taula 22: unitat didàctica – Fires. 

Numero de sessions Trimestre en el que s’imparteix 
Setmana de curs en la que 

s’imparteix 

2 3r Del 2 al 31 de maig del 2019 

Justificació 

Durant el mes de maig es treballarà la unitat didàctica de les Fires, ja que és una celebració representativa de la 

cultura mallorquina, a més, es relacionarà amb altres fires d’arreu del món, amb aquesta comparativa els infants 

podran establir semblances i diferències entre elles. A partir d’aquesta proposta, els alumnes podran entendre 

que les diferents cultures també comparteixen alguns trets, i els ajudarà a conèixer-les, acceptar-les i respectar-

les. 
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Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Conèixer la celebració de les Fires i el tambor 

d’ametlla com a element gastronòmic representatiu.  

2. Treballar la celebració de les Fires d’Andalusia, 

Alemanya, Noruega i els Estats Units, i alguns trets 

característics d’aquests llocs.  

 

1. La celebració de les Fires a Mallorca i la tradició 

dels elements gastronòmics representatius.  

2. Les Fires a Andalusia, Alemanya, Noruega i els 

Estats Units.  

3. La situació geogràfica d’Andalusia, Alemanya, 

Noruega i els Estats Units.  

4. Els plats característics de la celebració de les Fires 

d’Andalusia, Alemanya, Noruega i els Estats Units. 

5. Els trets culturals més característics d’Andalusia, 

Alemanya, Noruega i els Estats Units. 

Activitats a realitzar 

1ª sessió didàctica:  

- Activitat 1: Endevinalla Tambor d’ametlla.- A través de la plataforma EducaPlay s’haurà de resoldre una 

endevinalla sobre el tambor d’ametlla. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts.  

- Activitat 2: Parlam de les fires. - A partir de la primera pista de l’activitat anterior es parlarà de la celebració. 

Aquesta activitat durarà, aproximadament, 15 minuts.  

- Activitat 3: D’on són? - Mitjançant la plataforma EducaPlay es relacionarà cada plat amb la fira corresponent. 

A continuació es classificaran els ingredients de cada un dels plats al lloc corresponent. Aquesta activitat durarà, 

aproximadament, 30 minuts. 

2ª sessió didàctica: 

- Activitat 1: Recordam? - A través de la plataforma EducaPlay es recordarà quins plats i quines fires es van 

treballar a la 1ª sessió didàctica. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts. 

- Activitat 2: D’on sona? - A través de la plataforma EducaPlay es presentarà un vídeo als infants amb les 

músiques típiques de les fires treballades, amb l’objectiu que endevinin quina música correspon a cada fira.  

Aquesta activitat durarà, aproximadament, 20 minuts. 

- Activitat 3: Què sona? - A partir de la comparació de les melodies anteriors es mostrarà una fotografia d’un 

instrument tradicional de cada una de les nacionalitats amb l’objectiu que els infants endevinin a quina melodia 

correspon. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 10 minuts. 

Criteris d’avaluació Instruments i procediments d’avaluació 

1. Identificar el tambor d’ametlla com a element 

gastronòmic representatiu de les Fires a Mallorca i 

saber quina és la tradició.  

2. Entendre com celebren les Fires a Andalusia, 

Alemanya, Noruega i els Estats Units. 

3. Reconèixer els trets culturals representatius 

d’Andalusia, Alemanya, Noruega i els Estats Units. 

 

Gràfic 11: Instruments i procediments d'avaluació. 
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Atenció a la diversitat 

Per tal d’atendre la diversitat dins l’aula i reforçar el respecte i la cooperació entre els infants, totes les activitats 

es duran a terme en grup gran o en grups d’un màxim de cinc infants, cap es realitzarà individualment. Els grups 

petits estaran fets per la mestra, de manera que quedin grups d’internivell, d’aquesta manera els mateixos infants 

es podran ajudar els uns dels altres i la mestra podrà guiar i a ajudar aquells que ho necessitin. 

Material didàctic utilitzat 

1. Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. (Annex 1). 

2. Fotografies dels plats tradicionals de les festes d’Andalusia, Alemanya, Noruega i els Estats Units. 

3. Activitat «8. Fires. TAMBOR D’AMETLLA» de la plataforma EducaPlay. 

4. Activitat «8. Fires. D’on són?» de la plataforma EducaPlay. 

5. Activitat «5. Fires. Recordam?» de la plataforma EducaPlay. 

6. Imatges dels instruments tradicionals d’Andalusia, Alemanya, Noruega i els Estats Units. 

7. Ordinador, projector i pissarra digital. 

4.11.10. Cloenda de la proposta  

Taula 23: unitat didàctica - Cloenda de la proposta. 

Numero de sessions Trimestre en el que s’imparteix 
Setmana de curs en la que 

s’imparteix 

2 3r  Del 3 al 21 de juny del 2019 

Justificació 

La següent unitat didàctica es centra en la cloenda de tota la proposta per tal d’esbrinar sí tot el que s’ha treballat 

durant l’any ha estat profitós pels infants. Aquest repàs farà que els infants tenguin una visió general i conjunta 

de totes les cultures, que permetrà establir relacions, semblances i diferències entre elles i ajudarà a conèixer-

les, acceptar-les i respectar-les. 

Objectius didàctics Continguts didàctics 

1. Saber situar les nacionalitats treballades en el mapa.  

2. Reconèixer els plats típics de les nacionalitats 

treballades durant el curs.  

3.Conèixer les festes de les nacionalitats treballades.    

4. Identificar els trets culturals representatius treballats 

durant el curs.     

1. Situació geogràfica de les nacionalitats estudiades 

durant el curs.  

2. Els plats típics treballats durant les 9 unitats 

didàctiques anteriors.  

3. Les festes tractades durant tota la proposta 

didàctica.  

4. Trets culturals treballats al llarg del curs.  

Activitats a realitzar 

1ª sessió didàctica:  

- Activitat 1: Situam els plats.- En gran grup es tornaran a col·locar tots els plats vists durant el curs i s’aniran 

recordant els noms i les festes a les quals corresponen. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 20 minuts. 

- Activitat 2: Repetim?- Els infants aniran repetint les activitats relacionades amb els aliments i els plats que 

s’han anat fent durant tot el curs. Totes les activitats es realitzaran en grups de dos o tres infants, i per tal que 
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tots els infants realitzin totes les activitats s’establirà un sistema rotatori. A més, perquè els infants no 

requereixin l’ajuda constant de l’adult, totes les activitats d’EducaPlay tenen els enunciats escrits en majúscules 

i amb un suport a través d’àudios i imatges. Aquesta activitat durarà, aproximadament, 35 minuts.  

2ª sessió didàctica: 

- Activitat 1: Repetim? - Seguint la metodologia de la segona activitat de la segona sessió, els infants aniran 

repetint les activitats relacionades amb la música realitzades durant tot el curs escolar. Aquesta activitat durarà, 

aproximadament, 55 minuts.  

Criteris d’avaluació Instruments i procediments d’avaluació 

1. Identificar la situació geogràfica de les nacionalitats 

estudiades durant el curs.  

2. Reconèixer els plats, les festes i els trets culturals 

treballats al llarg de totes les unitats didàctiques.  

Gràfic 12: Instruments i procediments d'avaluació. 
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es duran a terme en grup gran o en grups d’un màxim de tres infants, cap es realitzarà individualment. Els grups 

petits estaran fets per la mestra, de manera que quedin grups d’internivell, d’aquesta manera els mateixos infants 

es podran ajudar els uns dels altres i la mestra podrà guiar i a ajudar aquells que ho necessitin. 

Material didàctic utilitzat 

Per aquesta unitat didàctica es necessitaran tots els materials durant el curs escolar. A més, serà necessari 

comptar amb uns 10 ordinadors portàtils per tal que tots els grups puguin realitzar les activitats a l’hora.  

5. Resultat de la intervenció 

A l’hora d’implementar aquesta proposta cal tenir en compte alguns aspectes per tal que aquesta 

sigui profitosa i compleixi els seus objectius.  

En primer lloc, cal tenir en compte que el fet de seguir una metodologia que reforça el treball 

grupal durant la majoria d’activitats fa que alguns alumnes es puguin desinteressar per la 

proposta i passin desapercebuts entre aquells que sí que estan engrescats que acabaran duent-

los a remolc durant tot el curs.   

Per altra banda, el fet de tenir poques sessions, atès que no és un dels continguts específics de 

l’etapa, fa que les sessions siguin molt carregades i tenguin molta informació. Això pot provocar 

que el temps d’una sessió no basti per transmetre tots els coneixements, o que els infants no 

30%

30%

25%

15%

Actitud

Participació

Treball en
petits grups

Activitats de
consolidació



45 

 

puguin captar tota la informació, de manera que la proposta no acabaria d’assolir el seu objectiu. 

Tot i això, aquest aspecte queda una mica resolt gràcies a la unitat didàctica de Cloenda de la 

proposta, que permet resumir tot el que s’ha vist durant el curs i endur-se’n una idea general 

del projecte, que és una primera passa per l’assoliment d’aquest objectiu.  

També cal destacar que l’estructura repetitiva de totes les unitats didàctiques pot provocar caure 

en la monotonia d’activitats i que aquestes siguin massa semblants entre elles i facin perdre 

l’interès dels infants, però si es supera aquesta dificultat, la repetició de l’estructura, dóna 

seguretat als infants i fa augmentar la seva participació, ja que es poden anticipar i saben el que 

vendrà a continuació.  

Aconseguir aquesta participació fa que els infants esdevinguin part activa de la construcció del 

seu coneixement, és a dir, que els infants visquin tots els aprenentatges amb el seu propi cos, ja 

sigui a través de l’argumentació, la reflexió, l’experimentació amb els cinc sentits o la imitació, 

tant amb la veu com amb el cos. Això fa que la mestra no hagi de realitzar classes magistrals i 

que els infants siguin els creadors dels seus propis coneixements, provocant que els 

aprenentatges siguin significatius.  

A banda de l’experimentació amb el cos també tenen molta importància les activitats en línia, 

ja que ajuden a engrescar als infants, atès que cada dia tenen més interès en les noves 

tecnologies, per tant, el disseny d’activitats a través d’EducaPlay fa que el projecte sigui més 

atractiu pels infants i dóna la possibilitat que la proposta tengui continuïtat a casa, ja que sí és 

en línia, ells tenen la possibilitat de jugar-hi a casa, juntament amb els seus familiars, cosa que 

els farà partícips de la proposta i de l’escola.  

Aquesta participació de les famílies també és important i necessària perquè els infants vegin 

que hi ha una continuïtat entre el que es treballa a l’escola i la seva família. Per això, des de la 

primera unitat didàctica es demana la col·laboració de les famílies. D’aquesta manera elles 

també coneixen tot el que es farà durant el curs i els convidarà a participar en qualsevol moment 

al llarg de la proposta. Mostrant així que l’escola no és un lloc aïllat de la vida quotidiana, sinó 

que hi ha relació entre el que passa a dins i a fora de l’escola, i per tant, les famílies també hi 

tenen cabuda.  
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6. Conclusions  

Després de programar la proposta didàctica i de realitzar la recerca d’informació que això 

comportava pens que és de vital importància destacar la idea que recullen Aguado, Gil i Mata 

en el seu llibre que afirma que «L’educació intercultural no és celebrar aïlladament les 

diferències, per exemple, setmanes culturals, dies gastronòmics…». Aquesta reflexió s’ha 

tractat durant el treball i s’ha intentat aconseguir mitjançant la planificació d’aquesta tasca, atès 

que les pràctiques com ara les setmanes culturals o els dies gastronòmics fan un tractament de 

la cultura aïllat de la quotidianitat, separant aquest element tan important que conforma la 

societat i que marca el comportament dels individus, provocant que el respecte cap a les diverses 

cultures del món no es transmeti de la manera que mereix. (Aguado, Gil, i Mata, 2005).  

Per altra banda, he pogut observar que el currículum pel qual es basa tota la proposta no dóna 

gaire importància a la interculturalitat, encara que l’Annex del Decret 71/2008 del 27 de juny 

anomeni aquest valor i hi hagi un objectiu general de l’àrea del coneixement de l’entorn que en 

fa referència. Tenint en compte la importància que té la interculturalitat dins la societat actual, 

el tractament que en fa el currículum és mínim i insuficient per poder-ho extreure i aplicar-lo a 

l’escola, i per extensió, a la vida quotidiana. Per tant, això es tradueix en treballar poc o no 

treballar la interculturalitat dins les aules, i quan es fa, s’acostuma a agafar com a referència les 

cultures dels infants que hi ha dins la mateixa aula. Això és un bon inici, però no és suficient, 

ja que treballant només les cultures de dins l’aula, tanques les portes a moltes altres que poden 

aportar coneixements als infants. A més, cal tenir en compte que els grups es solen mantenir 

durant tota l’estada al centre, per tant, els infants sempre treballaran les mateixes cultures, cosa 

que anul·larà la varietat, i la diversitat és riquesa de coneixements.   

Fent referència a les festes populars, són una de les millors maneres per donar a conèixer les 

cultures del món, ja que les festes són el reflex de la societat i els seus costums. A més, és un 

tema que sol engrescar als infants, per tant, esdevé un recurs útil, atractiu, divertit i ric per 

mostrar altres cultures. Tot i això, avui dia és un recurs poc utilitzat, ja que només s’acostumen 

a treballar les festes de la cultura pròpia.  

Pel que fa a la gastronomia, és un element bàsic per entendre les cultures, ja que parla molt 

sobre la història de cada societat. A més, és l’element que permet atracar tot el projecte als 

infants, ja que l’alimentació és una necessitat bàsica i quotidiana des del primer moment de 
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vida, per tant, ells ja tenen coneixements que permeten la seva participació durant totes les 

sessions.  

Per acabar, s’ha de destacar que els infants seran la societat adulta, per tant, encara tenen el 

poder de canviar els valors que la marquen. Per aquest motiu, és de vital importància que 

s’eduquin en valors, com ara el respecte, a totes les cultures per tal de poder aconseguir una 

societat tolerant davant la interculturalitat. Per aconseguir-ho, l’escola té un paper clau, ja que 

és un dels agents educadors bàsics i més influents en els infants des de les primeres edats. Es 

tracta de normalitzar la interculturalitat per tal de què sigui un aspecte natural i quotidià, i que 

no sigui necessari fer un esforç perquè esdevengui una realitat.  
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9. Annexos  

Annex 1 

Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada.  

 

Mapa 1: Mapa del món comú per a totes les unitats didàctiques, amb Espanya ampliada. 

Font: Modificació pròpia a partir de fotografies de Pixabay.  
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Annex 2 

Mapa del món amb Espanya ampliada i Mallorca pintada de lila. 

 

Mapa 2: Mapa del món amb Espanya ampliada i Mallorca pintada de lila. 

Font: Modificació pròpia a partir de fotografies de Pixabay. 
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Annex 3 

1ª activitat de la 1ª sessió de la unitat didàctica de Les Verges: Endevinalla Bunyols.  

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4549894-1_les_verges_bunyols.html 

 

 

 

Il·lustració 1: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 2: Pàgina d'inici de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4549894-1_les_verges_bunyols.html
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Il·lustració 3: Pàgina de la 1ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 4: Pàgina de la 2ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 5: Pàgina de la 3ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 6: Pàgina de la 4ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 



55 

 

 

Il·lustració 7: Pàgina de la 5ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 8: Pàgina de la resposta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 9: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Annex 4  

2ª activitat de la 1ª sessió de la unitat didàctica de Les Verges: El menjar de Mallorca.  

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4570250-1_el_menjar_de_mallorca.html 

 

 

 

Il·lustració 10: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 11: Pàgina de la 1ª  pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4570250-1_el_menjar_de_mallorca.html
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Il·lustració 12: Pàgina de la 2ª  pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 13: Pàgina de la 3ª  pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 14: Pàgina de la 4ª  pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 15: Pàgina de la 5ª  pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 16: Pàgina de la 6ª  pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 17: Pàgina de la 7ª  pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 18: Continuació de les respostes de la 7ª  pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 19: Pàgina de la 8ª  pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 20: Contunació de les respostes de la 8ª  pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 21: Pàgina de confirmació del final. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 22: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Annex 5 

1ª activitat de 1ª sessió de la unitat didàctica de Tots Sants: Endevinalla Rosari Ensucrat.  

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4554277-2_tots_sants_rosari_ensucrat.html 

 

 

 

Il·lustració 23: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 24: Pàgina d'inici de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4554277-2_tots_sants_rosari_ensucrat.html
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Il·lustració 25: Pàgina de la 1ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 26: Pàgina de la 2ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 27: Pàgina de la 3ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 28: Pàgina de la 4ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 29: Pàgina de la 5ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 30: Pàgina de la resposta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 31: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Annex 6 

Fotografies dels plats típics de les festes treballades durant la unitat didàctica Tots Sants. 

 

Il·lustració 32: Castanyes típiques de Catalunya i País Basc. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 33: Barmbrack típic de Irlanda. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 34: Súman típic de Filipines. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 35: Pan de muerto típic de Mèxic. 

Font: Pixaby. 
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Annex 7 

1ª activitat de la 2ª sessió didàctica de la unitat didàctica de Tots Sants: Tots Sants. Recordam?. 

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4572766-2_tots_sants_recordam.html 

 

 

 

Il·lustració 36: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 37: Pàgina d'inici de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4572766-2_tots_sants_recordam.html
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Il·lustració 38: Procediment del joc. Meitat de conceptes relacionats. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 39: Procediment del joc. Selecció d'una de les opcions. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 40: Procediment del joc. Totes les parelles relacionades. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 41: Pàgina de feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Annex 8 

2ª activitat de la 2ª sessió didàctica de la unitat didàctica de Tots Sants: Balls tradicionals. 

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4573784-2_balls_tradicionals.html 

 

 

 

Il·lustració 42: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 43: Captura del 1r vídeo. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4573784-2_balls_tradicionals.html
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Il·lustració 44: Pàgina de la 1ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 45: Continuació de les opcions de  respostes de la 1ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 46: Correcció de la 1ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 47: Captura del 2n vídeo. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 48: Pàgina de la 2ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 49: Continuació de les opcions de resposta de la 2ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 50: Correcció de la 2ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 51: Captura del 3r vídeo. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 52: Pàgina de la 3ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 53: Continuació de les opcions de resposta de la 3ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 54: Correcció de la 3ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 55: Captura del 4t vídeo. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 56: Pàgina de la 4ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 57: Continuació de les opcions de resposta de la 4ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 58: Correcció de la 4ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 59: Captura del 5e vídeo. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 60: Pàgina de la 5ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 61: Continuació de les opcions de resposta de la 5ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 62: Correcció de la 5ª pregunta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 63: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Annex 9 

Fotografies dels instruments típics de les festes treballades durant la unitat didàctica Tots Sants. 

   
 

 

Il·lustració 64: Gralla típica de 

Catalunya. 

Font: Pixaby. 

Il·lustració 65: Chistu típic del 

País Basc. 

Font: Pixaby. 

Il·lustració 66: Arpa típica 

d'Irlanda. 

Font: Pixaby. 

Il·lustració 67: Valiha típica de 

Filipines. 

Font: Pixaby. 

Il·lustració 68: Requito típic de 

Mèxic. 

Font: Pixaby. 
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Annex 10 

1ª activitat de la 1ª sessió didàctica de la unitat didàctica de Nadal: Endevinalla Sopa de Nadal.  

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4554318-3_nadal_sopa_de_nadal.html  

 

 

 

Il·lustració 69: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 
Il·lustració 70: Pàgina d'inici de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4554318-3_nadal_sopa_de_nadal.html
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Il·lustració 71: Pàgina de la 1ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 
Il·lustració 72: Pàgina de la 2ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 
Il·lustració 73: Pàgina de la 3ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 
Il·lustració 74: Pàgina de la 4ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 75: Pàgina de la 5ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 
Il·lustració 76: Pàgina de la resposta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 
Il·lustració 77: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Annex 11  

Fotografies dels plats típics de la festa de Nadal de Galícia, Letònia, Xina, Austràlia i Ghana. 

 

 

 

Il·lustració 78: Bacallà amb coliflor típic de Galícia. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 79: Cūkas šņukurs típic de Letònia. 

Font: Pixaby. 
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Il·lustració 80: Yuanxiao típic de Xina. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 81: Pavlova típica de Austràlia. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 82: Pasta de ñame típica de Ghana. 

Font: Pixaby. 
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Annex 12  

Fotografies dels ingredients que conformen els plats típics de la festa de Nadal de Galicia, Letònia, Xina, Austràlia i Ghana. 

 

 

 

Il·lustració 83: Filet de bacallà. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 84: Coliflor. 

Font: Pixaby. 
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Il·lustració 85: Morro de porc. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 86: Ceba. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 87: Patata. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 88: Pasta d’arròs. 

Font: Pixaby. 

  



80 

 

 

Il·lustració 89: Merengue. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 90: Crema batuda. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 91: Ñame. 

Font: Pixaby. 
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Annex 13 

1ª activitat de la 2ª sessió didàctica de la unitat didàctica de Nadal: Nadal. Recordam?. 

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4574102-3_nadal_recordam.html 

 

 

 

Il·lustració 92: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 93: Enunciat del 1r plat per situar. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4574102-3_nadal_recordam.html
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Il·lustració 94: Correcció del 1r plat i enunciat del 2n. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 95: Correcció del 2n plat i enunciat del 3r. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 96: Correcció del 3r plat i enunciat del 4t. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 97Correcció del 4t plat i enunciat del 5e. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 98: Correcció del 5e plat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 99: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Annex 14 

Fotografies dels instruments tradicionals de Galícia, Letònia, Xina, Austràlia i Ghana. 

 

 

 

Il·lustració 100: Gaita típica de Galícia. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 101: Kokle típic de Letònia. 

Font: Pixaby. 
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Il·lustració 102: Pipa típica de Xina. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 103: Didyeridú típic de Austràlia. 

Font: Pixaby. 

 

                                                  

 

  

Il·lustració 104: Sekere típic de Ghana. 

Font: Pixaby. 
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Annex 15 

1ª activitat de la 1ª sessió didàctica de la unitat didàctica de Els Patrons: Endevinalla Llangonissa. 

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4556899-4_patrons_llangonissa.html 

 

 

 

Il·lustració 105: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 106: Pàgina d'inici de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4556899-4_patrons_llangonissa.html
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Il·lustració 107: Pàgina de la 1ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 108: Pàgina de la 2ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 109: Pàgina de la 3ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 110: Pàgina de la 4ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 111: Pàgina de la 5ª pista. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 112: Pàgina de la resposta. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 113: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Annex 16 

Fotografies dels plats típics de les festes treballades durant la unitat didàctica Els Patrons. 

 

Il·lustració 114: Rosquillas típiques de Madrid. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 115: Estofado de toro típic de Navarra. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 116: Ajiaco típic de Cuba. 

Font: Pixaby. 
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Annex 17 

Fotografies dels ingredients que componen plats típics de les festes treballades durant la unitat didàctica Els Patrons. 

 

 

 

Il·lustració 117: Farina. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 118: Sucre. 

Font: Pixaby. 
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Il·lustració 119: Ous. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 120: Anís en gra. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 121: Carn de bou. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 122: Patates. 

Font: Pixaby. 
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Il·lustració 123: Tasajo (Carn Salada). 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 124: Xulla. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 125: Blat de moro. 

Font: Pixaby. 

 

Il·lustració 126: Yuca. 

Font: Pixaby. 
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Annex 18 

1ª activitat de la 2ª sessió didàctica de la unitat didàctica de Els Patrons: Patrons. Recordam?  

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4574247-4_patrons_recordam.html 

 

 

 

Il·lustració 127: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 128: Pàgina d'inici de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4574247-4_patrons_recordam.html
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Il·lustració 129: 1ª targeta girada. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 130: 2ª targeta girada. Parella errònia. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 131: Targetes girades ates a l'error. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 132: 1ª  parella completada. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Il·lustració 133: 2ª parella completada. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 134: 3ª parella completada. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 135: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

  



96 

 

Annex 19 

2ª activitat de la 2ª sessió didàctica de la unitat didàctica de Els Patrons: Lletres embullades 1. 

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4574304-4_lletres_embullades.html 

 

 

 

Il·lustració 136: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 137: Pàgina d'inici de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4574304-4_lletres_embullades.html
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Il·lustració 138: Procés d'ordenació de les lletres. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 139: Paraula ordenada. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 140: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Annex 20 

2ª activitat de la 2ª sessió didàctica de la unitat didàctica de Els Patrons: Lletres embullades 2. 

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4574334-4_lletres_embullades.html 

 

 

 

Il·lustració 141: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 142: Pàgina d'inici de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4574334-4_lletres_embullades.html
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Il·lustració 143: Procés d'ordenació de les lletres. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 144: Paraula ordenada. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 145: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 
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Annex 21 

2ª activitat de la 2ª sessió didàctica de la unitat didàctica de Els Patrons: Lletres embullades 3. 

Enllaç: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4574339-4_lletres_embullades_3.html 

 

 

 

Il·lustració 146: Pàgina de presentació de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 147: Pàgina d'inici de l'activitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4574339-4_lletres_embullades_3.html
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Il·lustració 148: Procés d'ordenació de les lletres. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 149: Paraula ordenada. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 

Il·lustració 150: Pàgina del feedback. 

Font: Elaboració pròpia a partir de la plataforma Educaplay. 

 


