
5. Fonamentació i desenvolupament didàctic

Base Teòrica:

Presentem una proposta didàctica basada en el mètode de tre-
ball per projectes utilitzant estratègies de descobriment, anà-
lisi, escolta activa, reflexió conjunta i compartida en moments 
de diàleg que alhora afavoreixen la millora de l’expressió oral.

El treball per projectes promou l’ensenyament integral de 
la persona en els diferents àmbits de coneixement i d’interven-
ció: el personal, l’interpersonal i el social. En traslladar l’objecte 
d’estudi de l’escola a la realitat els coneixements prenen la vali-
desa necessària.

Alhora el treball per projectes entronca directament en la 
significativitat i funcionalitat dels aprenentatges, facilita l’ad-
quisició de sabers entre iguals, la metacognició, l’adequació a 
les capacitats cognitives, la intervenció en la zona de desen-
volupament proper i la intel·ligència emocional. Per tant, s’em-
marca en la línia que les últimes investigacions en neurociència 
indiquen de les condicions en què s’ha de produir l’aprenentatge. 

A través de la pedagogia de projectes emprem diferents 
estratègies que afavoreixen el desenvolupament de compe-
tències per a la vida i de condicions per a què es produisca 
l’aprenentatge. El treball per centres d’interés de Decroly, els 
projectes de Kilpatrick, la recerca de Freinet, l’aprenentatge 
basat en la resolució de problemes, les simulacions, el joc de 
rol,... i sobretot la combinació d’aquestes en funció de les neces-
sitats del moment i del context educatiu.

L’alumnat descobreix que l’aprenentatge és molt més sig-
nificatiu, funcional i proper alhora. Aconseguim que els infants 
s’impliquen molt més en la proposta que els plantegem ja que 
augmenta el grau de motivació. Els alumnes amb més reticèn-
cies a parlar en públic milloren la seua capacitat d’expressió oral 
i se senten a gust en veure que van fent processos de millora.

Referències Bibliogràfiques: 
Métodos para la enseñanza de las competencias. ZABALA A.; 

ARNAU L. Graó, Barcelona (2014) 
El treball cooperatiu en la pedagogia de projectes. Cristina Ver-

gara Arauz, Núria Martí Sánchez, Sónia Alcaide Muñoz, Nadia 
Briand Papin, Pilar Arajol Sánchez i Mónica Sánchez Molina. 
Guix, elements d’acció educativa. Graó, desembre de 2015

Desenvolupament:

El treball que es planteja respecta el treball per fases, guarda 
així una mateixa línia metodològica de treball que serveix per a 
anar estirant del fil d’un plantejament inicial que s’enceta amb 
la lectura del conte i la visualització del vídeo de Dani Miquel.

a) Què en sabem? (Fase de preparació) 
Presentem l’activitat amb la lectura del conte. Donem peu a 
l’assemblea en gran grup on reflexionarem al voltant dels con-
ceptes que pretenem extraure i que constituiran les activitats a 



desenvolupar. Les conclusions d’aquesta assemblea ens duran a 
què el mestre/a puga elaborar amb les referències dels alumnes 
un primer mapa conceptual que reflectirà els aspectes fona-
mentals que anem a tractar i la seqüència d’aprenentatge. 

Tot seguit podem passar a elaborar les primeres fitxes del 
dossier que ens ajuden a descobrir més coses de Dani Miquel. 
Podem completar la motivació d’aquesta fase del projecte 
amb la visualització del vídeo de Dani Miquel complet o dels 
fragments que seleccionem.

De nou, durem a terme una pluja d’idees que ens permetrà 
completar el mapa conceptual que hem preparat, si resulta 
necessari, per a encetar les activitats que donaran peu a la 
següent fase.

b) Com ho farem? (Fase de resolució) 
A partir de les propostes plantejades, els alumnes, a través de 
les diferents fitxes elaborades o d’altres de creació pròpia del 
professorat, aniran donant resposta a les qüestions plantejades 
en la fase de descobriment. Serà necessari i convenient tornar 
a la lectura del conte, d’aquells fragments que es vinculen en 
les fitxes a realitzar. De la mateixa manera caldrà aprofitar la 
possibilitat de tornar a veure el vídeo. Això ens permetrà que els 
infants troben el lligam amb les activitats plantejades. 

Al concert, Dani ens ofereix la possibilitat de ballar i cantar 
amb ell. Aquesta proposta es deu aprofitar per a fer a la classe 
una dinàmica activa que possibilite la millora de la consciència 
corporal, així com el domini del cos a través d’aquesta dinàmica 
lúdica i motivadora.

A més, és convenient aprofitar la possibilitat de dramatit-
zar les cançons o expressar-les a través del joc simbòlic dels 
infants. També s’incorporen entre els diferents materials tite-
lles de dit per a facilitar el joc dels alumnes des d’aquesta dinà-
mica de treball i aprenentatge.

c) Per a què ho farem? (Fase d’integració) 
La mestra/e en companyia dels infants elabora unes conclusi-
ons i els alumnes les relacionen amb la proposta inicial. Tornem 
a sentir el conte i veure el vídeo si cal, recordem les preguntes 
inicials que ens féiem per a saber si hem donat resposta als 
plantejaments que havíem fet al final de la primera fase. 

Per concloure, es proposa una activitat final de reflexió indi-
vidual que ens permetrà saber fins a quin punt cadascun dels 
alumnes ha adquirit els coneixements plantejats: cada alumne 
farà un mapa conceptual una mica més senzill que el fet con-
juntament. A més, cada alumne/a podrà repassar el quadern 
complet d’activitats explicant el que ha fet en cadascuna de les 
fitxes en una activitat que ens servirà per a valorar-ne la com-
prensió, alhora que estimulem l’expressió oral, la riquesa lèxica 
i de vocabulari mentre reconeixem si realment ha assolit els 
aprenentatges plantejats. 

Referència Bibliogràfica: Guix, elements d’acció educativa. Graó, 
desembre de 2015



6. Programació Curricular en base al Decret 38/2008, de 28 de març

CICLE: INFANTIL ÀREA:  EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L’AUTONOMIA PERSONAL

BLOC 1 : El cos i la pròpia imatge

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

– Conéixer el propi cos i les seues 
possibilitats d’acció, adquirint 
de manera progressiva una 
precisió més gran en els 
gestos i moviments.

– Adquirir progressivament 
autoconfiança i una imatge 
ajustada i positiva de si 
mateix i identificar les seues 
característiques i qualitats 
personals.

– Respectar les característiques 
i qualitats de les altres 
persones, acceptant i valorant 
la varietat de sexes, ètnies, 
creences o qualsevol altre tret 
diferenciador.

a) El cos humà. Característiques diferencials 
del cos. L’esquema corporal. El to, la postura, 
l’equilibri.

b) Sensacions i percepcions. Els sentits i les seues 
funcions.

c) La confiança en les possibilitats i capacitats 
pròpies per a realitzar les tasques. Les 
necessitats bàsiques del cos.

d) Valoració i actitud positiva davant de les 
demostracions de sentiments, d’emocions i de 
vivències pròpies i dels altres, i el seu control 
gradual.

e) Acceptació i valoració ajustada i positiva de 
la pròpia identitat i de les seues possibilitats i 
limitacions, així com de les diferències pròpies i 
dels altres evitant discriminacions.

1. Identificació de les diferents parts 
corporals a través de les cançons 
i balls de Dani Miquel.

2. Respecte a les aportacions de 
tots els alumnes a través de 
la valoració de les respostes i 
propostes expressades.

3. Reconeixement de les expressions 
i emocions que apareixen en les 
cançons i al conte.

4. Activitats de referència i situació 
en l’espai.



CICLE: INFANTIL ÀREA:  EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L’AUTONOMIA PERSONAL

BLOC 2 : El joc i el moviment

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

– Descobrir i utilitzar les pròpies 
possibilitats motrius, sensitives 
i expressives, adoptant 
postures i actituds adequades 
a les diverses activitats que 
exerceix en la seua vida 
quotidiana.

– Adquirir coordinació i control 
dinàmic en el joc, en l’execució 
de tasques de la vida 
quotidiana i en les activitats en 
què haja d’usar objectes amb 
precisió, d’acord amb el seu 
desenrotllament evolutiu.

a) La consciència de les possibilitats i les 
limitacions motrius del cos.

b) La coordinació i el control de les habilitats 
motrius fines i bàsiques.

c) Les nocions bàsiques d’orientació en l’espai i en 
el temps.

d) El desenrotllament del joc protagonitzat com a 
mitjà per a conéixer la realitat.

e) L’acceptació de les normes implícites que 
regeixen els jocs de representació de papers.

f) L’actitud d’ajuda i col·laboració amb els 
companys en els jocs i en la vida quotidiana.

g) El control dinàmic i estàtic del propi cos 
i dels objectes i la seua valoració en el 
desenrotllament funcional de les activitats 
quotidianes i en els jocs específics i generals.

1. Ballar amb Dani i seguir les 
indicacions que el mestre/a 
facen en la interpretació de les 
diferents cançons.

2. Fitxes que consoliden els 
conceptes espacials, els 
conceptes bàsics així com la 
consciència corporal.



CICLE: INFANTIL ÀREA:  EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L’AUTONOMIA PERSONAL

BLOC 3: L’activitat i la vida quotidiana

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

– Descobrir i utilitzar les pròpies 
possibilitats motrius, sensitives 
i expressives, adoptant 
postures i actituds adequades 
a les diverses activitats que 
exerceix en la seua vida 
quotidiana.

– Respectar les característiques 
i qualitats de les altres 
persones, acceptant i valorant 
la varietat de sexes, ètnies, 
creences o qualsevol altre tret 
diferenciador.

– Adquirir una progressiva 
autonomia en les seues 
activitats habituals.

– Prendre la iniciativa, planificar 
i seqüenciar la pròpia acció 
per a resoldre tasques 
senzilles i problemes de la vida 
quotidiana, reconeixent els 
seus límits i possibilitats.

a) La percepció dels desitjos i dels estats d’ànim, 
la seua manifestació i comunicació. La pràctica 
de destreses, actituds, normes i la consolidació 
d’hàbits positius.

b) L’adquisició d’autonomia operativa per 
mitjà del desenrotllament per si mateixos 
d’un creixent nombre d’accions de la vida 
quotidiana, especialment en la satisfacció de 
necessitats corporals, el vestit, el menjar, etc.

c) El coneixement i l’ús dels instruments, 
tècniques, habilitats i seqüències en activitats 
pròpies de la vida quotidiana.

d) La interacció i col·laboració amb actituds 
positives per a establir relacions d’afecte amb 
els altres.

1. Expressió compartida de 
pensaments en els moments 
d’assemblea.

2. Expressió de pensaments en els 
moments de reflexió individual 
i en els d’explicació del treball 
realitzat.

3. Utilització de fórmules d’expressió 
social adients que mostren el 
coneixement personal en la 
construcció de la identitat i en 
la pertinença a un grup social, 
manifestant sentiments i normes 
de relació social.



CICLE: INFANTIL ÀREA:  EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L’AUTONOMIA PERSONAL

BLOC 4: L’atenció personal i la salut

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

– Adquirir hàbits relacionats 
amb el benestar, la seguretat 
personal, la higiene i la salut, 
així com d’ordre, constància i 
organització relacionats amb 
les diverses tasques.

– Desenvolupar actituds i 
hàbits de col·laboració 
i ajuda articulant el seu 
propi comportament amb 
les necessitats, demandes, 
requeriments i explicacions 
dels altres.

a) La salut i l’atenció d’un mateix.

b) Les accions que afavoreixen la salut. 
L’alimentació i el descans.

c) L’habituació a la neteja de les corresponents 
i diverses parts del cos i d’aquest en la seua 
totalitat. 

d) L’atenció del seu entorn per a poder realitzar 
les activitats en espais nets i ordenats.

e) L’adquisició d’hàbits adequats per a evitar 
situacions de perill i la sol·licitud d’ajuda davant 
d’aquest.

1. Activitats relacionades amb 
l’alimentació.

2. Realització de les activitats 
amb ajuda dels companys i 
companyes.

3. Activitats que propicien l’ajuda 
entre Dani Miquel i els seus 
músics.



CICLE: INFANTIL ÀREA:  EL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

Bloc 1. Medi físic: relacions i mesures

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

– Valorar la importància del medi 
físic, natural, social i cultural, i 
la intervenció en la seua cura.

– Descobrir aquells elements 
físics, naturals, socials i 
culturals que amplien el 
coneixement del món a què 
pertany.

– Iniciar-se en les habilitats 
numèriques bàsiques, la noció 
de quantitat i la noció d’ordre 
dels objectes.

– Identificar algunes propietats 
significatives dels elements del 
seu entorn establint relacions 
qualitatives i quantitatives 
que induïsquen a organitzar i 
comprendre el món.

a) Les propietats i relacions d’objectes i 
col·leccions:

Color, forma, grandària, grossor, textura, 
semblances i diferències, pertinença i no 
pertinença.

b) L’agrupació d’objectes en col·leccions atenent 
les seues propietats i atributs.

c) El gust per explorar objectes i activitats que 
impliquen posar en pràctica coneixements 
sobre les relacions entre objectes.

d) El nombre cardinal i ordinal.

e) La construcció de la sèrie numèrica per mitjà 
de l’addició de la unitat.

f) La representació gràfica de les col·leccions 
d’objectes per mitjà del nombre cardinal. La 
utilització de la sèrie numèrica per a comptar 
elements de la realitat quotidiana.

i) L’adquisició de nocions bàsiques d’orientació i 
situació en l’espai.

– Activitats relacionades amb el 
nostre entorn i la natura.

– Referents a la natura que 
apareixen en les cançons i el 
conte.

– Activitats de numeració, seriació i 
associació de quantitats.

– Activitats de situació i orientació 
espacial.



CICLE: INFANTIL ÀREA:  EL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

Bloc 2. L’acostament a la naturalesa

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

– Explorar i observar el seu 
entorn familiar, social i 
natural, per a la planificació i 
l’ordenació de la seua acció en 
funció de la informació rebuda 
o percebuda.

– Valorar la importància del medi 
físic, natural, social i cultural, 
per mitjà de la manifestació 
d’actituds de respecte i la 
intervenció en la seua cura, 
segons les seues possibilitats.

a) El coneixement de les característiques 
generals dels éssers vius i de la matèria inerta: 
semblances i diferències.

b)  L’observació i exploració d’animals i plantes del 
seu entorn.

c) El desenvolupament de la curiositat, atenció 
i respecte cap als animals i plantes com a 
primeres actituds per a la conservació del medi 
natural.

d) La identificació de distints tipus de paisatge: 
paisatge rural i paisatge urbà.

e) L’experimentació i el descobriment de la utilitat 
i aprofitament d’animals, plantes i recursos 
naturals per part de la societat i dels xiquetes i 
xiquets.

f) El gaudi en realitzar activitats en contacte amb 
la naturalesa.

– Animals que apareixen en les 
cançons de Dani i en el conte.

– Plantes que s’esmenten 
relacionades amb la narració del 
conte i les cançons o altres que 
els infants puguen suggerir arran 
dels seus coneixements previs.

– Creació de paisatges

– Anàlisi de contextos urbans i 
rurals.



CICLE: INFANTIL ÀREA:  EL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

Bloc 3. La cultura i vida en societat

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

– Relacionar-se amb els altres i 
aprendre les pautes elementals 
de convivència.

– Explorar i observar el seu entorn 
familiar, social i natural, per a 
la planificació i l’ordenació de 
la seua acció en funció de la 
informació rebuda o percebuda.

– Establir relacions amb els adults 
i amb els seus iguals d’afecte 
i ser capaços de respectar  la 
diversitat i desenvolupar actituds 
d’ajuda i col·laboració.

– Conéixer i apreciar festes, 
tradicions i altres manifestacions 
culturals de l’entorn a què 
pertany, mostrant actituds de 
respecte, interés i participació.

– Descobrir aquells elements 
físics, naturals, socials i culturals 
que a través de TIC amplien 
el coneixement del món a què 
pertany.

a) La percepció dels primers grups socials de 
pertinença.

b) La presa de consciència de la necessitat dels 
grups socials i del seu funcionament intern. Les 
relacions afectives que s’hi estableixen.

c) La valoració i el respecte de les normes que 
regeixen la convivència en els grups socials a què 
pertanyen.

d) El descobriment de les diferents formes 
d’organització humana, segons la seua ubicació en 
els distints paisatges: rural i urbà.

e) L’observació de l’activitat humana en el medi; 
funcions, tasques i oficis habituals.

f) La presa de consciència dels servicis relacionats 
amb el consum.

g) El coneixement d’altres models de vida i de 
cultures en el propi entorn i el descobriment 
d’altres societats a través dels mitjans de 
comunicació.

h) La participació en manifestacions culturals, en 
la vida social, en les festes, en manifestacions 
artístiques, costums i celebracions populars.

– Dani Miquel i el seu grup.

– Relacions de la família de 
Dani Miquel al conte.

– Dani Miquel i el seu poble al 
conte.

– Dani Miquel i la gent que es 
troba en les seues cançons.



CICLE: INFANTIL ÀREA:  ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

Bloc 1. Les llengües i els parlants    VALENCIÀ 

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

1. Descobrir, a través dels 
diferents llenguatges, el 
seu propi cos i les seues 
possibilitats d’expressió i 
comunicació.

2. Utilitzar les distintes formes de 
representació per a expressar i 
comunicar situacions, accions, 
desitjos i sentiments coneguts, 
viscuts o imaginats.

3. Valorar i apreciar les 
produccions pròpies, les dels 
seus companys.

4. Expressar sentiments, desitjos 
i idees per mitjà de l’expressió 
artística a través dels distints 
llenguatges.

a) El descobriment de la presència de dos llen-
gües oficials usades en l’entorn social i a l’esco-
la, així com d’altres usades per persones de tot 
el món.

b) El reconeixement de la conveniència i la neces-
sitat de conéixer els dos idiomes oficials i utilit-
zar-los progressivament.

c) L’actitud positiva cap a les diferents llengües 
i cultures que conviuen en la nostra societat, i 
el respecte pels usos lingüístics particulars de 
cada persona.

d) L’interés per l’ús del valencià en qualsevol situ-
ació, especialment quan no és la llengua habi-
tual.

– Activitats d’expressió escrita.

– Activitats d’expressió oral.

– Activitats de decodificació de 
codis escrits.



CICLE: INFANTIL ÀREA:  ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

Bloc 2. Llenguatge verbal

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

1. Descobrir, a través dels 
diferents llenguatges, el 
seu propi cos i les seues 
possibilitats d’expressió i 
comunicació.

2. Conéixer els diferents 
llenguatges i aplicar tècniques 
perquè desenvolupen la 
imaginació i la creativitat.

3. Utilitzar les distintes formes de 
representació per a expressar i 
comunicar situacions, accions, 
desitjos i sentiments coneguts, 
viscuts o imaginats.

4. Utilitzar tècniques i recursos 
bàsics de les distintes formes 
de representació enriquint les 
possibilitats comunicatives.

VALENCIÀ

a) L’ús progressiu del lèxic valencià genuí propi de 
l’estàndard oral, en substitució de les formes 
incorrectes i dels barbarismes incorporats pel 
llenguatge col·loquial.

b) L’adquisició i utilització en l’àmbit oral, en 
situacions quotidianes contextualitzades, de 
les formes genuïnes de la llengua: sons de 
vocals obertes i tancades, formes del plural, 
preposicions, els pronoms adverbials en i hi, el 
partitiu de, i l’ús bàsic dels verbs ser i estar.

c) L’ús de les construccions lingüístiques 
genuïnes i de les formes pròpies del valencià 
que afavorisquen un domini progressiu dels 
elements necessaris per a la comprensió i 
les produccions orals correctes: discriminació 
auditiva, entonació adequada i pronunciació 
de tots els sons (s sorda i sonora, distinció b/v, 
emmudiments, geminació...).

– Activitats d’expressió escrita.

– Propostes de comunicació oral.

– Titelles per a jugar i expressar 
situacions.



CICLE: INFANTIL ÀREA:  ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

Bloc 6. Expressió musical

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

1. Descobrir, a través dels 
diferents llenguatges, el 
seu propi cos i les seues 
possibilitats d’expressió i 
comunicació.

2. Conéixer els diferents 
llenguatges i aplicar tècniques 
perquè desenvolupen la 
imaginació i la creativitat.

3. Utilitzar les distintes formes de 
representació per a expressar i 
comunicar situacions, accions, 
desitjos i sentiments coneguts, 
viscuts o imaginats.

4. Utilitzar tècniques i recursos 
bàsics de les distintes formes 
de representació enriquint les 
possibilitats comunicatives.

a) El coneixement de la música com a mitjà 
d’expressió i com a sistema de representació.

b) El descobriment del soroll, silenci i música.

c) El coneixement de les propietats sonores 
de la veu, dels objectes d’ús quotidià i dels 
instruments musicals.

d) La discriminació dels sons i sorolls de la vida 
diària.

e) Les qualitats del so: intensitat i ritme.

f) El coneixement de les cançons populars 
infantils, danses, cançons del folklore, cançons 
contemporànies, ball i audicions.

g) L’interés i la iniciativa per a participar en 
representacions.

h) El coneixement de les propietats sonores de la 
veu.

– Interpretar les cançons de Dani 
Miquel.

– Reconéixer i reproduir ritmes 
senzills basats en les cançons de 
Dani Miquel.

– Descobrir diferents estils 
musicals a través de les cançons 
de Dani Miquel.

– Reconéixer diferents instruments 
i imitar els seus sons.

– Representar escenes de les 
cançons i el conte a través del joc 
simbòlic i del joc a través de les 
titelles.



CICLE: INFANTIL ÀREA:  ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

Bloc 7. Llenguatge corporal

OBJECTIUS CONTINGUTS ACTIVITATS

1. Descobrir, a través dels 
diferents llenguatges, el 
seu propi cos i les seues 
possibilitats d’expressió i 
comunicació.

2. Conéixer els diferents 
llenguatges i aplicar tècniques 
perquè desenvolupen la 
imaginació i la creativitat.

3. Utilitzar les distintes formes de 
representació per a expressar i 
comunicar situacions, accions, 
desitjos i sentiments coneguts, 
viscuts o imaginats.

a) El descobriment de les possibilitats del cos per 
a expressar i comunicar sentiments i emocions.

b) El coneixement del cos: activitat, moviment, 
respiració, equilibri i relaxació.

c) L’aplicació de les nocions espaciotemporals 
amb el propi cos.

d) El descobriment de l’espai a través del 
desplaçament amb moviments diversos.

e) L’interés i la iniciativa per a participar en 
representacions de dansa i de teatre, entre 
d’altres.

f) La vivència del llenguatge corporal amb 
intencionalitat comunicativa i expressiva en 
activitats motrius del propi cos.

g) La imitació i representació de situacions, 
de personatges, d’històries senzilles, reals i 
evocades individualment i en grups xicotets.

– El ball i la dansa amb les cançons 
de Dani Miquel.

– Representació de les escenes de 
les cançons.

– Imitació a través del joc simbòlic 
emprant  titelles.


