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Dossier pedagògic 
 
 
En aquest dossier pedagògic podeu trobar una guia per a treballar el projecte  
Calaix, un espectacle infantil de tetre, dansa i arts visuals. 
Una guia per a treballar abans i després d’assistir a la funció. 
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OBJECTIUS DIDÀCTICS ...................................................................... 

• Conèixer la figura de l'inventor així com les eines i elements del seu entorn. 

• Diferenciar els diferents materials dels quals pot estar feta la roba i els complements. 

• Identificar i anomenar qualitats de la roba: color, tamany, material, textura. 

• Adonar-se com la música és un recurs molt important d'expressió.. 

• Experimentar  amb el racó de les disfresses. 

• Mostrar-se actiu davant d’una dificultat superable a l’hora de vestir-se, despullar-se, calçar-se i 

descalçar-se. 

• Utilitzar les disfresses sense discriminació per raons de sexe. 

• Reproduir mitjançant el joc simbòlic escenes de l'espectacle. 

• Gaudir davant la expressió corporal i la dansa. 

• Reconèixer la importància del to de veu a l’hora de represantar els diferents personatges. 

• Participar en diàlegs proposats per l’educador-a. 

• Analitzar les característiques dels personatges de les històries. 

• Utilitzar diferents tècniques plàstiques. 

• Gaudir amb la producció de manifestacions plàstiques. 

• Respectar les produccions i manifestacions plàstiques dels companys. 

• Reconèixer diferents manifestacions de caràcter i actitud. 

• Mostrar respecte durant l’espectacle. 

• Descriure  alguna de les experiències viscudes en relació a la sortida al teatre. 

• Participar activament a les activitats proposades. 
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CONTINGUTS 

........................................................................................... 
 

Per a que pugui ser una proposta flexible i la puguin usar tant mestres d’educació infantil com de cicle 

inicial, la proposta de continguts la feim agrupant per blocs les àrees que marca el currículum.  

 

 

  
BLOC I  Expressió oral i escrita 

 
 

• Domini de l’entonació i estructuració de la frase. 

• Evocació d'experiències viscudes. 

• Ampliació de vocabulari. 

• Ús de les lletres majúscules. 

• Participació en converses. 

• Ús de la descripció i narració per expressar. 
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BLOC II  Descoberta del medi 
 

 

• Característiques  i qualitats  de la roba. 

• Estris i eines més comuns de l'ofici d'inventor. 

• Característiques  i classsificació d'animals. 

 

 
 

 
BLOC III  Llenguatge matemàtic  
 

 

• Situació espacial dels objectes. 

• Distinció de formes i volums amb 1 o més atributs.  

• Comparació de qualitats perceptibles. 

• Comparació agrupacions. 

• Ús de símbols que representin comparacions. 

• Ordenació creixent o decreixent. 
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BLOC IV   Expressió plàstica i musical 
 

 

• Reconeixement del llenguatge plàstic com a instrument per 

representar la realitat i el món imaginari. 

• Utilització de tècniques plàstiques: collage, pintura i modelatge. 

• Ús de l‘ordinador per realitzar composicions plàstiques. 

 
 
 

 
BLOC V  Coneixement d’un mateix  hàbits 
 

 

• Domini d’hàbits de vestir-se, calçar-se,.. 

• Domini d’hàbits de col·laboració, ordre i neteja. 

• Normes de convivència dins l’aula. 

• Normes de convivència durant una sortida. 
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ACTITUDS 

.......................................................................................................... 

 

1. Gust i satisfacció per les activitats col·lectives. 
2. Actitud d’espera, atenció i iniciativa en les activitats. 
3. Esforç per vèncer les dificultats. 
4. Actitud positiva davant les produccions pròpies i les dels companys. 
5. Sensibilitat per les manifestacions de la tradició oral. 
6. Esforç per respectar normes de convivència senzilles. 
7. Col·laboració i relació afectiva tant amb l’adult com amb els companys i companyes. 
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ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES 

......................................................................................... 

 
 

 

Les activitats proposades tenen en compte els principis pedagògics d’experimentació, participació activa i 

creativitat. 

 

No es detalla una manera de dur-les a terme de forma dirigida sinó d’una manera oberta i flexible, perquè 

cada mestre hi trobi una idea, un estímul que sigui el que provoqui l’activitat i s’adeqüi millor al grup 

d’alumnes que té al seu davant.  
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PROPOSTES DIDÀCTIQUES 

.......................................................................................... 

 

1. Abans de l’espectacle: 

 

Si voleu xerrar de l’espectacle abans d’assistir a la representació, podeu explicar  la sinopsi 

argumental, imaginant els personatges i l’espai escènic.   

Motiveu els alumnes, desperteu-los la  curiositat, és interessant crear expectació.  

Cada vegada que amb un grup d’alumnes es vol proposar una activitat fora de la quotidianitat de l’aula, 

cal prèviament una posada en comú de la proposta. Així doncs, abans d’anar al teatre podem platejar-nos 

una conversa-diàleg sobre:  

 

• L’obra que anirem a veure. 

• La manera en com ens hem de comportar al teatre. 

• Sobre si coneixen o no el teatre.  

• Si hi han anat mai anteriorment.   

• Què hi passa.... 
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2.   Després de l'espectacle: 

 

- Converseu sobre l'experiència. S’han seguit bé les diferents històries? 

Podeu fer un petit col.loqui i recordar el que acaben de veure: 

Quins personatges hi surtien?  

Quina història els ha semblat més divertida? 

 

- Recordeu i canteu "Biodiversa" han entès la lletra i l'argument? treballar el vocabulari de les fruites 

i verdures que descriu la cançó. 

Proposeu cantar.  Inventeu cançons. Canvieu-li la lletra. No cal pujar a un escenari per cantar. Cantar és 

terapèutic i ens ajuda a estar de bon humor.  

 

• Endevinalles d'animals (ratolí, girafa, pingüí, cocodril, altres). 

 

• Jocs.  Imitar els animals amb el seu cos. 

 

• Dibuixar allò que els ha agradat més i comentar amb els companys. 

• Amb plastilina modelar  algun dels personatges (animals). 

• Colorejar dibuixos dels animalons i fer un mural. 

• Disfresses i màscares per representar "Tan mundada""La cabra cabratis". 

 

 

 

 



                                                                                                                           Petit Calaix d’històries sorprenents 

 11 

Proposta de projecte de treball   “Les tendes / la roba”  

......................................................................................... 

 

Fase 1: què en sabem? 

Fase 2: què en volem saber? ( formulació de preguntes) 

Fase 3: com ho farem per donar resposta a les preguntes? ( distribució de la feina, recerca d’informació, 

participació de famílies...) 

Fase 4: resposta i coneixements adquirits ( elaboració de les respostes a partir de la informació 

aportada) 

 

- Fitxa complementària: uneix la tenda amb el producte que ofereix. 

- Retallar silueta de la nina i silueta del capell, guants... i disfressar-la 
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Muntem un racó de les tendes. 

 

Demanem la col·laboració de les famílies per recollir bufandes, guants, capells, cinturons, sabates  (cal 

que en tinguem el màxim de varietat possible). També hi posem els estris necessaris. 

La proposta d’activitats del racó pot ser lliure i/o dirigida 

 

 

Música i emocions 

 

Sessió de psicomotricitat a l’aula polivalent o gimnàs.  

Posem diferents peces musicals als infants i els deixem ballar – moure’s lliurement al ritme de la música, 

els deixem que la música els dugui cap a un moviment o altre, anem verbalitzant quins estats d’ànims ens 

genera cada peça musical. L’última peça musical ha de ser suau per poder acabar amb una sessió de 

relaxació. 

Posteriorment a l’aula podem parlar sobre quines sensacions i emocions ens ha generat la música, així com 

podríem plasmar plàsticament la sessió que hem fet. 

  

Diàleg o narració 

 

Els demanarem que facin el dibuix del seu personatge preferit, el pintin. Se’ls demana als infants que ens 

expliquin què en saben (o que s’inventin coses) dels personatges de conte que surtin en l’espectacle que 

hem vist. Ho poden escriure abaix. 
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Mòbil d'orelles 

 

Cada infant dibuixa lliurement unes orelles voladores. Els les fem dibuixar amb retolador negre (o donar 

una fotocòpia standard). Un cop les han dibuixat, les ampliem al màxim sobre cartolina. Els hi retornem 

ampliada i els proposem que cada un la pinti lliurement amb el material que prefereixi. Un cop estan 

pintades i seques, les retallem i les pengem del sostre.  

 

               
 

Visita a la sabateria, merceria del barri. 

 

Posteriorment segons l’edat dels infants  podem proposar-los un taller de trenar fils o llanes. 

Podem demanar a les famílies que ens facilitin restes de bobines de fils.  

L’objectiu és recollir el màxim de fils diferents, de color, textura, material,...... 

Demanem a cada família que ens facilitin un didal per cada infant i nosaltres els facilitem agulles ( de 

plàstic si es creu necessari). En grups petits ensenyem als infants a cosir. Si són més grans podem 

deixar-los “cosir” lliurement. 
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Diàleg debat. 

  

“La importància de no deixar-se influienciar pels demés" com li passa a la protagonista de "Tan mudada" 

 

Racó de disfresses  

Muntem un racó de disfresses a classe perquè els infants es puguin disfressar.  

 

Hàbits de vestir-se i desvestir-se. 

 

Lectura d’imatges. 

 

Demanem als infants que portin tantes fotografies com puguin de capells. Per la nostra banda fem també una 

bona cerca ( internet, revistes...). Podem demanar als infants que les retallin, les enganxin en 

cartolines i després les plastifiquem.  

Les activitats que se’n generen d’un recull d’imatges són infinites: 

• Descripció per part dels infants del capell que han escollit ( es pot proposar en llenguatge escrit 

si els infants són de cicle inicial). 

• Aparellament d’imatges per nombre, color, tipus, forma..... 

• En grups petits se’ls proposa que descriguin una de les imatges que tenen davant i la resta de 

companys endevina quin capell està descrivint. 

• Inventem contes a partir dels capells que anem escollint del munt d’imatges ( seguin el binomi 

fantàstic que ens proposa G. Rodari). 
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Noves tecnologies. 

 

Si es disposa d’aula d’informàtica i programari adequat, podem proposar als infants que cerquin imatges de 

sabates per internet, els podem proposar alguna pàgina web on ells puguin pintar les imatges prèviament 

descarregades, tractament d’imatges senzill ( Paint Shop Pro, Depaint...) 

                                                              
Cartes 

La proposta és confeccionar uns blocs lògics però amb capells, (botes, guants o bufandes) de diferents 

tamanys (gran petit) i colors(3) 

Una proposta podria ser la següent: La silueta de 4 capells. En total seran 4X3X2X2=48 cartes diferents. 

La proposta d’activitats seria infinita: 

• Agrupacions-conjunts 

• Seriacions  segons criteri  

• Busquem la que proposa l’adult ( etiquetes) 
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- Encercla els dibuixos que no surten a l'obra 

 

- Formes geométriques(somnis)...por dllar 

 

- Crear rodolins com els de l'inventor 

... 
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CONTACTE 

.......................................................................................... 

 

Persona de Contacte: 

Javier Fernández (La Siesta Producciones) 

Tf: 971236706 Mov: 636244445 

Mail: lasiesta@grupolasiesta.com 
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