
Amara Castro i Trini Marín  



Crear un vincle afectiu amb l’alumne, partint dels seus 
interessos, escoltant les seves pors, aportant-li significats i 

comprensió. 
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Propiciar situacions educatives que afavoreixen 

aprenentatges significatius, funcionals i vivencials. 



Crear a l’aula espais acollidors, motivadors, ordenats i 

variats. 



Dissenyar activitats d’ensenyament i aprenentatge que 
facilitin el desenvolupament i la participació de l’alumnat 

TEA en els diferents contextos educatius. 



ESTRATÈGIES DIDÀCTIQUES 

Horari i suport a 
l’acció tutorial 

Intel·ligències intra 
e interpersonal 

Treball 
interdisciplinari 

Taller de cuina 

Tallers 
matemàtics 

Projecte «Ens movem 
per Barcelona» 

Projecte «La 
pel·lícula» 

Tallers de 
llengua 

Aula 
estudi 



Elaboració d’un horari d’aula i d’un calendari mensual. 
1. Organització setmanal de les matèries i tallers que es fan a cada hora i cada dia de la setmana 
2. Anotació mensuals dels fets més significatius que poden afectar als alumnes (sortides, aniversaris, 

festes, exàmens...) 
Oferta d’un espai d’orientació diari. 
1. Revisió de l’organització del dia i/o de la setmana i de l’agenda.   
2. Resposta a preguntes o dubtes en relació a les matèries, activitats culturals, sortides i/o xerrades a 

l’institut. 
3. Expressió oral i/o artística de sentiments i opinions. 
4. Resolució de conflictes.  

HORARI I SUPORT A L’ACCIÓ TUTORIAL 



AULA D’ESTUDI 

Creació d’espais setmanals de suport a la inclusió: 
1. Anticipació de continguts que es treballaran a classe. 
2. Reforç de continguts que s’han treballat a classe. 
3. Acompanyament en la planificació de treballs. 
4. Seguiment de treballs. 
5. Entrenament en l’exposició de treballs. 



TREBALL D’INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL I INTERPERSONAL 

Treballar les competències de l’àmbit personal i social: 
1. ImaginArte. 
2. Tocando el Alma. 
3. Tècniques de relaxació. 
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TALLER IMAGINARTE 

Crear una obra d’art vinculada a les emocions. 
1. Presentació de la sessió a partir d’un PowerPoint (nom de la sessió, imatges relacionades, 

estructuració de la seqüència de l’activitat, exemples d’altres artistes reconeguts, poema significatiu 
per la sessió). 

2. Lectura interpretativa del poema (primer per part de la professora, després per part d’algun 
alumne). 

3. Expressió oral i col·lectiva sobre la sessió. 
4. Distribució dels materials. 
5. Realització de la proposta. 
6. Exposició de les propostes i posada en comú de l’experiència 



TOCANDO EL ALMA 

Projecte “Tocando el alma”: 
1. Lectura i dramatització d’un conte (“Fem els indis”), identificant hàbits bàsics de treball.  
2. Treball i entrenament amb dinàmiques de grup els hàbits: escolta a activa, observació i torns de 

paraula. 



TOCANDO EL ALMA 

Projecte “Tocando el alma”: anàlisi de les emocions mitjanant peces musicals i imatges (basat en el llibre 
“Emocionari” i el bloc “Aula de Elena”): anàlisi de les característiques de les emocions bàsiques i 
identificació de situacions properes on les poden sentir. 



TOCANDO EL ALMA 

1. Audició d’una peça musical i visualització d’una imatge. Hipòtesi de quina emoció es treballarà. 
2. Treball específic de l’emoció. 
3. Creació d’una història curta relacionada amb la imatge. Lectura amb la música de fons. 
4. Identificació individual d’una situació viscuda que hagi fet sentir aquella emoció i posada en comú. 
5. Cerca d’una peça musical que evoqui l’emoció. 
6. Videoforum amb un curtmetratge. 



TOCANDO EL ALMA 

SHORT FILM 

1. Audició d’una peça musical i visualització d’una imatge. Hipòtesi de quina emoció es treballarà. 
2. Treball específic de l’emoció. 
3. Creació d’una història curta relacionada amb la imatge. Lectura amb la música de fons. 
4. Identificació individual d’una situació viscuda que hagi fet sentir aquella emoció i posada en comú. 
5. Cerca d’una peça musical que evoqui l’emoció. 
6. Videoforum amb un curtmetratge. 



TÈCNIQUES DE RELAXACIÓ 

S’ofereixen espais amb un ambient agradable que promogui tècniques de relaxació fent ús de música, 
imatges, massatges, olors, textures, colors, pilotes antiestrés i estratègies de visualització.    
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HORES DE TREBALL INTERDISCIPLINARI 

Treballar les competències bàsiques i els continguts clau de l’àmbit lingüístic, matemàtic i social seguint 
un fil conductor.  
1. Experiències de l’àmbit lingüístic. 
2. Experiències en l’àmbit matemàtic. 



TREBALL INTERDISCIPLINARI- ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

L’univers en un pot.  
1. Presentació observació i exploració  dels diferents materials.  
2. Verbalització dels noms de cada material i del seu ús habitual. 
3. Presentació de l’activitat (text instructiu): lectura  comprensiva dels passos a seguir i organització 

consensuada de la seqüència  i de les tasques que faran cadascun d’ells. 
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TREBALL INTERDISCIPLINARI- ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

La galàxia en una ampolla. Recrear una galàxia en una ampolla ( elaborar una ampolla de la calma) 
col·lectiva i una individual. 
1. Presentació, observació i exploració  dels diferents materials.  
2. Verbalització dels nom de cada material,  del seu ús habitual i de quin altre ús li hem donat nosaltres 

en alguna altra ocasió. 
3. Escolta activa  de les instruccions i realització de l’acció indicada. 
4. Escriptura del text instructiu a partir de les fotografies de la sessió anterior i de l’evocació dels 

records. 
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TREBALL INTERDISCIPLINARI- ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

La llegenda d’Orió 
1. Conèixer la llegenda d’Orió i representar la seva constel·lació en un quadre. 
2. Planificació i elaboració col·lectiva dels passos a seguir per realitzar la làmpada personal i el quadre 

d’Orió. 
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TREBALL INTERDISCIPLINARI- ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

 Les constel·lacions. Elaborar una làmpada per la constel·lació del seu horòscop.  
1. Reconeixement dels horòscops i del dibuix que representen. 
2. Identificació del propi horòscop i de la seva constel·lació. 
3. Planificació i elaboració col·lectiva dels passos a seguir per realitzar la làmpada personal. 



La conquesta de l’espai. Enfonsar paraules del contrincant. 
1. Distribució de vaixells –paraules de diferent llargada (vocabulari del projecte “viatge en el temps” en 

un taulell de coordenades. 
2. Verbalització d’una coordenada per intentar encertar on hi ha una lletra corresponent a una paraula 

en el taulell del contrincant. 
3. Identificació i reconeixement de les paraules del taulell del contrincant. 

TREBALL INTERDISCIPLINARI- ÀMBIT LINGÜÍSTIC 
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TREBALL INTERDISCIPLINARI- ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

Viatge a la Lluna 
1. Moure’s pel taulell de joc tantes caselles com indiqui el dau. 
2. Identificació el tipus de casella i fer la prova partint: (lectura de rodolí, avançar, retrocedir o torn 

sense tirar, prova d’acció o de coneixement...) 
3. Arriba a la Lluna. 
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Experiències en l’àmbit matemàtic: 
1. Nombres enters (Seguiment de les variacions de temperatura a Barcelona i Rovaniemi i anàlisi dels 

resultats). 
2. Longitud (Construcció d’un coet i enlairament). 
3. Fraccions i el temps (Construcció d’un rellotge analògic). 
4. Mesures i magnituds (Taller de cuina: espirals de sobrassada i formatge). 
5. Geometria plana (Taller de pintura de sal: espirals estrellats). 
6. Geometria tridimensional (Els estels: construcció d’un portaespelmes). 

HORES DE TREBALL INTERDISCIPLINARI 
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Construcció d’un coet 
1. Treball del concepte “Longitud” partint del fil conductor i, posteriorment, posant exemples concrets i 

propers. 
2. Activitat manipulativa “Construcció d’un coet” des d’una metodologia interdisciplinària (àmbit 

matemàtic, lingüístic, cientificotecnològic i personal i social). 

HORES DE TREBALL INTERDISCIPLINARI 



Enlairament de tots els coets en una sortida conjunta, amb un treball previ en equip.  

HORES DE TREBALL INTERDISCIPLINARI 



TREBALL INTERDISCIPLINARI- ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

Vaixells de vela 
1. Construcció un vaixell de vela a partir d’un model donat. 
2. Reflexió col·lectiva dels materials necessaris i la seqüència. 
3. Experimentació de les propietats del vaixell (flotació i desplaçament). 
4. Relació i comparació dels nostres vaixells de vela i els que utilitzaven a Mesopotàmia. 
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JOCS DE PISTES COM UNA EINA AVALUADORA 



TREBALL INTERDISCIPLINARI- ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

Jocs de pistes 
1. Trobar i ordenar un missatge amagat en una capsa o bossa. 
2. A partir d’una pista donada, elaborar hipòtesis i buscar estratègies en grup per resoldre el problema 

o misteri. 
3. Preguntes i respostes relacionades amb els continguts treballats en el projecte. 
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MATERIAL D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DUA 



Experiències en l’àmbit matemàtic: 
1. Nombres romans (Identificació de números aràbics a l’aula i etiquetatge amb números romans). 
2. Nombres naturals (Jocs diversos per automatitzar la combinació del número 10: la festa del 10). 
3. Nombres enters i sistema cartesià (Joc “En Cerca del tresor”). 
4. Magnituds i mesura (Construcció d’una maqueta sobre la inundació del riu Nil). 

 

HORES DE TREBALL INTERDISCIPLINARI 



Automatització d’algoritmes, números complementaris del 10 per millorar el càlcul mental: 
- Festa del 10. 
- Jocs de cartes (solitaris i en grup). 

HORES DE TREBALL INTERDISCIPLINARI 
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TALLER DE CUINA 

Elaboració d’una recepta conjuntament (alumnes- professora) i el tastet final. 
1. Presentació dels ingredients. 
2. Plantejament hipòtesis sobre què es cuinarà. 
3. Presentació seqüenciada amb imatges i text dels passos que es seguiran per elaborar la recepta. 
4. Interpretació dels passos i elaboració de la recepta. 
5. Tastet conjunt del que s’ha cuinat. 
6. Valoració personal de la recepta. 
7. Escriptura de la recepta i representació gràfica del producte final. 



TALLER DE CUINA - MASTERCHEF 

1. L’alumnat s’agrupa en equips i se li assigna una recepta (fitxa) que conté: imatge dels ingredients i de 
les eines que ha de fer servir i text instruccional amb el procediment. 

2. Es presenten projectats de manera desordenada els ingredients i eines de totes les receptes que es 
posaran en una taula de l’aula. Cada equip ha d’especificar el nom de cada imatge i si és correcte 
poden anar a la taula i recollir allò que necessiten. 

3. Els equips cuinen la recepta seguint el text instruccional. 
4. Es comparteixen els resultats per poder fer el tastet de totes les receptes. 



TALLER DE CUINA – EL PREU JUST 

1. Sessió 1: Presentació del nom de la recepta, hipòtesi dels ingredients que es faran servir i, en equip, 
joc “El preu just”. 

2. Sessió2: en equip, cuina i tastet. 
3. Sessió 3: revisió del procediment (text instruccional) i treball específic de continguts clau de l’àmbit 

matemàtic. 
4. Sessió 4: Disseny d’un tiquet de compra amb els ingredients que s’han fet servir. 



TALLER DE MATEMÀTIQUES EN VIU. 

Resolució de problemes de la vida quotidiana presentats per escrits i aplicant els coneixements 
matemàtics. 
1. Lectura d’una situació “real” problema. 
2. Manipulació de material real amb informació significativa (tríptics de restaurants, fulletons de metro, 

horaris d’autobusos...) 
3. Identificació de la situació problema, valoració de la informació que es disposa, comprensió de quina 

és la demanda i planificació de les operacions necessàries per trobar una solució. 



TALLER MATEMACTIVAT 

Treball dels continguts clau de l’àmbit matemàtic fent us de diverses metodologies i suports: 
1. Metodologia abn. 
2. Treball d’intel·ligències múltiples: Intel·ligència lògico-matemàtica + Intel·ligència corporal-cinètica. 
3. Fer us de taules de llum en jocs cooperatius. 

 



PROJECTE PEL·LÍCULA 

Invenció, escriptura, interpretació i filmació d’una pel·lícula per part dels alumnes 
1. Identificació i aproximació als elements que hi ha al voltant d’una pel·lícula. 
2. Invenció i redacció dels personatges, escenaris, temps on succeeix la història, argument... 
3. Exercicis d’interpretació (mímica, memorització de diàlegs, escenificació...) 
4. Elaboració de l’storyboard de la pel·lícula. 
5. Planificació de la filmació de la pel·lícula. 
6. Repartició de papers. 
7. Filmació de la pel·lícula. 



PROJECTE PEL·LÍCULA 

Escriptura, lectura, interpretació  i enregistrament d’escenes còmiques i de la vida quotidiana. 
1. Escriptura d’uns diàlegs a  partir d’una imatge o d’una situació donada. 
2. Lectura d’una escena, comprensió de la situació i interpretació a partir dels diàlegs dels personatges. 
3. Enregistrament de les escenes interpretades i visionat posterior. 
4. Direcció de les escenes amb aportacions i ajustaments interpretatius. 



LA CONFERÈNCIA  

Exposició oral d’un tema d’interès personal. 
1. Elecció d’un tema a exposar a la resta de companys. 
2. Elaboració d’un guió amb la seqüència dels continguts a exposar. 
3. Redacció del tema a exposar seguint l’esquema donat per la professora. 
4. Preparació d’un suport gràfic per acompanyar l’exposició. 
5. Exposició oral. 
6. Filmació i direcció de l’exposició per part d’altres companys de la classe. 



PROJECTE “ENS MOVEM PER BARCELONA” 

Construcció en equip d’un mapa en DIN-A2 de Barcelona: 
1. Creació de tres grups especialistes en: topografia, mobilitat i arquitectura de la ciutat de Barcelona. 
2. Identificació de la missió de cada grup, revisió del material disponible i anàlisi de les activitats 

relacionades per assolir-la. 
3. Cerca d’informació (en petit grup). 
4. Desenvolupament de les activitats (en petit grup). 
5. Posada en comú i construcció del mapa. 



Endevinar quin és l’objecte amagat a partir de la lectura de pistes 
1. Lectura de dues pistes de forma comprensiva. 
2. Plantejament d’una hipòtesi sobre l’objecte que deu estar amagat a dins de la capsa. 
3. Lectura de dues pistes més i modificar o no la hipòtesi inicial. 
4. Lectura de la resta de pistes. 
5. Dibuix de l’objecte hipotèticament amagat. 
6. Verificació de la hipòtesi. 

LA CAPSA MISTERIOSA 



Amagar un objecte a la capsa miseriosa i redactar pistes diferents que ajudin a endevinar de quin 
objecte es tracta.  
1. Elecció d’un objectes especials per l’alumne. 
2. Redacció de vuit pistes diferents (descripció, endevinalla, jeroglífic, definició...) 
3. Explicació al grup de les pistes de manera seqüenciada amb un to de veu adequat. 
4. Comprovació de hipòtesis dels companys. 
5. Verificació de l’objecte amagat. 

LA CAPSA MISTERIOSA 



PESCAR ORACIONS 

Confeccionar oracions en anglès amb concordança de nombre 
1. Pescar amb l’ajuda d’una canya imantada peixos (This /these) peixos (is / are)  i estrelles (paraules en 

singular i plural). 
2. Agrupar peixos i estrelles per formar frases en singular o en plural. 
3. Intercanviar les peces restants per poder confeccionar més frases. 
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