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1. Introducció

Per aquest taller a treballar ha sigut seleccionat l'àlbum il·lustrat Wild (Salvatge) de Emily

Hughes per l'editorial El zorro rojo. En la primera recerca per trobar el títol adequat per aquest

treball es varen barrejar altres opcions com ara Llegeix-me de Amaia Crespo o Allà on viuen els

monstres de Maurice Sendak, els quals varen ser descartats, un per no tindre un contingut idoni per

a l'etapa d'infantil i l'altre per ja haver sigut treballat en altres seqüències. 

Wild va ser editat per primera vegada al 2013, amb un temàtica molt treballada al llarg del

temps com és la història d'una xiqueta que és criada al bosc per animals on l'ensenyen cóm viure,

parlar o menjar. Després una família, al trobar-la al bosc, intenta introduir-la en la societat

civilitzada, imposant-li les nostres normes de conducta i comportament. Per tant, es poden treballar

aspectes tan importants com són la necessitat de regles de convivència, els sentiments, tòpics com la

situació d'acollida d'infants o adopcions, per exemple. Precisament per sorgiment d'aquests dubtes

en els infants es presenta aquest treball per a l'últim curs de l'etapa d'infantil, 5 anys.

L'elecció d'aquest títol no ha sigut soles per poder treballar a l'aula tots el temes relacionats

amb el seu contingut, sinó també perquè es tracta d'un llibre on podem trobar totes les

característiques d'un àlbum il·lustrat com vorem a continuació.

A més a més, l'editorial encarregada d'aquest àlbum no escriu llibres en català per tant, amb

la idea de treballar la narració del conte en anglès com fil conductor, podem utilitzar com activitat

principal treballar l'adaptació d'aquest al català o fer una versió d'ell. De manera que treballaríem

diferents àrees curriculars de manera integrada.

1.
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2. Marc teòric

Com hem treballat a la classe de Planificació de la Llengua i Literatura en Educació Infantil,

l'àlbum il·lustrat és un gènere literari amb format de llibret i característiques físiques concretes com

ara el seu tamany gran i format horitzontal. A més a més es tracta d'un gènere narratiu ja que conta

una història però també ens transmet un codi literari, l'icònic. Per tant, amb l'ús d'aquest podem

ensenyar característiques de la narració (Introducció, desenvolupament i final) i models icònics amb

les il·lustracions. 

Les imatges del àlbums il·lustrats tenen un paper co-protagonista, ja que no soles

acompanyen al text sinó que el complementen i l'enriqueixen. De manera que sense aquestes,

únicament amb la lectura del text no podríem tindre una lectura completa.  Per tant parlem

d'il·lustracions elaborades, amb una consciència d'estil i un objectiu estètic.

Amb aquestes característiques moltes voltes es difícil fer una classificació amb la gran

variabilitat de propostes literàries que tenim al nostre abast, confonent un àlbum il·lustrat amb altre

gènere o bé per tractar-se d'un producte on podem trobar característiques d'altres gèneres barrejades

en una mateixa edició. Un exemple d'altre genere que convida a la confusió i es barreja amb els

àlbums il·lustrats, seria el cas dels contes il·lustrats, ja que trobem molts amb característiques

físiques semblants amb els àlbums il·lustrats. La seua major diferència es que les imatges no

complementen al text, el seu ús té com objectiu repetir allò que es diu inclús solen tindre més text

que els àlbums. Per tant, es pot fer una lectura completa d'ells sense les imatges. 

També seria el cas dels poemaris il·lustrats, també amb característiques físiques semblants

però que no es tracten d'àlbums ja que es basen en una col·lecció de poemes amb il·lustracions que

l'acompanyen més o menys detallades.

En quant a les possibilitats didàctiques dels àlbums destaquem el seu ús per iniciar als

infants en el gaudi, l'interès i la interpretació de la lectura, reforçant als alumnes amb dificultats en

l'aprenentatge de la lectura o amb poca motivació lectora al presentar-les un recurs amb el que

puguen gaudir d'una experiència gratificant respecte a la lectura. 

Degut a la seua dualitat (text i il·lustracions) permet propiciar la interpretació dels textos, fugint de

les interpretacions excessivament literals i treballar el tipus de comprensió lectora que trobem al

curriculum d'infantil. De la mateixa manera també s'amplia la interpretació de les imatges i.
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s'assoleixen  formes més complexes de comprensió. Amb activitats tals com lectura compartida, per

exemple, podem aprofundir en aquests objectius ja que en eixe ambient podem propiciar el diàleg

generant debats sobre la comprensió i interpretació, de manera que desenvolupem també els

objectius de la llengua oral, propiciant el diàleg com un recurs al nostres alumnes per millorar la

seua expressió verbal i ampliar el seu vocabulari. Desenvolupant  i ampliant les seues capacitats

expressives, comprensives i interpretatives i expressar i augmentar els seus coneixements

intel·lectuals, emocionals i literaris. 

També  destaquem la transmissió de l'educació en valors i emocional que podem trobar en

molts arguments d'aquest gènere com a temàtica principal. L'ús d'aquests temes ens poden ajudar

com eix vertebrador d'una seqüència didàctica, taller o projecte com a fil conductor i treballar les

diferents àrees curriculars des d'una perspectiva integrada. 

No volem oblidar-se, per tant, de la importància d'una bona recerca i selecció de l'àlbum que

volem treballar. Encara que el seu format extern resulte molt atractiu en una primera ullada per als

infants no podem oblidar les seues necessitats i la seua etapa evolutiva a l'hora de la recerca.

Seleccionarem, per tant, àlbums on els elements i característiques d'interpretació estiguen adequats

al nivell dels lectors, tenint present el seu bagatge cultural i literari, per poder treballar tots els punts

esmentats anteriorment.

3.
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3. Objectiu i continguts curriculars de la proposta didàctica

I. EL CONEIXEMENT DE SI MATEIX I L'AUTONOMIA PERSONAL

Objectius

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

2. Conèixer, manifestar i explicitar els propis sentiments, les emocions i les necessitats, i respectar
els dels altres.

Continguts

Bloc 1. El cos i la pròpia imatge 

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.

Bloc 2. El joc i el moviment Els continguts que integren este bloc són: 

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

II. EL MEDI FÍSIC, NATURAL, SOCIAL I CULTURAL

Objectius

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

4. Conèixer les normes i formes de comportament social dels grups amb què interactua i establir-hi
vincles fluids de relació interpersonal.

Continguts

Bloc 2. L’acostament a la naturalesa 

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

Bloc 3. La cultura i vida en societat 

La valoració i el respecte de les normes que regixen la convivència en els grups socials a què
pertanyen

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.
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III. ELS LLENGUATGES: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ

Objectius

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

9. Conéixer els diferents llenguatges i aplicar tècniques perquè desenrotllen la imaginació i la
creativitat.

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

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

12. Valorar i apreciar les produccions pròpies, les dels seus com- panys i algunes de les diverses
obres artístiques del patrimoni conegudes per mitjà de TIC o in situ, i donar-los un significat que els
aproxime a la comprensió del món cultural a què pertanyen.

Continguts

Bloc 2. Llenguatge verbal 

2.1 Escoltar, parlar i conversar

Utilització i valoració progressiva de la llengua oral per a evocar i relatar fets, per a explorar
coneixements i aprendre; per a expressar i comunicar idees i sentiments, per a establir relacions amb
els membres de la seua societat i per a regular la pròpia conducta i la dels altres

La iniciativa , l'interés i participació en la comunicació oral en les situacions de la vida quotidiana a
l'aula, com a mitjà per a establir i mantindre relacions socials, resoldre un conflicte o planificar una
activitat en el mateix temps que es respecten les normes socials que regulen l'intercanvi lingüístic

L'ús progressiu de les estratègies bàsiques per a la comprensió: escoltar atentament, conèixer les
relacions de causa-efecte que l'ajuden a predir el desenrotllament de la trama, etc i connectar el que
s'escolta amb les experiències personals

2.2. Aproximació a la llengua escrita

Aproximació a l'ús de la llengua escrita com a mitjà de comunicació, de busca d'informació i de
font de plaer, de manera que reconega les seues funcions en l'activitat socials. Interés per explorar
alguns dels seus elements

La situació davant dels textos des d'un primer moment com a receptor-lector i com a productor-
escriptor, amb una intenció comunicativa, que posa en joc els seus coneixements lingüístics (silueta,
reconeixement de grafies, paraules...) i tècnics (ús dels instruments d'escriptura), dels diferents
suports (paper, ordinador...) i dels diferents recursos (llibre, revistes, rètols, catàlegs, làmines...)

5.
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L'interés per parlar i pensar a fi d'escriure i llegir des de les seues competències i dominar
progressivament el sistema d'escriptura

L'ús de les competències de lectoescriptura bàsiques (direccionalitat, linealitat, orientació esqerra-
dreta, distribució del text, posició a l'escriure) des dels primers moments del procés de construcció
de l'escrit

La interpretació i descripció d'imatges (fotografies, dibuixos...) i de textos que combinen text i
imatge (anuncis, contes il·lustrats...) especialment d'aquells procedents de l'entorn de la xiqueta o
del xiquet i de l'escola

La utilització de l'escriptura per a acomplir finalitats reals. Interés i disposició per a l'ús d'algunes
convencions del sistema de la llengua escrita com a linealitat, orientació i organització de l'espai i
gust per produir missatges amb traços cada vegada més precisos i llegibles

La interpretació i la producció col·lectiva i individual de paraules frases i textos en situacions
comunicatives rellevants i pròximes a la xiqueta o al xiquet, així com de paraules, frases i textos
que acompanyen imatges amb intenció comunicativa i lúdica, després d'una preparació col·lectiva
prèvia i amb la guia de la mestra o del mestre

L'ús del vocabulari específic per a referir-se a elements bàsics que configuren el text escrit (títol,
portada, il·lustració, paraula, lletra)

Bloc 3 La llengua com a instrument d'aprenentatge

L'ús de llistes, murals i esquemes conceptuals en la planificació, elaboració i avaluació d'una
investigació o un projecte

LLENGUA ESTRANGERA

L'escolta i comprensió del sentit global dels contes, tant tradicionals com contemporanis, amb
suport visual i/o gestual, com a font de plaer i d'aprenentatge

Bloc 4 Llenguatge audiovisual i tecnologies de la informació i la comunicació

Aproximació a les produccions TIC breus i senzilles

La iniciació en l'ús dels instruments TIC

Descobriment dels diferents mitjans (ràdio, foto, cine, vídeo, televisió, cómic etc) a partir dels que
tenen a casa i dels quals son usuaris

La producció de missatges audiovisuals senzills utilitzant diferents mitjans (foto, transparència,
gravació d'una casset...) posar-li un títol i el nom de l'autor

6.
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Bloc 5 Llenguatge plàstic

El descobriment del llenguatge plàstic com a mitjà de comunicació i representació

L'aplicació de les tècniques bàsiques per al llenguatge plàstic i la creativitat

La consolidació de la motricitat per a aconseguir el moviment precís en la producció plàstica

7.
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4 i 5 Proposta didàctica (planificació del taller amb objectius i continguts específics)

La proposta didàctica per a treballar l'àlbum il·lustrat Wild consisteix en un taller integral

destinat al curs de 5 infantil. Amb una activitat inicial d'una primera lectura compartida en anglès

començarem el nostre taller amb la redacció d'un àlbum il·lustrat interactiu propi com a producte

final del taller. Utilitzarem una metodologia semblant al projecte, on tots el alumnes tinguen la

oportunitat de participar i col·laborar en la realització d'aquest taller treballant de manera

cooperativa per racons. 

Activitat per organitzar el treball

Assemblea

Temporalització: 2 sessions (Dilluns, una de matí i altra per la vesprada) 

Desenvolupament de l'activitat:

En la primera assemblea de la setmana proposem als alumnes la idea del pla de treball del taller que

anem a realitzar per tal de crear el nostre propi àlbum il·lustrat:

- Durant tota la setmana treballarem en la realització del taller dedicant totes les hores de l'horari

excepte les hores de música i anglès (que sempre tenen lloc després de l'hora del pati) De matí es

treballarà per racons en grup de manera cooperativa i per la vesprada es realitzarà la posada en

comú del treball realitzat (moment per informar a la resta de companys el treballat en cada racó,

resoldre dubtes, fer modificacions etc) i realitzar una autoavaluació del treball fet cada dia. 

- Per tal de tindre un bon espai de treball idoni per aquest tasca, transformarem la classe per racons

de treball.

Una vegada motivats amb la idea, passarem a decidir entre tots l'àlbum que volem escriure.

Bé podria ser una adaptació de l'àlbum original traduint-lo al català per a que arribe a més lectors, ja

que no es troba en les editorials, o be treballar una versió del llibre partint del seu argument amb les

modificacions que ells consideren (personatges, escenaris, final...) Aquest serà un moment de

participació col·lectiva, per tal que tots els alumnes, participen, s'expressen i donen la seua opinió

per tal d'arribar a un acord comú.

Després tindrà lloc l'organització del treball per racons. També entre tots decidirem els grups

i el espais que necessitarem. Al treballar d'aquesta manera, podem planificar una idea d'organització

de treball, però no serà fins la posada en comú quan sabrem cóm organitzar el treball. En principi
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podem programar aquesta idea, també per ajudar i guiar als nostres alumnes de la següent manera:

- Racó d'escriptura: per treballar el text de l'àlbum

- Racó d'il·lustracions: per treballar les il·lustracions (pintades, on-line, fotografies etc)

- Racó interactiu: per treballar la maquetació de l'àlbum

- Racó de fotografia: per recol·lectar fotografies del procés de treballar per a la presentació i

distribució de l'àlbum

Es dividirà la classe en quatre grups i cada grup treballarà en un racó cada dia, de manera que tots el

grups passen per tots el racons al llarg de la setmana. A més a més, en cada grup hi haurà un

encarregat que ajude a dirigir el grup. Aquest encarregat serà un xiquet diferent cada dia.

Per la recerca de tota aquesta informació, realitzarem un esquema conceptual en la pissarra anotant 

totes les decisions.

En la sessió de la vesprada, ens dedicarem a transformar la nostra aula per racons, tal i com s'haja

establert en la sessió matinera: organitzant el material que es necessitarà en cada racó, fent

retolacions per delimitar cada espai etc.

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Raonar i relacionar les seues 
idees amb les idees de la resta

- Expressar les seues idees de 
manera clara

- Utilitzar l'esquema conceptual
per a la planificació del treball 

- Respectar el torn de paraula

- Respectar i accepta les 
aportacions dels altres

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Ús de les estratègies bàsiques 
per la comprensió: escolta i 
relaciona idees

- Utilització de la llengua oral 
valenciana per expressar-se

- Ús de l'esquema conceptual

- La iniciativa, l'interés i 
participació de la comunicació 
oral respectant les normes 
socials

9.
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Activitat inicial

LECTURA COMPARTIDA DE L'ALBUM WILD

Temporalització: 1 sessió d'anglès (dilluns, després de l'hora del pati)

Desenvolupament de l'activitat:

Escanejat l'àlbum, el projectarem a la pantalla gran utilitzant el canó de projecció de l'aula

d'audiovisuals per treballar la lectura compartida. Aquesta activitat es realitzarà amb la mestra

d'anglés i s'afavorirà un ambient propici per tal de treballar la interpretació del text i de les imatges

per assolir la comprensió lectora mitjançant el diàleg, la formulació de preguntes (cóm continua la

historia, què pensen que passarà a continuació etc)

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Comprendre textos curts en 
anglès amb l'ajuda de recursos 
visuals

- Conversar amb la resta de 
companys aportant idees 
pròpies

- Interpretar les imatges 
associades a la lectura

- Relacionar el text, les imatges 
i les seues pròpies idees

- Col·laborar en el diàleg

- Respectar els valors que 
transmet l'àlbum al voltant de la
natura, altres maneres de viure 
etc

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Escolta i comprensió del sentit
global de l'argument de la 
història 

- Interpretació i descripció 
d'imatges i textos

- Acceptació i valoració dels 
diferents punt de vista dels 
personatges

- Respecte de la natura

-Valoració i respecte de les 
normes de convivència

10.
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Sessions de treball

Treball per racons

Temporalització: 4 sessions (matí, dimarts, dimecres, dijous i divendres)

Desenvolupament de l'activitat:

Cada matí durant la setmana, els alumnes treballaran per grups en el racó que tinguen assignat cada

dia. Depenent del racó treballaran la realització del text de l'àlbum, les il·lustracions, la part

interactiva a l'ordinador de l'aula o les fotografies del procés de treball.

Contem que durant aquestes sessions la classe treballarà amb l'ajuda de la mestra i l'auxiliar

encarregada d'infantil. 

RACÓ D'ESCRIPTURA

En aquest racó els alumnes treballaran la part escrita de l'àlbum, pensant i plasmant er escrit les

idees i frases que consideren oportunes. Al finalitzar la sessió cada xiquet entregarà a la mestra un

full amb tot allò que han treballat.

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Enumerar les idees de forma 
clara i concisa

- Conèixer les competències de 
lecto-escriptura bàsiques 

- Desenvolupar les destresses 
bàsiques de lecto-escriptura

- Crear frases curtes per al 
desenvolupament de la història

- Utilitzar els instruments 
d'escriptura (llapis i paper)

- Valorar i apreciar les 
produccions pròpies i dels 
companys

- Participar en la tasca del grup 
assignat 

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Ús de les competències de 
lescto-escriptura bàsiques 
(direccionalitat, linealitat, 
orientació esquerra-dreta, 
distribució del text, posició a 
l'escriure)

- Producció de textos amb una 
intenció comunicativa (contar 
una història)

- Col·laboració en el treball 
cooperatiu

- L'interés per respectar les 
produccions pròpies i dels altres

11.
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RACÓ D'IL·LUSTRACIONS

En aquest racó els alumnes elaboraran les diferents il·lustracions per completar l'àlbum. Aquestes

podran ser treballades amb diferents tècniques (en paper, amb l'ús de tablet mitjançant aplicacions

etc)

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinal

- Conèixer diferents recursos 
com formes de representació 
(paper, tablets, fotografies...)

- Iniciar-se en l'ús de les TIC

- Experimentar amb diferents 
tipus d'il·lustracions com altre 
tipus de recurs per expressar i 
comunicar-se

- Desenvolupar la imaginació i 
creativitat

- Valorar i apreciar les 
produccions pròpies i dels 
companys

- Participar en la tasca del grup 
assignat 

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Ús dels instruments TIC - Utilització del llenguatge 
plàstic com mitjà de 
representació i comunicació

- Col·laboració en el treball 
cooperatiu

-L'interés per respectar les 
produccions pròpies i dels altres

12.



Silvia Llop Doria

RACÓ INTERACTIU

En aquest racó els alumnes treballaran la maquetació de les diferents parts de l'àlbum mitjançant la

web http://www.storyjumper.com/ (aquest permeteix crear i publicar els contes on-line elaborant

imatges des de la mateix web o pujant il·lustracions pròpies. A més a més existeix la possibilitat de

demanar la creació de l'àlbum il·lustrat en format de paper)

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Demostrar un correcte ús del 
ratolí i el teclat

- Manejar amb destresa les 
eines interactives

- Valorar i apreciar les 
produccions pròpies i dels 
companys

- Participar en la tasca del grup 
assignat 

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Iniciació en l'ús dels 
instruments TIC

- Aproximació a les 
produccions TIC breu i 
senzilles

- Col·laboració en el treball 
cooperatiu

-L'interés per respectar les 
produccions pròpies i dels altres

13.
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RACÓ DE FOTOGRAFIA

En aquest racó els alumnes faran ús de la càmera fotogràfica de l'aula per plasmar el procés de

treball de la classe i després mostrar-ho en la presentació del l'àlbum. 

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Analitzar els diferents 
processos de treball i senyalar-
los mitjançant l'ús de la càmera 
fotogràfica

- Manipular de manera correcta 
la càmera fotogràfica

- Identificar el treball dels 
companys plasmant les sues 
activitats 

- Valorar i apreciar les 
produccions pròpies i dels 
companys

- Participar en la tasca del grup 
assignat 

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Descobriment de diferents 
mitjans per expressar-se: 
càmera fotogràfica 

- Producció d'imatges - Col·laboració en el treball 
cooperatiu

- L'interés per respectar les 
produccions pròpies i dels altres
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Sessions comunes

Posada en comú

Temporalització: 4 sessions (vesprada, dimarts, dimecres, dijous i divendres)

Desenvolupament de l'activitat:

Cada vesprada es posarà en comú el treball realitzat en cada racó per mediació del portaveu

assignant de cada grup. També es posarà en comú aquelles idees que es consideren necessàries i es

realitzarà una autoavaluació individual del treball realitzat. 

L'última sessió (divendres) tots els alumnes ja hauran passat per cada racó de manera que es podrà

posar en comú la finalització de l'àlbum. 

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Raonar i relacionar les seues 
idees amb les idees de la resta

- Identificar el seu procés de 
treball 

- Expressar les seues idees de 
manera clara

- Avaluar les seues capacitats de
treball mitjançant 
l'autoavaluació 

- Respectar el torn de paraula

- Respectar i accepta les 
aportacions dels altres

- Valorar el seu treball

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Ús de les estratègies bàsiques 
per la comprensió: escolta i 
relaciona idees

- Utilització de la llengua oral 
valenciana per expressar-se

- Capacitat per autoavaluar-se

- La iniciativa, l'interés i 
participació de la comunicació 
oral respectant les normes 
socials

- Acceptació i valoració de les 
seues possibilitats 
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Sessions de promoció del l'àlbum

Assemblea

Temporalització: 1 sessió (dilluns)

Desenvolupament de l'activitat:

En la primera assemblea de la segona setmana es treballaran les idees proposades pels alumnes per

promocionar el seu treball a la resta del companys d'infantil. Primer es realitzarà una pluja d'idees i

s'anotarà a la pissarra de la classe. Entre aquestes idees poden sorgir fer una nota de premsa en el

diari de l'escola o transformar la classe per a fer la presentació de l'àlbum. Així que utilitzarem

aquestes dues idees per fer una programació de cóm treballar, tenint en compte que les idees dels

alumnes en poden portar cap a altres produccions. 

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Raonar i relacionar les seues 
idees amb les idees de la resta

- Expressar les seues idees de 
manera clara

- Utilitzar la llista per a la 
planificació del treball 

- Respectar el torn de paraula

- Respectar i accepta les 
aportacions dels altres

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Ús de les estratègies bàsiques 
per la comprensió: escolta i 
relaciona idees

- Utilització de la llengua oral 
valenciana per expressar-se

- Ús de l'esquema conceptual

- La iniciativa, l'interés i 
participació de la comunicació 
oral respectant les normes 
socials
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Nom de l'activitat

Noticia per al diari escolar

Temporalització: 2 sessions (dilluns després del pati i per la vesprada)

Desenvolupament de l'activitat:

Amb la participació de tot el grup classe redactarem una noticia del nostre treball i la presentació de

l'àlbum amb una construcció col·lectiva. Partim dels coneixements previs de l'alumnat que han

treballant durant la seua etapa d'infantil el cos d'una noticia amb el diari escolar «El correu del

dijous» (titular, cos de la  noticia i foto amb peu de foto)

Primer decidirem entre tots què volem compartir/contar. Per exemple:

El grup de la classe dels Submarinistes ha treballat un taller d'escriptura i han redactat un àlbum

il·lustrat...

Volem convidar a les classes d'infantil el proper divendres a la presentació d'aquest...

Una vegada tinga'm el cos de la noticia, decidirem el seu títol i la fotografia que

l'acompanye. 

En la segona sessió, si ja hem acabat de redactar, cada xiquet transcriurà una part de la 

noticia a l'ordinador per tal d'enviar-la al gerent i siga publicada al diari escolar.
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OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Enumerar les idees de forma 
clara i concisa

- Conèixer les competències de 
lecto-escriptura bàsiques 

- Distingir les part específiques 
d'una notícia (títol, il·lustració, 
peu de foto i cos de la notícia)

- Demostrar un correcte ús del 
teclat

- Desenvolupar les destresses 
bàsiques de lecto-escriptura

- Crear frases curtes per la 
redacció de la notícia

- Redactar de manera 
col·lectiva la notícia

- Manejar amb destresa les 
eines interactives

- Valorar i apreciar les 
produccions pròpies i dels 
companys

- Participar en la tasca del grup 
assignat 

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Ús de les competències de 
lesctoescriptura bàsiques 
(direccionalitat, linealitat, 
orientació esquerra-dreta, 
distribució del text, posició a 
l'escriure)

- Ús del vocabulari específic 
dels elements bàsics del text 
escrit

- Iniciació a les TIC

- Utilització de l'escriptura per 
acomplir una finalitat real 
(redactar una notícia)

- Producció col·lectiva d'un text

- Aproximació a les 
produccions amb recursos TIC

- Col·laboració en el treball 
cooperatiu

- L'interés per respectar les 
produccions pròpies i dels altres
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Nom de l'activitat

Transformar la classe per a la presentació del llibre

Temporalització: 6 sessions (dos sessions al dia dimarts, dimecres i dijous)

Desenvolupament de l'activitat:

Utilitzarem aquestes sessions per decorar la nostra aula i crear l'ambient per tal de fer la presentació

del nostre àlbum il·lustrat. Utilitzarem també la metodologia de racons per dur a terme aquest

propòsit

- Racó decoració plàstica: decoració ambientada en l'àlbum il·lustrat

- Racó de retolació: retolació per a marcar els diferents llocs de l'aula en la presentació de l'àlbum

- Racó de mural del procés de treball: realització d'un mural on s'explique el procés de treball

Dividirem la classe en tres grups de treball de manera que treballen en les dos sessions diàries el

mateix racó i passen per tots el racons al llarg de la setmana. Cada dia, al finalitzar l'última sessió

cada xiquet omplirà la seua autoavaluació de treball.

RACÓ DE DECORACIÓ PLÀSTICA

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Demostrar la seua capacitat 
d'expressió plàstica

- Desenvolupar idees de 
creativitat per la decoració de 
l'aula

- Valorar i apreciar les 
produccions pròpies i dels 
companys

- Participar en la tasca del grup 
asignat 

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- L'ús del llenguatge plàstic 
com mitjà d'expressió

- Aplicació de diferents 
tècniques per l'expressió de la 
creativitat

- Col·laboració en el treball 
cooperatiu

- L'interés per respectar les 
produccions pròpies i dels altres
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RACÓ DE RETOLACIÓ

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Identificar les diferents parts 
de l'aula mitjançant la retolació 
de títols

- Escriure i construir els 
diferents títols de retolació 

- Valorar i apreciar les 
produccions pròpies i dels 
companys

- Participar en la tasca del grup 
assignat 

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Ús de l'escriptura per acomplir
una finalitat real

- Utilització de la llengua 
escrita com mitjà de 
comunicació

- Col·laboració en el treball 
cooperatiu

- L'interés per respectar les 
produccions pròpies i dels altres

RACÓ DEL MURAL DEL PROCÉS DE TREBALL

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Classificar els diferents 
recursos (fotografies) per la 
realització del mural

- Realitzar un mural amb les 
fotografies realitzades en el 
racó de fotografia per mostrar el
procés de treball del taller

- Valorar i apreciar les 
produccions pròpies i dels 
companys

- Participar en la tasca del grup 
assignat 

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Classificació de diferents 
recursos

- Ús de diferents mitjans 
(fotografies, dibuixos) com 
formes d'expressió diferents

- Col·laboració en el treball 
cooperatiu

- L'interés per respectar les 
produccions pròpies i dels altres
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Activitat final

Presentació de l'àlbum il·lustrat

Temporalització: Tot el dia (divendres)

Desenvolupament de l'activitat:

Durant tot el dia la classe del submarinistes estarà oberta a la resta de les classe d'infantil i als seus

pares (per la vesprada) per poder fer la presentació del seu àlbum i el procés d'aquest treball.

Previament cada xiquet elegirà l'espai destinat per a mostrar (la entrada a la classe, el mural del

procés, l'ordinador amb l'àlbum interactiu etc)

OBJECTIUS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Descriure el treball realitzat a 
persones diferents de fora de la 
classe

- Utilitzat la llengua oral 
valenciana correctament

- Parlar amb persones alienes al
grup-classe

- Gaudir de la experiència

CONTINGUTS

Conceptuals Procedimentals Actitudinals

- Utilització de la llengua oral 
per relatar fets

- Iniciativa i participació en 
comunicacions orals en les 
situacions de la vida quotidiana

- Valoració i respecte de les 
normes de convivència en un 
ambient distès 
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6. Avaluació

 Per a una tindre un correcta avaluació global i formadora d'aquest taller, a més de de

l'observació directa de les activitats, utilitzarem dus rúbriques. La rúbrica que ompliran els alumnes

a l'acabament de cada activitat com una autoavaluació i un altra que serà registrada per la mestra. A

continuació detallem les dues rúbriques. 

La primera rúbrica consisteix en la autoavaluació dels alumnes del racons d'escriptura,

fotografia, interactiu i il·lustracions. Ells tindran que escriure el seu nom, la data, senyalar el racó

que han treballat, la seua participació i el seu grau de satisfacció. En l'últim apartat els alumnes

senyalaran el paper de la mestra i auxiliar prèviament explicat (si han treballat sempre al costat de la

mestra i/o auxiliar; si la mestra estava pendent dels racons però els deixava treballar a sole o si han

tingut que treballar a soles sense ajuda de la mestra i/o l'auxiliar)

La segona rúbrica consisteix en la autoavaluació dels alumnes del racons de decoració

plàstica, retolació i del mural del procés de treball amb el mateix funcionament que la primera

rúbrica.

La tercera rúbrica (al final del document) serà emplenada per la mestra per tal d'avaluar les

diferents competències de cada alumne.
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NOM:_____________________________________________    DATA:

RACÓ

Racó escriptura Racó fotografia Racó interactiu Racó il·lustracions

HE TREBALLAT...

Molt i participat amb el
meu grup

Poc i he estat distret Molt poquet i no he ajudat
al grup

HE GAUDIT...

EL TREBALL DE LA NOSTRA MESTRA...
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NOM:_____________________________________________    DATA:

RACÓ

Decoració plàstica Retolació Mural

HE TREBALLAT...

Molt i participat amb el
meu grup

Poc i he estat distret Molt poquet i no he ajudat
al grup

HE GAUDIT...

EL TREBALL DE LA NOSTRA MESTRA...



Silvia Llop Doria

7. Conclusions

Des de la meua formació a la diplomatura de Magisteri d'Educació Musical en la Universitat

Jaume I de Castelló, on vaig descobrir els àlbums il·lustrats, hem declare una gran defensora de l'ús

educatiu d'aquest gènere per les grans possibilitats didàctiques que tenen, com hem vist al punt 2

d'aquest treball. 

Fins aquest moment mai havia realitzat un treball amb un àlbum il·lustrat com eix

vertebrador d'una planificació. Després de la realització d'aquest treball, he pogut comprovar que en

el cas del taller proposat ens podria servir qualsevol títol per realitzar les activitats esmentades. La

elecció de l'àlbum és el punt d'inflexió que enriqueix i motiva als alumnes a la realització del taller

per les seues pròpies característiques i ens permet treballar infinitat de temes i valors depenent del

seu argument. Per tant, amb una planificació semblant a aquesta podríem treballar al llarg del curs

tants títols com els xiquets desitgen, ja que cada taller serà diferent depenent precisament de l'àlbum

il·lustrat elegit i, per tant, del seu argument. Es d'agrair, cada vegada més, la gran quantitat de títols

de qualitat que podem trobar d'aquest gènere literari al nostre abast. Ens trobem en l'època

d'esplendor de l'àlbum il·lustrat.

Per acabar aquest treball recalcar el valor del temari proposat que hem treballat a

l'assignatura, que ha sigut molt enriquidor per recordar coneixements previs ja treballats en la

diplomatura però amb una visió renovada, actualitzada i visionada des del punt de vista del nou

curriculum. Amb la realització dels treballs realitzats he pogut aprofundir en els coneixements

tractats a classe, millorar les meus programacions i la meua metodologia d'avaluació (amb l'ús de

les rúbriques, noves per a mi fins ara, per exemple)
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4 3 2 1

Assemblees
(Intervencions)

Les intervencions sempre són 

clares i precises 

La majoria de les vegades les 

intervencions són clares i precises

La majoria de les intervencions 

son clares però no precises

Les intervencions no són clares ni 

precises

Participació oral S'ofereix voluntàriament a 

respondre preguntes i sempre 

respon a les preguntes directes a 

ell/ella

A vegades s'ofereix 

voluntàriament a respondre 

preguntes però sempre respon a 

les preguntes directes a ell/ella

No s'ofereix mai a respondre de 

manera voluntària, però sempre 

respon a les preguntes directes a 

ell/ella

No s'ofereix mai a respondre de 

manera voluntària però li costa 

respondre a les preguntes directes 

a ell/ella

Lectura compartida
(Comprensió llengua 
estrangera)

Pareix comprendre la història 

completa de l'àlbum

Pareix comprendre la major part 

de la història de l'àlbum

 Compren algunes parts de la 

història de l'àlbum

Té problemes per a comprendre la 

major part de la història de l'àlbum

Racons Quasi sempre escolta, comparteix 

i recolza als seus companys a més 

de motivar el treball col·lectiu

Quasi sempre escolta i comparteix

amb el seus companys. No causa 

problemes al grup

A vegades escolta i comparteix 

amb els companys, però a vegades

molesta al treball del grup

Rarament escolta i comparteix 

amb els companys i molesta al 

treball del grup

Producció de textos Construeix oracions completes, 

construïdes correctament i amb 

estructures variades

Construeix oracions completes i 

construïdes correctament amb les 

mateixes estructures

Construeix oracions completes 

però no sempre construïdes 

correctament

No construeix oracions completes

Escriptura/grafia Escriu texts nítids amb un correcta

escriptura 

Escriu texts nítids amb alguns 

errors en la escriptura

Escriu texts poc nítids amb alguns 

erros en la escriptura

Escriu texts il·legibles 

Utilització TIC (ordinador, 
tablets, càmera)

Utilitza correctament els tres 

recursos tecnològics amb precisió

Utilitza correctament dos dels tres 

recursos tecnològics amb precisió

Utilitza correctament un dels tres 

recursos tecnològics amb precisió

No utilitza correctament cap del 

recursos tecnològics

Creativitat Mostra una gran capacitat per 

expressar les seues idees amb 

diferents recursos

Mostra capacitat per expressar les 

seues idees amb alguns recursos

Li costa expressar les seues idees 

amb diferents recursos

No es capaç d'expressar les seues 

idees amb diferents recursos


