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INTRODUCCIÓ

La diversitat és la normalitat i, per tant, hi ha infants i adolescents,
persones grans i petites, diverses i diferents que, i conseqüentment,
aprenen diferent. Partint de la premissa que és el sistema educatiu el
que s’ha d’adaptar a tot l’alumnat i no l’alumnat al sistema educatiu,
cal que coneguem i disposem d’estratègies per atendre’ls a tots.
Hem de valorar, atendre i acompanyar el progrés personal i únic
de cada un dels alumnes d’acord amb la seva manera determinada
d’aprendre, de fer i de ser, i no segons el nivell que teòricament li pertoca del sistema educatiu i/o de la resta de la classe. Aquest és el
repte, aquest és la vertader objectiu que hem d’assolir els professionals1 de l’educació.
Aquesta publicació és un material innovador i atrevit que vol donar
resposta a tota la diversitat de l’aula. Es tracta d’una resposta completament inclusiva on es respecten les diversitats de la nostra societat
escolar.
Gràcies a aquest material, els professionals de l’educació i els especialistes d’atenció a la diversitat podran treballar a l’aula un mateix
contingut i tindran les eines per atendre tota la diversitat que conviu en
una escola, tenint en compte les diferents necessitats i els drets del
nostre alumnat.
A més, com que cada proposta parteix d’una petita història amb
una moralitat, també inclou una mostra didàctica per desenvolupar un
taller d’emocions amb el grup classe.
En el món on ens movem és molt important tenir una bona educació en emocions i treballar les diversitats i particularitats de les persones que el conformem. Tots hem de saber posar-nos en el lloc de l’altre
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Per tal de facilitar la lectura del text, quan no ha estat possible la fórmula alumnat, professorat, s’ha optat pel masculí genèric, entenent que en tot moment es
fa referència a ambdós gèneres.
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i desenvolupar la nostra empatia, afrontar les coses amb resiliència i
sentir-nos part de la nostra comunitat social. Si no pertanyem a un grup
ens sentim aïllats del món. És, per això, que al llarg d’aquestes pàgines es treballaran valors i emocions que cal potenciar i reflectir entre
els futurs adults que avui formen part de les nostres aules.
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PART I:
MARC TEÒRIC INCLUSIU I
D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
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JUSTIFICACIÓ

Atenció educativa dins el marc i el sistema educatiu inclusiu:
quan la diversitat és la normalitat
Al llarg d’aquests darrers anys, hem pogut constatar que el sistema educatiu va caminant vers un model més obert, flexible i ampli
on l’objectiu és oferir una resposta educativa òptima a tot l’alumnat i,
sempre que sigui possible, dins dels contextos ordinaris. No fa massa
anys, que parlàvem de la importància de la integració escolar en què
com la mateixa paraula diu, l’objectiu era integrar tot l’alumnat als centres educatius.
El 17 d’octubre de 2017, amb la publicació del Decret 15/2017 de
l’atenció educativa dins el marc del sistema educatiu inclusiu, fem un
primer pas important, substituint la paraula integració per inclusió.
D’entrada semblaria que aquests dos conceptes són sinònims,
però si analitzem el procés que ha seguit el model educatiu podem
afirmar que la inclusió va molt més enllà de la integració i fa un pas
significatiu i endavant en molts àmbits.
Un exemple clar d’aquest canvi als centres educatius és la substitució de les USEEs (unitat de suport a l’educació especial) pels SIEI
(suport intensiu d’escola inclusiva).
Aquesta transformació, no correspon únicament a un canvi de terminologia i/o nomenclatura, sinó que implica un canvi de sentit, significat i funcionament del suport. Les USEEs s’implementaven dins els
centres educatius ordinaris com a aules de suport en què l’alumnat
amb necessitats educatives especials (NEE) estaven immersos dins
dels contextos ordinaris, però amb agrupaments homogenis.
Com veurem al llarg d’aquest capítol, el SIEI fa un pas més cap a
la inclusió i es presenten com a dotacions extraordinàries de professionals que, juntament amb la resta d’especialistes de suport a la inclusió
del centre, colꞏlaboren en la creació d’entorns d’aprenentatge valuosos
13

i significatius per a tot l’alumnat. Aquest suport que, com la mateixa
paraula indica, se situa en el model de resposta a la intervenció, dins
les mesures i suports “intensius”, se suma al conjunt de recursos
d’atenció a la diversitat del centres.
La intervenció prioritària del SIEI té lloc dins l’aula ordinària, en el
sentit que és el professional qui entra a l’aula i no és a l’alumne a qui
traiem del seu grup-classe. Tanmateix, dins d’aquest suport, igual com
fem amb la resta de matèries com l’anglès o la música, també es valoren altres modalitats com ara agrupament en petits grups, l’atenció
individualitzada, etc. en funció de les necessitats del moment i de cada
alumne.
Aquest escenari educatiu és el que perseguim amb l’escola inclusiva, partint de la premissa que el normal és ser diferent i que, per tant,
com a docents, educadors, cal que disposem d’un conjunt d’estratègies, eines i recursos que ens permetin desplegar una multiplicitat
d’accions i actuacions àmplies i flexibles per a què tots els alumnes si
puguin enganxar, connectar i, conseqüentment, aprendre.
I és que: quin és l’objectiu bàsic de la inclusió i podríem dir, de
l’èxit escolar? Si haguéssim de resumir el decret d’inclusió en tres
punts generals ho faríem mitjançant aquestes tres premisses:
1. Garantir i vetllar per la presència de tot l’alumnat dins els centres educatius.
2. Promoure la participació activa i positiva.
3. Generar l’aprenentatge de tots i cada un de l’alumnat.
Pel que fa al primer punt, en ser l’escolarització obligatòria dels sis
als setze anys, majoritàriament, la presència de l’alumnat als centres
educatius la tenim. Els centres acullen tots els perfils de nens i nenes,
joves i adolescents del país. Ara, la pregunta clau seria: tots ells i elles
tenen les mateixes oportunitats de participar? A l’aula, tots poden intervenir, cooperar, fer coses en la mateixa intensitat? Tots disposen
d’oportunitats per aprendre? Com diu la dita «Qui no en remena, no en
trenca»; i dins del camp educatiu podríem afegir: «Qui no en remena,
no aprèn». Participar, interactuar, fer, desfer, posar paraules, reflexionar sobre el que s’aprèn, són accions indispensables per a la construcció de l’aprenentatge significatiu.
Així doncs, d’entrada, els alumnes són presents a les aules, però
no n’hi ha prou: cal que com, a docents, promovem, creem i potenciem
activitats, experiències, vivències que possibilitin la seva participació
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educativa inclusiva. Però, per això, necessitem eines, estratègies, moments, espais, assessorament, orientacions, coordinació i formació,
per adquirir tot aquest conjunt de competències i accions educatives
que ens permetran actuar dins d’aquest context educatiu inclusiu.
Un dels primers passos per a aconseguir-ho, és tenir clar que,
d’una banda, hi ha factors i actuacions que tendeixen a bloquejar, a
frenar l’aprenentatge; mentre que n’hi ha altres que ens permetran potenciar-lo i activar-lo.
A la taula següent, es recullen de manera generalitzada els factors
que tendeixen a bloquejar el procés d’aprenentatge:
FACTORS I ACTUACIONS QUE BLOQUEGEN,
QUE FRENEN L’APRENENTATGE
- Baixes i/o inexistents oportunitats, experiències per poder participar de les activitats i/o de la dinàmica de l’aula.
- La pobresa d’experiències (manipulatives, sensorials, motrius...).
- La uniformitat de materials: utilitzar sempre els mateixos materials (llapis, paper, fitxes...).
- L’aprenentatge molt dirigit, en tant que no potencia ni promou
l’autonomia de l’alumnat. No es donen espais per pensar, conversar, fer, desfer, equivocar-se... Es tendeix sempre a donar
més respostes que a fer preguntes, a donar més instruccions
que a atendre demandes.
- Rigidesa organitzativa: planificacions no adaptades als moments, a les situacions imprevistes; baixa flexibilitat en espais,
temps, activitats...
- Baixa participació en la presa de decisions: no es dona opció
a preguntar a l’alumnat, no existeixen espais per consensuar,
negociar, prendre decisions colꞏlectivament en el sí de la dinàmica d’aula.
- Baixes expectatives cap a l’alumnat: si creiem o pensem que
aquell alumne no podrà aprendre o no podrà fer segons quines tasques, conscientment o inconscient, aquesta creença
ens pot condicionar l’actitud que tinguem cap a ells. Recordem
el concepte Efecte Pigmalió experiment en què es va demostrar que les expectatives que tenia el professorat del seu alumnat, influïa en el comportament que teníem amb ells, així com
en el rendiment final.
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I a la següent taula, es recullen els factors i les actuacions que
poden modular i contribuir significativament a potenciar i promoure
l’aprenentatge:
FACTORS I ACTUACIONS QUE CONTRIBUEIXEN A
POTENCIAR I PROMOURE L’APRENENTATGE
- El benestar de l’alumnat dins els centres educatius. Els alumnes han de saber i percebre que tots ells formen part del grup,
que són valorats, respectats, estimats i apreciats pels companys i pels docents, que poden fer coses i que aquestes són
contemplades, compartides, valorades...
- La motivació i l’emoció positiva vers aquell aprenentatge. Estimular la curiositat i l’interès previ. Aconseguir fer vibrar a
l’alumnat amb allò què han d’aprendre, que han de conèixer.
- El moviment controlat dins l’aula. Permetre a l’alumnat moure’s
per compartir, ensenyar i construir conjuntament amb l’altre.
- Cercar la utilitat i funcionalitat del que es fa, del que s’explica,
del que s’ensenya. La relació amb els interessos i la connexió
amb el món que envolta a l’alumne (en funció de l’edat, les
modes, els i les líders culturals, esportius, els jocs del moment...).
- L’ambient, espai i materials. Cuidem l’aula, la seva decoració,
la llum, la distribució del mobiliari, l’espai, el soroll, la ventilació; hem de vetllar per aconseguir una sweet aula.
- El reconeixement i la gratificació clara i verbalitzada. Missatges clars i directes a l’alumnat de: ets un o una crack; que bé
que ho fas, estem orgullosos de tu; ets genial... endavant; tu
pots... Cal que cuidem i potenciem un llenguatge i un vocabulari amable, engrescador, respectuós i positiu tant entre alumnat com entre docent-alumnat.
- L’avaluació, l’observació, la implicació del docent: mirem, interpretem i actuem. Si volem que el nostre alumnat s’entusiasmi
amb el que fa, cal que nosaltres prèviament ens entusiasmem;
si volem que l’alumnat s’involucri i estigui content, cal que prèviament nosaltres ho estiguem. L’entusiasme, la motivació,
les expectatives, la seguretat i la tranquilꞏlitat que es respira
dins de les aules depenen en part de la manera de fer, d’estar,
de creure i de sentir del professorat.
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CAPÍTOL 1
GESTIÓ D’AULA: CONÈIXER, ATENDRE
I ACOMPANYAR A TOT L’ALUMNAT

Si tenim present que “la diversitat és la normalitat”, dins dels escenaris educatius haurem d’atendre la diversitat d’alumnat amb maneres de fer, de ser, d’actuar i d’aprendre diferents. Algunes d’aquestes
diferències seran degudes a l’herència, la genètica, l’ambient, el context familiar, el nivell sociocultural... i d’altres, a més a més d’aquestes
s’hi interrelacionaran les característiques pròpies d’una disfunció neurològica específica; aquesta afectarà l’adquisició d’alguns dels aprenentatges i, conseqüentment, els docents necessitarem conèixer i entendre per poder actuar i acompanyar.
Per això, a continuació ens centrarem en conèixer i com treballar
amb els trastorns d’aprenentatge més freqüents a les aules, ja que
sovint, com a docents, necessitem a més a més de conèixer les singularitats úniques i pròpies de cada un dels nostres alumnes, també hem
de conèixer què suposa i implica el trastorn d’aprenentatge associat.
Alhora, i amb la intenció d’apropar-nos i entendre altres perfils
d’alumnat amb diferents maneres de fer, ser, funcionar, aprendre farem referència a l’alumnat: TEA, TEL, dificultats de regulació del comportament, altes capacitats, alumnat amb funcionament intelꞏlectual i
conducta adaptativa lleu o moderat, i, finalment, l’alumnat amb bloqueig mental de tipus emocional.

1. Introducció general dels trastorns d’aprenentatge
Els trastorns d’aprenentatge (TA) tenen una base neurobiològica
(DSM-V) i presenten una major prevalença durant la infància. Segons
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l’Associació Americana de Psiquiatria, d’entre un 15% i un 20% de persones en presenten, i en edat escolar varien entre 5 i un 15%, essent
el 10% la prevalença majoritària de casos.
Així, els trastorns de l’aprenentatge (com dislèxies, discalcúlies,
disgrafies, etc.) afecten entre un 8% i un 10% dels infants.
A trets generals, podríem definir els TA de la següent manera:
-

-

-

Dificultat específica en un àrea acadèmica determinada (lectura, matemàtiques, expressió escrita, educació plàstica...).
La progressió acadèmica de l’infant està per sota del que s’espera per la seva edat, nivell educatiu i intelꞏligència. Són
aquells alumnes que veiem que des d’educació infantil prometen, porten un ritme d’aprenentatge adequat i de cop, quan es
comença amb el procés lecto-escriptor, per exemple, s’encallen, no avancen, els hi costa... fet que no concorda amb el seu
nivell i ritme de desenvolupament i aprenentatge inicial.
La dificultat experimentada interfereix en les seves adquisicions
acadèmiques d’una manera suficientment significativa repercutint directament en el rendiment global escolar.
Variacions en el funcionament cerebral que interfereixen directament en l’aprenentatge.
Alteració en una o més de les funcions cognitives bàsiques que
afecten l’aprenentatge de l’alumnat amb una intelꞏligència general considerada normal.

Entre un 10 i 15% de la població en edat escolar presenta un o
més d’un TA, ja que de vegades podem trobar cormobilitat entre ells.
És a dir, un infant pot tenir un diagnòstic compatible amb un TEA (Trastorn de l’Espectre Autista), però alhora disposa de tots els indicadors
d’un TDAH (Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat).
A més, aquests trastorns estan causats per una disfunció neurològica en molts casos de base genètica. És a dir, sovint quan relatem i fem
una devolutiva d’un TA a una família, el pare o la mare se sent identificat
en els processos i dificultats què estem explicant, podent entendre
moltes situacions i aspectes de quan ells i elles estaven en edat escolar.
Sovint, es consideren, probablement, la causa més freqüent de
fracàs escolar. Molts estudis avalen que quan l’alumnat pateix aquests
trastorns el rendiment acadèmic és inferior i no assoleix les competències bàsiques requerides. Així doncs, semblaria que hi ha una correlació directa entre TA i fracàs escolar.
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CAPÍTOL 5
TRASTORNS DE LA REGULACIÓ
DE LA CONDUCTA
1. Què és? Definició
El trastorn de la dificultat de regulació de la conducta és una forma
de retard de desenvolupament d’origen multicausal amb condicions
personals i contextuals que el mantenen. El trastorn afecta l’autocontrol emocional, l’adaptabilitat, la flexibilitat cognitiva, l’afrontament de
l’adversitat, l’estrès i la resolució de problemes. Les conductes reiterades, repetitives, persistents i desafiants són l’expressió d’un malestar
que l’alumnat no pot resoldre per la via del pensament. Aquesta conducta “desajustada” l’entenem com una demanda d’atenció.

2. Indicadors que ens poden fer sospitar









S’enfada sovint de manera exagerada i perd la calma.
Es molesta amb facilitat; és molt susceptible.
Molesta i increpa als altres (discuteix, amenaça, desafia).
Mostra actituds desafiants amb la mirada i la postura.
No creu, no escolta i contesta malament.
Culpa als altres de les seves accions.
Discurs ple de mentides, enganys, insults, negativismes.
És rancorós, ressentit i venjatiu.

3. Dificultats i problemàtiques associades
 La seva conducta té un impacte negatiu en les àrees personals,
socials, educatives, familiars...
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Angoixa, por, ràbia...
Dificultats per a la regulació emocional.
Dificultats per a l’autocontrol.
Dificultats per establir relacions socials significatives.
Dificultats per a l’atenció – concentració.
Dificultats per la representació simbòlica i el raonament.

4. Orientacions i intervencions educatives generals
FACTORS DE PROTECCIÓ












Establir vincles afectius i de confiança.
Autoconeixement de si mateix.
Treball d’autoestima i imatge positiva del jo.
Habilitats de comunicació (poder expressar el malestar amb un
altre llenguatge); assegurar èxits personals (tant escolars com
socials).
Potenciar les seves habilitats i desenvolupament d’habilitats
socials.
Generar hàbits d’autocura, tant en l’àmbit físic com psicològic.
Generar entorns segurs, previsibles, tranquils i coherents.
Límits clars i ferms, expectatives positives envers l’alumnat.
Models de referència positius i clars.
Proporcionar i ensenyar estratègies per a la regulació emocional, la relació interpersonal, per aprendre a tolerar la frustració,
per superar les incerteses...

GESTIÓ D’AULA
 Generar seguretat (sentir, percebre el benestar, el suport i l’acceptació dins el context escolar).
 Crear espais per parlar individualment amb l’alumnat.
 Espais per parlar amb grup.
 Establir registres d’observació sistemàtica per identificar factors de risc i protecció; economia de fitxes.
 L’alumnat ha de percebre que té al costat referents-adults segurs, serens que l’ajuden a regular-se amb la calma, marcant
límits curts i clars, fent silenci.
 Allunyar-se de la relació de confrontació i intentar pensar amb claredat, adoptant una actitud proactiva davant la situació conflictiva.
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CAPÍTOL 9
BLOQUEIG MENTAL DE TIPUS EMOCIONAL

1. Què és? Definició
És una resistència provocada per la negació d’algun pensament o
emoció que generalment es manifesta en quadres d’ansietat. És un
mecanisme de defensa que es posa en marxa automàticament quan
la nostra ment percep una amenaça, ja sigui real o imaginària, i
aquesta es vol mantenir allunyada d’idees o sentiments que ens envaeixen. Si sentim por, pressió, dolor entre altres sensacions negatives,
el nostre cos envia senyals al cervell per a què es desconnecti i com a
conseqüència sorgeixen les dificultats per veure, escoltar, coordinar,
moure’ns i aprendre. Tot això, pot anar acompanyat d’una sensació de
malestar i de no control de la situació.

2. Indicadors que ens poden fer sospitar











Pèrdua d’energia, esgotament tant física com mental.
Tensió interna, ansietat.
Insatisfacció.
Mal de cap, vòmits.
Sentiments de culpabilitat, pressió.
Baixa autoestima i autoconcepte.
Desmotivació, no interès per cap tipus d’aprenentatge.
Augment de pors, inseguretats.
Sentiments de soledat.
Conducta disruptiva o respostes emocionals inapropiades.
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3. Dificultats i problemàtiques associades









Dificultats en la fluïdesa d’idees.
Dificultats en l’atenció i la concentració i la memòria.
Baixa creativitat.
Dificultats per mantenir relacions interpersonals positives, ja
que hi ha alteracions de les habilitats socials.
Dificultats en l’aprenentatge.
Alteracions emocionals amb quadres d’angoixa.
Inestabilitat personal i emocional.
Símptomes psicosomàtics: problemes a la pell, trastorn gastrointestinal, trastorn del son, dolors musculars, canvi d’hàbits
en l’alimentació...

4. Orientacions i recursos
PER AL PROFESSORAT
 Potenciar i promoure experiències, situacions que incrementin
la seva autoestima i el seu benestar.
 Ajudar-lo a expressar les emocions i els sentiments posant paraules al que sent; reconèixer, mostrar i destacar-los els aspectes positius, cuidar i treballar per a què disposi d’unes bones
relacions socials dins el grup classe i un ambient de confiança:
observar els canvis de conducta per saber quines situacions el
desborden.
 Vetllar i assegurar el seu benestar i acompanyament en els espais menys estructurats (pati, menjador...).
 Treballar per activar l’acompanyament i el suport per part del
grup d’iguals.
 Pactar amb l’alumnat possibles descansos fora de l’aula i definir espais/agents educatius per acompanyar-lo.
ADDICIONALS
 Potenciar, incrementar les tutories individualitzades per entendre i acceptar quin és el causant del bloqueig i generar dins la
relació professorat-alumnat elements de seguretat, confiança,
vincle afectiu, tranquilꞏlitat...
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PART II:
PROPOSTES PRÀCTIQUES
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En aquesta segona part del llibre hi ha un seguit de propostes didàctiques de diferents temàtiques, creatives i innovadores, que es poden adaptar per treballar a l'aula amb els diferents perfils d'alumnat
que conformen la diversitat educativa.
D’aquesta manera, cada professional de l’educació podrà prendre
les mesures que siguin més adequades i específiques per als perfils
de diversitat del seu alumnat.
Per a l'alumnat amb TDAH
-

Fraccionar una activitat llarga en passos més petits.
Indagar si l’alumne ho ha entès o no.
Proporcionar informació periòdica sobre la qualitat de la feina.
Utilitzar diagrames, gràfics i imatges per visualitzar el que
s’explica amb paraules.
Proporcionar àmplies possibilitats de pràctica intensives i ben
dissenyades.
Mostrar amb accions allò que volem que els alumnes facin.
Proporcionar instruccions sobre les estratègies a utilitzar.

Font:https://educacio.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/inc
lusio/tdah-deteccio/

Per a l'alumnat amb dislèxia
-

Adaptar el text seguint la metodologia de la lectura fàcil:
simplificar la sintaxi, el vocabulari i la gramàtica.
Anticipar el tema que s'ha de treballar.
Assegurar-se que han comprès els enunciats.
Fragmentar el text i treballar-ne el contingut pas a pas.
Plantejar preguntes concretes i de resposta curta.
Subratllar paraules clau.
Prioritzar la producció oral

Font: http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace /SpacesStore/0046/483a6539-df05-4969-ab94-2dd4ff3a5233/dislexia-eso.pdf

Per a l'alumnat amb TEL
-

Emfatitzar lleument la paraula clau de la pregunta o
acompanyar-la amb alguna imatge.
No donar més d'una ordre o instrucció a la vegada.
Els missatges han de ser concrets, clars i endreçats.
Reforçar la nostra expressió amb gest i/o expressió facial.
69

LA FORMIGA
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EDUCACIÓ INFANTIL
L’Amiga, la formiga amiga
Hi havia una vegada una formiga que es deia
Amiga. L’Amiga era molt presumida, riallera,
simpàtica i divertida. Sempre estava a prop dels
seus amics, els ajudava en tot el que podia i més, i
mai tenia un no per a ningú.
L’Amiga, un bon dia, va començar a estar
trista. Ella no explicava què li passava, però se la
veia amb mala cara i molt cansada. Sempre treballava per a totes les formiguetes del seu formiguer, però començava a sentir-se sense forces.
Un dia, estava tan esgotada, que va haver de dir
que NO a una companya, la Negreta. La Negreta es
va enfadar, perquè va pensar que l’Amiga no la
volia ajudar.
Aleshores, va demanar una reunió amb totes
les formigues del formiguer per explicar que
l’Amiga, ja no volia ser amiga d’ells. Que no volia
col·laborar. En aquella reunió hi havia en Vermellet, una formiga vermella que sovint jugava amb
l’Amiga. En Vermellet els va explicar que l’Amiga
ho feia tot, tot i tot per als altres, però que s’estava
oblidant de cuidar-se ella.
En aquell moment, la Negreta es va sentir
malament per haver pensat allò de l’Amiga. Entre
tots van tenir una idea: fer-li una festa de reconeixement a l’Amiga per estar sempre al seu costat i ajudar-los en tot el que se li havia demanat.
73

El dia de la festa va ser molt bonic, perquè
l’Amiga va rebre l’aplaudiment de tots els seus
amics del formiguer i es va sentir estimada i reconeguda entre els seus.

PROPOSTA DIDÀCTICA
Emocions/Valors
-

Ets un bon company?
Ajudes als teus amics?
Ajudes massa o massa poc?
Digues una paraula bonica dedicada a l’Amiga.
Et sents com ella, a vegades?

Tasca de contingut curricular
Dibuixem la formiga amiga: Fem una formiga estampant les parts
del cos amb patata i pintura i, quan s’assequi, dibuixarem les potes i
les antenes amb retolador. Després, escriurem el nom de les seves
parts del cos bàsiques.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE INICIAL
El rap de la formiga
Soc una formiga, sí, sí!
Tinc vuit potes: quatre a la dreta
una, dues , tres i quatre.
Quatre a l’esquerra:
una, dues tres i quatre.
Tinc dues antenes, aquí i aquí! Sí, Sí!
Que m’ajuden a molt bé poder-hi sentir! Sí, sí!

PROPOSTA DIDÀCTICA
Emocions/Valors
Et sents petit com una formiga o gran com un gorilꞏla?
Tasca de contingut curricular
-

Què em pots dir de la formiga?
A quin grup d’animals pertany?
Diferències i semblances que hi ha entre una abella i una formiga.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA - CICLE MITJÀ
Reflexions d’una formiga i un saltamartí
―Per què si tu i jo som tan diferents d’aspecte i de mida, tots dos
som insectes? ―li pregunta una formiga a un saltamartí.
―Per què un tití és tan petit i un gorilꞏla és tan gran i tots formen
part de la tipologia de monos? ―li va respondre el saltamartí.
―I per què la papallona neix cuc i evoluciona a papallona? ―va
qüestionar la formiga.
―I per què una granota neix capgròs, no té potes i té cua i es
converteix en granota amb potes i sense cua? ―li va demanar el saltamartí.
―La màgia de la naturalesa està plena de secrets màgics i desconeguts ―va intervenir el gran mussol, el gran savi del bosc on vivien
aquella formiga i aquell saltamartí

PROPOSTA DIDÀCTICA
Emocions/Valors
T’agrada ser com ets?
Tasca de contingut curricular
Crea un mapa conceptual digital on incloguis tots els animals que
fan la metamorfosi i indica a quin grup pertanyen.
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA – CICLE SUPERIOR
Formiguegem
Nosaltres, les formigues, vivim en formiguers. Qui viu amb nosaltres? Molts éssers amb característiques i responsabilitats diverses. A
més, algunes de les formigues tenen ales –només en el moment de la
reproducció!–, i la seva tasca és sortir a passejar i crear noves colònies. La reina és la que pon ous i, un cop el mascle l’ha fecundat, les
seves ales desapareixen. A que no sabíeu que els mascles moren poc
després de la reproducció? Com quan una abella et pica, que també
es mor. Les formigues obreres són femelles, no pas mascles, sense
ales i tenen moltíssimes feines: cuidar les cries, netejar, defensar el
formiguer... no paren gens ni mica! Per això es diuen obreres, perquè
són treballadores!
En una colònia hi poden arribar a haver fins 300.000 formigues!!!
Osmi, noi.... Algunes viuen a terra; d’altres en branques, troncs i/o
arrels.
Pel que fa a la seva alimentació, en podem trobar d’ omnívores,
granívores, vegetarianes o carnívores.
A que no us podeu imaginar quantes espècies poden arribar a haver-hi? Prop de 8.000, que habiten arreu del món. A les illes Pitiüses
es diu que se’n poden trobar unes 30 espècies diferents; algunes tenen un origen íber-nord-africà, d’altres mediterrani europeu... Quines
coses tan curioses.

Font: http://www.eeif.es/veus/formiga/
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PROPOSTA DIDÀCTICA
Emocions/Valors
Què opines sobre la divisió de treball per jerarquies? Creus que
en la nostra societat també existeix? Hem evolucionat des de la societat
del Feudalisme fins ara? Què hi ha en comú i en què es diferencia?
Tasca de contingut curricular
La proposta és oberta i es pot adaptar a les necessitats del docent.
El projecte de les formigues: Creem el llibre de la formiga. Es
tracta d’escriure i ilꞏlustrar un llibre digital sobre aquest insecte.
CAPÍTOL 1:
- Tipus d’animal i argumentació: quines característiques pots explicar de la formiga per justificar que és un insecte i no un mamífer.
CAPÍTOL 2:
- Activitat de comparar i contrastar (característiques pròpies de
cada grup d’animals):
o mamífers i insectes
o rèptils i insectes
o aus i insectes
o peixos i insectes
o amfibis i insectes
CAPÍTOL 3:
- Descripció de les seves parts i incloure ilꞏlustració
- Alimentació
- Localització
- Hàbitat
- Curiositats
- Glossari: incloure les paraules que consideris que són el vocabulari important sobre el tema i les seves definicions.
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ESO – PRIMER CICLE
La formiga Amiga
(Amiga i Negri)
―Ep, m’ajudes a carregar aquesta molla de pa? ―li demana la
Negri.
―Ho sento, noia, avui no puc. Vaig molt liada. Tinc molta feina.
―va respondre l’Amiga.
―De veritat? A mi em dius que no i a tothom li fas favors? ―li va
etzibar la Negri. Ja et val!
(Negri a formiguer)
―Ep, companys, aquesta Amiga s’ha tornat cara dura i passa de
tot. Diu que sí a tothom i a mi em diu que no pot ajudar-me. De què va
la tia! Què en penseu??? M’ha caigut als peus ―va exposar la Negri
al formiguer.
―És que no us heu adonat que l’Amiga mai diu NO? Abans era
feliç, ara no ho és. Està súper agobiada. Penca i penca. Però no pot
més, colꞏlegues! ―va defensar-la en Vermell.
―Potser sí que tens raó, ja no es pixa de riure per tot com abans!
―va comentar la Negri. Abans sempre estava de bon rotllo i ara, ja no.
―Per què no li muntem una festuqui? Que vegi que és de les nostres i que estem amb ella ―va proposar en Vermell.
―Jo porto les engrunes i crido la banda dels coleòpters! ―va fer
la Negri.
―Doncs jo...
Quin era el problema que plantejava la Negri? Per què sempre
hem de dir sí a tot? Saber dir NO, quan sigui necessari, és fonamental.
És un exercici personal clau per respectar-te tu i fer-te respectar.
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PROPOSTA DIDÀCTICA
Emocions/Valors
- Amb quin dels personatges t’identifiques?
- Amb quin personatge creus que t’identifiquen els teus companys?
Tasca de contingut curricular
1. Crear un formiguer des de les assignatures de ciències.
2. Des de l’àrea de llengua, treballar un diari de camp amb l’evolució del projecte. Des de la creació i la seva evolució.
3. Des de l’àrea d’anglès: crear un manual d’instruccions sobre
els materials i els passos per construir un formiguer.
4. Des de l’àrea de visual i plàstica: dibuix realista d’una formiga
amb treball d’ombrejat.
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