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3. FORMACIÓ 

Donada la realitat actual que s’estan trobant les escoles amb l’escolarització d’un gran número de nens amb 
Trastorn de l’Espectre Autista, veiem una gran necessitat de formar els nostres monitors i monitores per aprendre 
a treballar amb aquests tipus de nens i gestionar les conductes disruptives que desencadenen. Així doncs, es 
preveu que els monitors i monitores, així com els seus respectius responsables, rebin aquest curs formació 
enfocada al coneixement del Trastorn de l’Espectre Autista i, especialment, a les estratègies que han de fer servir 
per fer un bon acolliment i acompanyament d’aquests alumnes als menjadors escolars. 

Val a dir, però, que aquest és un trastorn amb el que es fa molt difícil treballar donada la gran diversitat de 
conductes que desenvolupen els alumnes que es troben dins aquest aspectre; encara més tenint en compte la 
realitat caótica d’un menjador escolar. Tanmateix s’ha de tenir present que cal una bona especialització i un estudi 
profund de cada cas per fer front al tractament d’aquests alumnes (sobretot d’aquells amb un grau més baix de 
funcionalitat). Tenint en compte això, considerem que aquesta formació donarà eines bàsiques als monitors i 
monitores per ensortir-se’n amb aquells alumnes amb una afectació de l’espectre més baix, però es mantindran 
les dificultats amb aquells alumnes més afectats. 

 

4. LES ACTIVITATS 

La programació de les activitats es descriu amb conceptes generals per tal que s’entengui com a una proposta 
organitzada però alhora flexible. La programació temporalitzada que es proposa, doncs, és a mode de guió i cada 
escola l’haurà d’adaptar a la seva realitat. Cada setmana hauria de comptar amb temps de dedicació a diferents 
tipus d’activitats que tot seguit es llisten i s’hauran d’adaptar a les diferents edats (sobretot cal diferenciar entre 
infantil i primària): 

● Activitats específiques “Enrolem-nos al circ” 
Aquestes activitats són aquelles relacionades amb les diferents arts del circ que s’aniran treballant. A 
l’apartat 4.3 es poden trobar totes aquestes activitats 

● Tallers relacionats amb dates assenyalades 
Aquests tallers són els especificats a l’apartat 4.5 d’aquest document. Fan referència a aquelles dates que 
per a la nostra cultura són d’especial rellevància (per exemple: nadal, carnestoltes, Sant Jordi…) 

● Jocs dirigits 
A l’annex 3 es pot trobar un índex amb algunes dades rellevants dels jocs que es troben a la cartera de 
jocs (Gàlvez, Drive, 2018). A través de l’enllaç es pot accedir a una la carpeta on es troben els jocs descrits 
de forma àmplia. Aquesta cartera de jocs és quelcom viu i en constant revisió (sobretot per anar afegint 
aquells jocs que es proposin des de les escoles per tal que totes se’n puguin beneficiar) 

● Joc lliure 
Per tal de potenciar la creativitat dels nostres alumnes i per veure els resultats del nostre treball amb ells 
respecte la companyonia, el treball en equip, l’acceptació de la diferència, etc. els hi donarem estones de 
joc lliure on seran ells qui s’organitzaran i decidiran a què jugar (sempre amb la supervisió dels monitors 
i amb la seva intervenció quan es vegi necessari) 

● Relaxació 
Aquestes activitats, les quals es troben a l’annex 4, s’hauran de tenir molt en compte sobretot aquells dies 
en que els alumnes hagin tingut un alt grau d’activitat física, així com dies que els monitors observin cert 
nerviosisme entre els alumnes (atribuït a qualsevol causa). Es faran els últims minuts de l’estona de 
menjador, justament abans d’anar a l’aula 
 

Exemple de programació: 
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ETAPA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

INFANTIL 
Joc dirigit + 
Relaxació 

Taller 
Activitats 

específiques 
Joc lliure + 
Relaxació 

Activitats 
específiques 

PRIMÀRIA 
Lligueta 

d’esports + 
Relaxació 

Taller 
Joc lliure + 
Relaxació 

Joc dirigit + 
Relaxació 

Activitats 
específiques 

 
Els monitors hauran de tenir en compte les següents indicacions a l’hora de dur a terme les activitats: 

● Cada monitor/a treballarà la motivació per procurar el màxim número de participants 
● S’hauran de fer les adaptacions que es vegin convenients tot tenint en compte aspectes com: les edats, 

el perfil dels alumnes i les seves necessitats educatives 
● Amb les activitats no busquem uns resultats excel·lents ni uns tallers perfectes sinó que gaudeixin de 

l’experiència tot participant amb motivació. Busquem també que descobreixin i experimentin, així com 
que aprenguin a compartir i treballar en equip 

● Si en el procés apareixen discussions, diferències, cansament o insatisfacció, seran aquests espais, aquests 
moments, els que hem d’aprofitar per oferir la possibilitat d’aprendre a gestionar els conflictes, les 
emocions i el respecte, igual que l’acceptació de les diferències amb altres 

● Aquest projecte presenta Enrolem-nos al circ a través dels cinc continents i a través de jocs i tradicions 
dels països que els formen  

● La durada del treball de cada continent serà de dos mesos 
● Passats els dos mesos seria bo fer una activitat de cloenda (en forma de gimcana, si és possible) 

 
Com que cada escola farà unes activitats concretes, es facilitarà una enquesta per tal que les caps de monitors 
facin l’elecció de les activitats que voldrà fer de cada apartat. Això facilitarà, alhora, la repartició del material per 
part de l’empresa. 

Amb el joc, doncs, pretenem treballar els següents aspectes: interculturalitat, treball en equip, reciclatge, 
creativitat, criteri propi, emocions i musicalitat. A continuació abordem aquests aspectes tot matitzant-los. 
Procurarem que a totes les activitats  entrin en joc cadascun d’ells. 
 
 

4.1. RECURSOS 

Humans 

Cada escola compta amb un grup de monitors i monitores que responen a l’establert al plec de condicions del 
concurs públic al que es va presentar l’empresa. Algunes de les escoles de més alta complexitat així com aquelles 
que tenen algun o alguns alumnes amb necessitats educatives més greus compten amb monitors de més per tal 
de millorar tant el servei com, sobretot, l’atenció a tot l’alumnat. 
Per altra banda, les escoles compten amb les caps de monitors i monitores, les tasques de les quals van des de la 
coordinació d’aquests, fins a la gestió de les comandes de menjar. Aquesta última tasca és reforçada per part de 
l’oficina amb la persona encarregada de tal qüestió; mentre que la tasca de coordinació és reforçada per part de 
la psicopedagoga. 
La psicopedagoga és l’altra figura amb la que compta la posada en pràctica d’aquest projecte educatiu. 
I tot plegat recolzat pel supervisor de l’empresa. 
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 Materials 

L’empresa subministrarà a les escoles tot el material necessari per dur a terme les activitats proposades en aquest 
Projecte Educatiu. 

Econòmics 

Pel que fa pròpiament als àpats poden córrer a càrrec de la família o bé poden ser alumnes becats de diferents 
entitats (la majoria gestionades per l’Ajuntament de Sabadell). Les beques poden ser del 50%, 70%, 90% o del 
100% en funció de les realitats econòmiques de les famílies. 
 
 

4.2. EDUQUEM EN… 

 
És a través del jocs com, d'una manera distesa i divertida, podem entrar en relació amb els altres allunyats dels 
prejudicis, de manera que podrem conèixer diferents cultures i tradicions. El joc, a més, és una activitat essencial 
i imprescindible per a un bon desenvolupament sensorial, motriu i cognitiu; és a dir, potencia totes les capacitats, 
tant físiques com cognitives de l’infant; permet que el nen interaccioni amb el seu entorn i amb la realitat que 
l'envolta. És per això que volem que el joc sigui una eina essencial dins el nostre projecte. 

4.2.1. Enrolem-nos al circ 
Considerem que la interculturalitat és un valor afegit a la nostra tasca educativa i, per això, volem potenciar el 
coneixement de tots els perfils dins les nostres escoles. Amb això i amb el treball d’altres tipus de vida (com és el 
cas de la del circ), procurarem potenciar l’empatia i el respecte. 

4.2.2. Emocionem-nos 
L’equilibri emocional de les persones és bàsic per poder avançar i créixer en la resta d’aspectes de la vida i des de 
l’espai de menjador ens sentim amb el deure de col·laborar per encaminar els nostres alumnes cap a aquest 
equilibri. És per això que procurarem que el treball de les emocions siguin un pilar fonamental en tot moment. 
Per a tal efecte donarem tot un seguit d’eines als monitors i les monitores que es poden trobar a l’apartat 4.4 
d’aquest document. 

4.2.3. Col·laborem 
Per treballar aquest aspecte de forma directa proposem la gimcana com a recurs principal. 
Aquesta és una eina que permet potenciar els valors del treball en equip, l’esforç, la superació, 
la motivació, el sentiment de pertinença, la companyonia i el lideratge, entre altres; a més, és 
accessible a tothom. En l’espai de migdia es proposa fer una gimcana en iniciar el curs (annex 
5), així com una a l’acabar (annex 23). 
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També en aquest sentit proposem el treball dels esports a través de lliguetes de: futbol, bàsquet, handball, 
volleyball, etc. Així com que els monitors i monitores procurin que en els jocs lliures que sorgeixin s’inclogui la 
participació i col·laboració de tots els alumnes que ho desitgin. 

4.2.4. R, R, R 
Considerem que la sostenibilitat és un aspecte molt important que els nostres 
alumnes han de conèixer per tal de col·laborar amb la cura del medi ambient. 
És per això que promourem entre els alumnes el Reciclatge, la Reutilització i 
la Reducció tant a través d’activitats concretes com potenciant-ho a la resta 
d’activitats que durem a terme. Les activitats específiques es poden trobar a 
l’annex 6. 

Per treballar la Reducció, sempre que sigui possible, tot allò que s’hagi de 
llençar a la brossa, es procurarà reduir per tal que ocupi menys espai. 

Potenciarem l’ús de materials ja utilitzats (al menjador o a casa) a l’hora de fer les manualitats, per tal de potenciar 
la reutilització. 

4.2.5. Creativitat i criteri propi 
Volem potenciar aquest aspecte sobretot a través de les activitats de manualitats. També valorarem i aprofitarem 
totes aquelles propostes de canvi que els alumnes ens facin respecte els jocs que els anem presentant, sempre 
que es vegi possible. Amb les activitats de manualitats no només potenciarem la creativitat, sinó que també 
treballarem la imaginació i la psicomotricitat fina. 

4.2.6. Musicalitat 

L’educació musical és, per a nosaltres, quelcom important i és per això que facilitem als monitors i les monitores 
tot un seguit de cançons perquè treballin amb els alumnes. Les monitores poden fer servir aquest llistat o fer 
cançons noves ja que l’important no recau en aquestes cançons, sinó en el fet de treballar el ritme, l’harmonia, el 
vincle i la rima, entre d’altres. A l’annex 7 es troben les cançons que des d’aquí proposem als monitors i monitores. 

4.3. ACTIVITATS ESPECÍFIQUES ENROLEM-NOS AL CIRC 

Les activitats d’aquest projecte, com ja s’ha anat esmentant prèviament, seran enfocades a quatre de les arts més 
conegudes del circ: malabars, equilibris, pallassos i màgia. A continuació es troba una descripció de cadascuna de 
les activitats que es proposen per les diferents arts. Als annexos es troben les activitats descrites en profunditat. 

4.3.1. Malabaristes 
Un cop fets els tallers i creats els materials es tracta que els alumnes practiquin força fins que dominin tot el que 
puguin els malabars. Cada nen i nena es pot especialitzar en alguna d’elles o bé pot treballar les tres en 
profunditat. Així doncs, es dedicaran dies a practicar amb cadascun dels malabars concrets (tots els alumnes el 
mateix) i altres dies en què cadascú triarà què vol practicar. 

Aros 
Cadascun dels alumnes crearà els aros que els malabaristes de circ fan servir a les seves actuacions. 
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Un cop creats els alumnes practiacaran l’ús d’aquests tot millorant les seves destreses de malabaristes. Es 
recomana que primer practiquin de forma individual, però que més endavant també es facin llançaments en 
parella, com a mínim. 

 Boles malabars 
Cadascun dels alumnes crearà les conegudes pilotes que els malabaristes de circ fan servir a les seves actuacions 
de malabars. 

 

Com en el cas dels aros, un cop creades els alumnes practiacaran el seu ús tot millorant les seves destreses de 
malabaristes. Es recomana que primer practiquin de forma individual, però que més endavant també es facin 
llançaments en parella, com a mínim. 

 Kariokes 
Els malabaristes també crearan unes kariokes per continuar treballant els malabarismes. 

 
Com en els casos anteriors, un cop creades els alumnes practiacaran el seu ús tot millorant les seves destreses de 
malabaristes. 

 Granota caça-mosques 
Per últim, els malabaristes més petits podran crear unes granotes amb les que procuraran caçar “la seva mosca”. 
Hauran de practicar molt per aconseguir-ho a la primera. 

 

4.3.2. Equilibristes 
Amb l’acrosport s’haurà d’arribar a trobar els millors grups possibles per dur a terme les millors figures, tot tenint 
en compte les capacitats de cada alumne. 
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En el cas dels circuits, s’haurà de potenciar al màxim els exercicis en que calgui demostrar l’equilibri i serà bo que 
conforme es vagin treballant es facin cada cop una mica més complexos. L’objectiu serà crear un circuit 
perfeccionat en que hi hagi el màxim de punts per treballar l’equilibri on tots els alumnes puguin superar els 
obstacles i que tingui un punt d’espectacle. 
Els jocs d’equilibri ens poden donar idees per afegir als circuits, tot i que l’objectiu principal serà potenciar en els 
alumnes el sentit de l’equilibri per tal d’ajudar-los a millorar en els circuits. 

 Acrosport 
En aquesta activitat, els nens i nenes faran diferents figures fent ús únicament del seu propi cos. Aquesta activitat 
s’ha de dur a terme de forma grupal (des de dos fins a sis alumnes per grup) i s’haurà de treballar de forma gradual 
i coneixent les limitacions de cadascú (tant dels diferents grups d’edat com de les característiques de cadascun 
dels nostres alumnes). A continuació apareixen algunes imatges a mode d’exemple. A l’annex 8 es troba la fitxa 
amb tot el seguit de postures separades en aquests nivells. 
 

Nivell 0 Nivell baix Nivell mig Nivell alt 

  

 
 

 
 Circuits 
Continuarem treballant l’equilibri amb alguns circuits. Aquests els poden inventar les monitores i/o fer servir els 
que se’ls faciliten d’exemple a la fitxa pertinent tot tenint en compte les seves realitats i els materials dels que 
disposen. A continuació es presenta un exemple dels que es faciliten a les monitores. 

 

Jocs d’equilibri 
Per últim es presenten diferents jocs a través dels quals es podrà treballar l’equilibri. La majoria d’ells es poden 
adaptar a les diferents edats, però queda en mans de les monitores l’elecció dels jocs més adients i l’adaptació 
d’aquestes en funció del seu grup de nens i nenes. 
A la fitxa d’aquesta activitat hi apareix especificat el material necessari, així com la descripció de cada joc. 
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4.3.3. Pallassos 
Els pallassos hauran de crear un número còmic. Per dur a terme el seu número hauran de fer servir (tot el grup 
alhora o repartint-se els papers) els diferents materials que es crearan en aquests tallers. Han d’aconseguir fer un 
número que faci riure a tot el públic traient les millors habilitats còmiques de cadascú. 

 Cèrcol de foc 
Amb aquesta activitat els nens i nenes crearan alguns cèrcols on hi simularan el foc. Val a dir que, en aquest cas 
(a diferència de la gran majoria de tallers que es fan), els cèrcols que es creïn no seran per als alumnes sinó que 
quedaran a l’escola. 

 

Un cop creats es faran alguns jocs i/o circuits on intervindrà el cèrcol de foc, a través del qual hauran de saltar els 
alumnes. 

 Traiem foc per la boca 
Cadascun dels alumnes farà una manualitat que simularà una flama de foc. Amb aquesta flama es faran algunes 
funcions còmiques en que poden fer veure que es cremen. 

 

 Disfressa de bufó 

Els alumnes podran fer-se una disfressa complerta de bufó amb tots els seus complements més característics: 
barret, corbata i sabates. Aquesta activitat es pot fer tota junta, separar-la en diferentes activitats i, fins i tot, fer 
només alguna de les parts. 
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4.3.4. Il·lusionistes 
Els il·lusionistes crearan material per fer diferents trucs de màgia. Amb aquests hauran de crear un espectacle per 
deixar bocabadat el públic. També podran fer servir altres trucs que ells coneguin si no requereix de gaire material 
o infraestructura. 

 El got volador 
Es crearà una manualitat que farà la impressió que poden fer volar un got. Hauran de practicar aquest truc perquè 
quedi ben fet i enganyi el públic. 

 

 El globus viu 
Crearan una altra manualitat amb la qual simularan que un globus vola per sobre una superfície. 

 
 La caixa buida 
Aquesta és la manualitat més complexa de les dels il·lusionistes. En aquest cas es durà a terme un taller en el que 
es crearà una capsa amb la qual es podrà fer un truc de màgia on hi posarem coses dins la capsa i, a l’obrir-la, “no 
hi tindrà res a dins”. 

 
 

4.4. EMOCIONEM-NOS 

Volem donar una especial atenció al treball de les emocions. Considerem que l’equilibri emocional contribueix 
molt intensament a l’equilibri conductual; així doncs, treballant l’aspecte emocional pretenem millorar tot 
l’aspecte conductual dels nostres alumnes. 

Per fer aquest treball es proposaran diferents actuacions: 

● Activitats per treballar-les de forma directa i lúdica 
○ Contes 
○ Tècnica de la Tortuga 
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○ Daus de les emocions 
○ Ampolles sensorials 
○ Guió de reflexió 

● Tracte dels monitors cap els alumnes 
● Comunicats d’actuació 

4.4.1. Activitats 
 Contes (Gàlvez, Drive, 2019) 
Una de les maneres en que els nens millor interioritzen el treball de les emocions és a través de contes 
(especialment els més petits). A continuació es troba un breu resum dels contes que es proposen per treballar 
amb els nostres nens i nenes. Recomanem treballar-ho especialment amb els nens des dels 3 anys fins els 8. Al 
resum trobareu el nom del conte, l’aspecte que treballa i el grup d’edat més adient per treballar-lo. Al vincle que 
té el títol d’aquest apartat, així com a la bibliografia, es poden trobar els contes al complerts. 
Cada conte té associat un número (de l’1 al 3) en funció de la valoració que li dono a l’aspecte pedagògic. 
D’aquesta manera, es procurarà començar treballant els contes que tenen un “1”, es continuarà amb els “2” i 
s’acabarà, si és necessari, amb els “3”. 
 

1-3 Conte Treballem Grup d’edat 
recomanat 

1 El cargol i l’herba del poniol L’empatia, l’esforç i l’ajuda als altres 3 – 7 

1 El petit colibrí L’obediència i la prudència 3 – 8 

1 La falguera i el bambú La confiança i la paciència 9 – 12 

1 La faula de l’ase i el pou L’esperança i la perseverança 6 – 10 

1 La papallona i les llebres L’egoisme 6 – 8 

1 La pedra màgica L’autocontrol 6 – 10 

1 Les granotes al pou La confiança en un mateix 6 – 12 

1 Un paquet de galetes Comunicació, reflexió i rectificar l’error 8 – 12 

2 El gat i les sardines L’enveja i l’ànsia 6 – 10 

2 El petit avet L’autoestima 8 – 12 

2 Facilitonia, el país de les coses fàcils L’esforç 8 – 12 

2 Faula de les emocions Les emocions (especialment l’amor) 8 – 12 

2 L’elefant encadenat El qüestionament 9 – 12 

2 L’estrella de mar L’enveja 8 – 12 

2 La compra de l’ase Els prejudicis 8 – 12 

2 Pa de bruixa Comunicació 9 – 12 

2 Patates dins la motxilla El perdó 6 – 10 

3 El buscador* El dol/la pèrdua 9 – 12 
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3 El conte de la lletera La distracció i el present 8 – 10 

3 L’hipopotam egoista L’egocentrisme 3 – 8 

3 La lliçó de la papallona L’esforç, l’autonomia i l’autoestima 6 – 10 

* Alerta! s’ha de treballar molt bé 
 

Tècnica de la Tortuga (Andujar, 2017) 
Aquesta tècnica és molt recomanada per començar a treballar amb els més petits (fins a 2n de primària). Es pot 
trobar ben desenvolupada i explicada en detall a l’annex 9. Implica un treball a diari durant algun temps; és una 
tècnica molt estructurada i guiada. 

Aquesta tècnica utilitza l'analogia de la tortuga, la qual es replega dins de la seva closca quan se sent amenaçada.  

De la mateixa manera, se li ensenya al nen a replegar-se dins la seva closca imaginaria quan se senti amenaçat, en 
no poder controlar els seus impulsos i emocions davant estímuls ambientals, etc ... A la pràctica: 

1. S'ensenya al nen a respondre davant la paraula clau "tortuga", encongint-se, tancant el seu cos, ficant el 
cap entre els seus braços. Després que el nen ha après a respondre a la tortuga, se li ensenya a relaxar els 
músculs mentre fa la tortuga. La relaxació és incompatible amb l'elevació de la tensió dels músculs 
necessària per mostrar una conducta disruptiva/agressiva i, per tant, decreix la probabilitat de 
l'ocurrència d'aquesta conducta 

2. S'ensenya al nen a utilitzar les tècniques de solució de problemes per avaluar les diferents alternatives 
per a manejar la situació que l'ha portat a fer la tortuga 

El guió de la tècnica seria el següent: 

 1ªPart → Pràctica guiada + classe normal 

  Període de pràctica guiada 

   Fase 1: Història inicial 

   Fase 2: Pràctica en grup 

   Fase 3: Pràctica individual 

  Període de classe normal 

 2ªPart → Entrenament en relaxació 

 Fase 1: Història 

 Fase 2: Tensar i deixar anar 

 Fase 3: Relaxat 

 3ªPart → Solució de problemes 

 4ªPart → Conclusió 
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Daus de les emocions 
Amb aquesta activitat es pretenen treballar algunes de les emocions positives que evoca el contacte amb els 
iguals. Amb un dau sabrem en grups de quants alumnes hem de dur a terme l’acció que ens dirà l’altre dau. En 
aquest segon dau ens pot sortir: 

● Fer un petó 
● Fer pessigolles 
● Fer una abraçada 
● Ballar 
● Fer un massatge 
● Fer un petó d’esquimal 

A l’annex 10 es pot trobar la fitxa per dur a terme aquesta activitat i les plantilles dels daus. 

Ampolles sensorials 
Les ampolles sensorials (o pots de la calma) ajuden molt a reduir el nivell d’estrès i ansietat dels nens i nenes. 
S’han observat molt bons resultats amb alumnes amb Trastorn de l’Espectre Autista i també amb alumnes amb 
TDAH. És una tècnica, però, que es pot fer servir amb tot el conjunt de l’alumnat. 

Aquestes ampolles les ha de generar el grup de monitors i monitores i han d’estar a un espai del menjador on els 
nens puguin seure i estar tranquils tot mirant el moviment dels objectes que es troben dins l’ampolla. 

L’objectiu principal és abaixar el nivell d’ansietat i explosió emocional per, posteriorment, poder parlar amb ell o 
ella del que ha passat prèviament amb preguntes de l’estil de: 

● Per què estava nerviós/a? 
● Què ha passat quan estava nerviós/a? 
● Com està ara? 
● Quines diferències es noten al cos entre abans i ara (moviment d’extremitats, acceleració de cor, to de 

veu…)? 

A l’annex 11 es troba la fitxa on es descriu com es poden crear aquestes ampolles sensorials. 

Guió de reflexió 
D’aquest guió se’n poden trobar dues versions: per primària i per infantil. La primera versió està pensada per anar 
escrivint a cada apartat allò que toca, mentre que la segona versió és completament visual per tal de fer-ho tot 
de forma oral juntament amb el monitor o monitora. 

El guió de reflexió pot recolzar els espais que es tenen destinats en forma de “cadira de pensar” i té com a objectiu 
desenvolupar en els nens i nenes un esquema de pensament que realment respongui al que s’espera d’ells quan 
estan a la cadira de pensar. En el guió es fan les següents preguntes: 

● Què m’ha dit la monitora que faci ara? 
● Què he fet que no està prou bé? 
● A qui he pogut fer mal o molestar? 
● Per què ha pogut fer mal o molestar? 
● Per què ho he fet? Què volia aconseguir? 
● Què podria fer la propera vegada que vulgui aconseguir el mateix? 

És important que els monitors i monitores sàpiguen que aquest guió s’ha de reforçar tot parlant-ne un cop acabat 
d’omplir per l’alumne i aclarint allò que no hagi estat omplert de forma adient. 
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Després de treballar-ho en diverses ocasions, és possible que el guió pensat per infantil sigui útil també per als 
més grans; això no suposaria un inconvenient. Amb el pas del temps, els nens haurien de poder pensar en aquestes 
preguntes sense la necessitat del guió físic. 

Aquests dos guions es poden trobar a l’annex 2. 

4.4.2. Tracte dels monitors cap els alumnes 
No es pot oblidar que els monitors i monitores són models de conducta per als nens i nenes i, per tant, han de 
procurar ser un bon exemple tot transmetent calma, respecte i estabilitat. 

Així doncs, els monitors han de procurar ser congruents amb les seves actuacions i formes de dirigir-se als nens i 
nenes. Per exemple, els hi han de transmetre calma quan vulguin que ells es calmin; els han de respectar quan 
demanin que parlin amb respecte i no poden oblidar que la seva manera de transmetre qualsevol tipus 
d’informació (és a dir, tota la part no verbal del missatge que donen) afectarà a com els nens i nenes actuaran al 
respecte. 

De la mateixa manera, es demana que els monitors i monitores tinguin actituds respectuoses i en calma entre ells 
ja que això també forma part de l’exemple que donen als nens de com s’han de tractar entre iguals. 

4.4.3. Comunicats d’actuació 
En el sentit de treballar tot l’aspecte emocional dels alumnes, es valoraran algunes actuacions dels alumnes amb 
els comunicats d’actuació, dels quals s’han de fer tres còpies (una per l’empresa, una per al tutor o tutora i una 
altra per a la família). Aquests comunicats contrasten amb els partes que es donen quan els alumnes fan quelcom 
marcadament negatiu. A l’annex 12 es troba un exemple de comunicat d’actuació, el qual valora els següents 
aspectes: 

● Bon comportament 
● Acompliment de les normes i hàbits de menjador durant una setmana sencera 
● Ajudar a l’ordre i la bona convivència del grup 
● Tenir cura del material fet servir als tallers i activitats 
● Estar un mes sense cap parte  
● Respectar els companys i el personal de servei 
● Altres…. 

A més a més, per ajudar als monitors a omplir aquests comunicats, se’ls facilita al mateix annex un quadre que 
seria bo que estigués visible per tot l’alumnat, on s’especifiquen de forma visual els comportaments que tindran 
recompensa i els que penalitzaran. També hi apareix un quadre per fer el recompte de les puntuacions. 

4.4.4. Recursos audiovisuals 
Tot seguit es faciliten uns vídeos1, la majoria d’ells obra de PIXAR, a través dels quals es poden treballar diferents 
aspectes relacionats amb les emocions. Com en el cas dels contes, apareixen a un quadre al que s’especifica quin 
aspecte podem treballar amb cada vídeo però, en aquest cas, no apareix l’edat ja que es valora que, en funció de 
les edats, es poden treballar tots els vídeos en una més o menys profunditat. Més endavant apareixen unes 
preguntes que poden servir de guia per treballar els vídeos; els monitors i monitores hauran de valorar quines 
encaixen millor per treballar el vídeo escollit. 

Video Treballem 

                                                           
1 Els vincles per accedir-hi es poden trobar a la bibliografia així com fent click a sobre del nom del vídeo en cas de tenir la 
versió digital. 
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Fugitiu (Planes, 2016) 
Treure conclusions precipitades 
El valor de l’amistat 
El consumisme 

Ennuvolat (Disney, 2010) 
El valor de l’amistat 
La companyonia 
La generositat 

Convivència (Pixar, Youtube, 2013) 

La convivència 
L’egoisme 
Les conseqüències negatives dels comportaments 
inadequats 

El regal (en anglès amb subtítols; té poc diàleg) 
(Baden-Württemberg, 2016) 

Els prejudicis 
L’esforç i la perseverança 

Cara amunt (Topaz, 2009) La paciència 
La ràbia 

Pescant amb en Sam (Blakseth, 2010) 

L’enveja 
Compartir 
L’egoisme 
El treball en equip 

El procurador de desitjos (CGMeetup, 2016) 
L’amor 
Ajuda als altres 
L’esforç i la perseverança 

El mag venedor de fum (Frame, 2013) La mentida 
La il·lusió 

El conill (Pixar, Youtube, 2013) 
L’empatia 
La ràbia 
L’ego 

Piper (Pixel, 2017) 

L’esforç 
Crèixer 
L’autonomia 
Aprendre dels altres 

Objectes perduts (Disney&Pixar, 2017) 

El bulling (breument) 
La generositat 
Ajudar els altres 
La pertinença al grup 

Gatbull (Pixar, Youtube, 2019) 

Els prejudicis 
L’empatia 
L’amistat 
Tenir cura dels altres 

Pare i fill (CiberbulliyngCL, 2017) Les emocions 
La rutina 

Un paquet de galetes (versió del conte “Un paquet de 
galetes”) (Verasategui, 2016) 

La comunicació 
La reflexió  
Rectificar l’error 
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Preguntes guia 
• Què passa al vídeo? 
• Quins personatges apareixen? De cadascún d’ells: 

o Com és? 
o Podem dir que el que fa està bé? O està malament? 
o Per què? 
o Com creieu que se sent? 
o Podria haver fet alguna cosa millor? 

• Amb els més grans: se us acut una situació similar que hagueu vist a la vida real? En cas afirmatiu: 
o Quin va ser el vostre paper? Què vau fer? 
o Com us vau sentir? 
o Creieu que podrieu haver fet alguna cosa millor? 

4.5. DATES ASSENYALADES 

Per dates assenyalades es farà un dinar especial relacionat, en la mesura del possible, amb la festa tradicional que 
correspongui. L’ambientació del menjador també ajudarà a promoure l’aprenentatge. 
Tot seguit es descriuen algunes activitats que es plantegen per treballar aquelles dates més especials del nostre 
context. Amb aquestes activitats pretenem apropar el conjunt de l’alumnat a la nostra realitat cultural i fer-los 
partícips d’aquesta. Es preveu que aquestes activitats les duguin a terme totes les escoles tot adaptant-les en la 
mesura que sigui necessària. 
En tots els casos, els monitors i monitores (de comú acord amb el seu cap o la seva cap) poden escollir fer les 
activitats seguint les orientacions literalment o fer alguna adaptació tot comunicant-ho prèviament a la 
psicopedagoga de l’empresa. 
Amb aquestes activitats es vol fomentar la cooperació, el respecte i la socialització entre els nens i les nenes, així 
com fer que prenguin consciència de l’espai i les característiques del mateix i que aprenguin els uns dels altres. 
No oblidem que amb aquestes activitats continuem treballant els aspectes de col·laboració, sostenibilitat, 
creativitat, criteri propi, emocions i musicalitat. 
Com es pot observar a continuació, cadascuna de les dates assenyalades té diverses activitats proposades. 
Aquestes activitats van de les més senzilles a les que impliquen més dedicació amb l’objectiu que cada escola 
pugui escollir la que més li convingui d’acord amb la seva realitat. 

4.5.1. Decorem el menjador 
Haurem de decorar el menjador d’acord amb l’eix central que ens ocupa aquest curs escolar: el circ. Així doncs, 
es proposen les següents activitats per a tal efecte. Les activitats van de les més senzilles a d’altres que impliquen 
un grau més alt de dedicació. 

 Activitat 1 → pintem dibuixos 
Es facilitaran dibuixos relacionats amb el circ perquè els nens i nenes els pintin i decorin. Un cop acabats es 
penjaran pel menjador per a decorar-lo. Els dibuixos que es facilitaran es troben a l’annex 13. 

 Activitat 2 → mural 
Els monitors i monitores poden triar l’opció de fer un mural amb aquesta temàtica. Se’ls facilitaran alguns dibuixos 
a mode idees perquè facin un dibuix en gran. Els nens i nenes poden ajudar tant a dibuixar-lo, com a decorar-lo i 
pintar-lo. Els dibuixos que es facilitaran a les monitores per donar-los idees del dibuix del mural es troben a l’annex 
14. 
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Es demana que es procuri contemplar el circ sense la figura dels animals; així doncs, es dibuixarà tot el relacionat 
amb la carpa del circ, els quatre artistes que treballarem al llarg del curs (malabaristes, il·lusionistes, equilibristes 
i pallassos). 

 Activitat 3 → entrada al circ 
Es proposa que les monitores decorin les portes d’entrada al menjador de manera que sembli l’entrada a un circ. 
També se’ls faciliten diverses idees, però si les monitores en tenen d’altres sempre són benvingudes les noves 
propostes. A l’annex 15 es poden veure les idees que se’ls facilitaran: 
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4.5.2. Benvinguts al menjador 
 Les normes 

Caldrà fer un treball de coneixement de les normes de funcionament del menjador. Cada un dels monitors/es les 
haurà de fer conèixer al seu grup d’alumnes juntament amb altres dades com horaris, tasques, encarregats...  

Per tal que aquestes normes s’interioritzin, els monitors les hauran d’anar introduint progressivament. La 
primera vegada que es parli d’elles s’introduirà només la primera norma i es treballarà i recordarà durant un 
temps determinat (entre una i dues setmanes, segons valorin els monitors). Després s’afegirà la segona norma, 
la qual es treballarà en profunditat (com amb la primera) durant un temps determinat i posteriorment es 
reforçaran les dues treballades anteriorment. 

A mode de guia: 

Setmana 
NORMES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1ª X            

2ª X            

3ª x X           

4ª X X           

5ª x x X          
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6ª X X X          

7ª x x x X         

8ª X X X X         

9ª x x x x X        

10ª X X X X X        

11ª x x x x x X       

12ª X X X X X X       

13ª x x x x x x X      

14ª X X X X X X X      

15ª x x x x x x x X     

16ª X X X X X X X X     

17ª x x x x x x x x X    

18ª X X X X X X X X X    

19ª x x x x x x x x x X   

20ª X X X X X X X X X X   

12ª x x x x x x x x x x X  

22ª X X X X X X X X X X X  

23ª x x x x x x x x x x x X 

24ª X X X X X X X X X X X X 
 

On apareix una creu més gran i en negreta són aquells moments en que aquelles normes s’han de treballar i 
reforçar en profunditat i èmfasi. Allà on apareixen creuetes més petites i sense negreta és on, no podem deixar 
de tenir en compte les normes (doncs ja han estat treballades prèviament) però no hi donarem especial 
importància ni les treballarem en profunditat. 

Per altra banda, cal tenir molt en compte que, si en algun cas s’ha de posar un càstig o s’ha de fer una retirada de 
beneficis, la intensitat d’aquests ha de ser molt menor quan es tracti d’aquelles normes encara no treballades que 
quan es tracti de normes ja treballades. Així doncs, si ens trobem a la setmana 10, per exemple, i un alumne 
s’aixeca de la taula abans que hagin acabat els seus companys (norma número 9) el càstig (si cal posar-li) serà de 
baixa intensitat; mentre que si en aquella mateixa setmana un alumne empeny a un altre a l’entrar al menjador 
(norma 2), el càstig (si cal posar-li) serà de més intensitat. 

 Introducció a l’eix central del Projecte Educatiu 

Es plantegen, tot seguit, diferents aspectes que es poden treballar per tal de donar-li un marc al treball i les 
activitats que es duran a terme al llarg d’aquest curs. Cada escola podrà triar en quins aspectes hi vol fer més 
èmfasi i quins menys: 

● El món del circ: història  
● Forma de vida de les persones que treballen al circ 
● El món animal al circ 
● Personatges famosos del circ 
● Les principals tècniques del circ 
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A continuació es dona tota la informació rellevant de cadascun d’aquests punts perquè els monitors i monitores 
ho puguin treballar amb els seus alumnes. 

El món del circ: història 

La història del circ es remunta el llegat cultural que ens van deixar algunes de les civilitzacions més antigues. En 
aquestes societats, aproximadament 3.000 anys enrere, algunes de les activitats que avui relacionem com a part 
de l'espectacle circense, com l'acrobàcia, l'equilibrisme o el contorsionisme, tenien una utilitat que estava 
íntimament relacionada amb la preparació de guerrers, rituals d'àmbit religiós i amb algunes pràctiques festives 
de l'època. 

Van ser els romans els qui van donar el nom Circ a aquestes activitats d'oci. Després de la caiguda d'aquestes 
civilitzacions -principalment les occidentals-, les arts escèniques (teatre gestual, dansa, gimnàstica i circ) van 
perdre l'interès de la societat. Posteriorment, ja a l'Europa de l'Edat mitjana, aquest tipus d'espectacles públics 
van començar a guanyar-se novament un espai. 

Va ser ja en l'època del Renaixement, quan els artistes amb experiència en els espectacles circenses van tornar a 
prendre pobles i carrers de molts països del continent europeu, ampliant amb això l'estatus social d'aquesta 
cultura. 

El primer circ modern, com nosaltres els coneixem, va ser inaugurat a Anglaterra el 9 de gener de 1768 per Philip 
Astley a Londres. Entre les seves diferents activitats d'entreteniment, comprovem que algunes continuen usant-
se en els circs d'avui, com és el cas de la música, els animals domesticats (lleons, etc.), acròbates, i pallassos. 

Forma de vida de les persones que treballen al circ 

Quan algun treballador circense mor, es vetlla en el circ. Quan una parella d'artistes s'enamora, es casa en el circ. 
Així passa amb els aniversaris i esdeveniments transcendentals. Tots els circs tenen nomenat un capellà que és 
l'encarregat de celebrar totes les cerimònies religioses dins del món circense, batejos, comunions, noces 

El circ no solament és propietat o treball, és llar. 

Dins del circ s'estudia i amb sort, fins es troba l'amor (el 90% de la gent del circ es casa amb gent del propi circ). 
Entre carpes, escenaris, butaques i molt d'art hi ha desenes de persones nòmades que s'estableixen per mesos en 
un país al qual porten el seu art, el seu xou. 

Quan en el circ viuen més de sis nens es destina un professor al circ, corrent les despeses de manutenció i 
allotjament per compte del circ, i és aquest professor l'encarregat de portar dia a dia l'ensenyament dels nens 
conforme al seu corresponent nivell educatiu. Quan el nombre de nens és inferior a sis, els cursos se segueixen 
per correu. Els nens tots els dies tenen les seves hores de classe igual que la resta dels nens i per descomptat les 
seves hores d'assaig en les diferents disciplines circenses. 

El circ és un món paral·lel en el qual es viu dins de calaixos que en el seu interior es condicionen com a cases, 
aquest és el cas dels integrants fixos. Els que tenen contractes de treball específics s'allotgen en hotels o en viles, 
aquest és el cas dels 25 patinadors del Gran Circ Rus sobre Gel. Ells arriben al seu lloc de treball per a assajar 
durant el dia, la diferència és que no dormen en el lloc, perquè en deixar els seus països i famílies, en el circ troben 
calor familiar i adquireixen sentit de pertinença. 

És una mescla sàvia de treball, vocació i sofriment. La vida del circ és més dura del que es pot imaginar la gent, el 
pitjor enemic per als membres del circ no són els números cada vegada més difícils, les lesions o les feres, són els 
viatges, la carretera, les inclemències del temps. El circ és testimoni d'amors i desamors, de triomfs i tragèdies 

El món animal al circ 

S'han donat nombrosos casos d'accidents, en els circs, com a conseqüència del maltractament i les males 
condicions de vida en què viuen els animals. Estressats pel tipus de vida que porten, totalment oposat al del seu 
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hàbitat natural, perden a vegades el control degut a la presència del públic, el volum de música durant les 
actuacions, el centelleig dels focus i la reclusió forçosa. 

L’entrenament suposa una agressió física i psicològica, a través de dures tècniques, en què se'ls força a actuar de 
forma contrària a com ho farien en la naturalesa. Els diferents i constants assajos tenen com a objectiu aconseguir 
l'absolut control de l'animal, espantant-los i angoixant-los fins a aconseguir anul·lar el seu instint natural i voluntat. 

Constants desplaçaments d'un país a un altre, bruscos canvis de temperatura i clima són uns altres dels factors 
que afecten de forma molt negativa als animals. Les condicions de transport en camions i/o gàbia, de pocs i 
insuficients metres quadrats, impossibiliten el mínim de confort sent, a més, l'habitacle permanent i obligatori 
per a espècies com a grans felins i óssos. 

Personatges famosos del circ 

Philip Astley Va inaugurar el primer circ modern a Londres, Anglaterra, el 9 de gener de 1768 

Mauricio i 
Alberto Aguilar Equilibristes 

Karl Wallenda Acròbata i equilibrista alemany; inventor de l’skywalking (caminar per un cable) i de la 
piràmide de set homes 

Rogelio Rivel Pallasso (juntament amb dos dels seus germans feien el número “Los tres Andreus 
Rivels”) i trapecista 

Gabi, Fofó i Miliki Pallassos 

Harry Houdini Ilusionista i escapista (caixes fotes llençades al mar, camises de força penjat cap per baix 
a gratacels, baguls amb candaus, …) 

Mago Pop Il·lusionista català actual. Va rebre el Premio Nacional de Màgia 

Paul Ponce Va ser el malabarista més jove del món fent la seva aparició als 7 anys. Maneja a la 
perfecció malabars amb barrets, amb pilotes de taula a la boca, amb set bitlles ... 

 

Les principals tècniques del circ 

Malabarisme 

És l'art de manipular i executar espectacles amb un o més objectes alhora voltejant-
los, mantenint-los en equilibri o llançant-los a l'aire alternativament, sense deixar que 
caiguin a terra. Els malabars es coneixen per la seva dificultat i bellesa visual, per això 
es necessita certa habilitat psicomotriu per part de qui els realitza, al qual se li diu 
malabarista. Per a això, el malabarista se serveix de diverses parts del cos, 
principalment de les mans, però també dels peus, braços i/o cap.  

Equilibrisme o 
Funambulisme 

És l'art de caminar al llarg d'un prim filferro, corda o similar mínima superfície de 
suport, practicat des de l'antiguitat clàssica pels funàmbuls. 
És conegut també com volatinero i "alambrista". 

Pallassos 

Un pallasso és un personatge estereotipat representat comunament amb vestimentes 
extravagants, maquillatge excessiu i perruques cridaneres. Generalment se l’associa 
amb un artista de circ, la funció és fer riure a la gent, fer bromes, fer piruetes i en 
ocasions trucs divertits, però també és un actor satíric que es burla de la quotidianitat. 

També hi ha pallassos de rodeo, els que tenen una funció important doncs han de 
distreure als toros i atreure'ls per ajudar a evitar que el vaquer sigui llastimat per 
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l'animal. 

Finalment hi ha el pallasso doctor; la funció d'aquests pallassos és provocar el riure dins 
d'hospitals per ajudar els pacients, ja que se sap que l'acció de riure genera endorfines, 
i això ajuda al cos a curar més ràpid. 

Il·lusionisme o Magia 

És un art escènic d'habilitat i enginy, que consisteix a produir artificialment efectes en 
aparença meravellosos i inexplicables mentre es desconeix la causa que els produeix. 
Aquests efectes (desaparicions, transformacions, unions, lectures de la ment, etc), que 
fingidamente fan semblar realitat l'impossible, es coneixen com a efectes, jocs de 
màgia, il·lusions i vulgarment com trucs de màgia. 

Dins la màgia caben diverses especialitats: fantasistas, prestidigitadors, prestímanos, 
cartomagos, mentalistes, escamoteadores i reis de l'evasió amb o sense lligams, que 
protegeixen els seus trucs amb el compromís del secret professional. 

El Cirque Du Solei 

És una companyia que ha revolucionat el món del circ. Va ser creada per Guy Laliberté i Daniel Gauthier l'any 1984 
al Quebec, Canadà. Les seves propostes es basen en un replantejament de les regles del circ tradicional, innovant 
i buscant nous camins. 

En les seves produccions no apareixen animals, i viuen de les fonts de l'acrobàcia, la dansa i el mim. Els seus 
espectacles es basen en una història narrada de manera visual i en la que toquen temes com la por, la fantasia, 
l'alegria, el pas del temps o la tradició mística d'Orient i Occident. 

Els seus espectacles són coneguts a tot el món per la seva creativitat, la seva escenografia i la qualitat dels artistes. 

Actualment l'empresa està formada per més de 3000 treballadors i ofereix 8 espectacles en gira i 6 espectacles 
permanents. Aquests artistes procedeixen de més de 40 països i s'entenen entre si en 25 idiomes, encara que 
procuren utilitzar l'anglès o el francès com a llengua comuna. 

 Les activitats 

A més a més, en aquesta benvinguda al menjador es farà una línia del temps on quedaran marcades totes les 
activitats que es fan al menjador. És molt important que estigui organitzat i actualitzat per tal que els nens/es 
sàpiguen què podran fer cada dia en l’espai de lleure. Aquest calendari ha de tenir suport visual per tal que tots 
els alumnes sàpiguen llegir-lo adequadament. A l’annex 16 es pot trobar una plantilla per generar aquests 
calendaris. 

També es pot penjar un calendari en el que es vegi clarament quins dies els alumnes de cada curs disposaran de 
pilota i quins dies podran fer activitats (tallers i/o manualitats). A continuació s’exposa un calendari  a mode 
d’exemple: 
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 El grup de nens i nenes 

Tot seguit es descriuen algunes dinàmiques que poden ajudar als monitors i monitores a fer el treball de 
presentació i coneixença del grup de què parlàvem prèviament: 

Opció A: 
Fem etiquetes grans amb els noms de cadascú (inclòs el dels monitors i monitores) i portem-los posats a la 
samarreta durant, com a mínim, una setmana. 

Opció B: 
Fem una rotllana i treballem la memòria: el primer de la rotllana diu el seu nom, el segon diu el del company 
que ja ha dit el nom i el seu, el següent diu els dos anteriors i el seu, … així successivament. 

Podeu afegir la següent dificultat: si algú s’equivoca fa que tot el grup (o només la part del grup que ja ha dit el 
seu nom) es barregi de manera que no tingui al seu costat les mateixes persones que abans tenia. 

Opció C: 
Posats en cercle. Cada persona ha de dir el seu nom i a continuació fer un gest. La segona persona del cercle ha 
de dir com es deia l’anterior i repetir el seu gest, després també dirà el seu nom i realitzarà un gest diferent. Així 
successivament fins l’última persona. 

Opció D → Joc del pistoler (s’ha de jugar després d’haver treballat una mica els noms prèviament). 

Tots els participants es posen en cercle excepte un que es posa al centre. El del centre gira sobre sí mateix amb 
els ulls tancats i estirant un braç. En parar de girar quedarà apuntant a un alumne, aquest s’ha d’ajupir i els dos 
companys que quedin als seus costats s’han de mirar i dir el nom de l’altre. El primer que digui el nom de l’altre 
“guanya” i l’altre s’ha de seure a terra i queda eliminat de la partida. La persona que hi ha al centre torna a girar 
i a assenyalar i es repeteix la dinàmica. 

Imaginem un cercle en que els jugadors es diuen: A, B, C, D, E i F. Quan quedi eliminat el jugador D, si el del 
centre assenyala el C (per exemple), aquest s’ajupirà i “lluitaran” el B i l’E (ja que el C s’ajup i el D està eliminat). 

A la cartera de jocs es poden trobar variants d’aquest joc. 

 Opció E → Busca algú que… 
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Els alumnes estaran repartits per l’espai i el monitor anirà dient consignes. 

El monitor té una targeta que diu: “BUSCA ALGÚ QUE...” i diferents opcions com: “hagi nascut el mateix mes que 
tu”, “el seu nom comenci amb la mateixa lletra que el teu”, “tingui les sabates del mateix color que les teves”...  

Els alumnes s’hauran d’anar agrupant cada vegada seguint les instruccions.  

Es pot demanar que els grups siguin d’un número determinat de manera que pugui haver alumnes que es quedin 
sense agrupar, els quals poden pagar una penyora que pot ser, per exemple: quedar-se una ronda sense jugar, 
haver de llegir el següent “busca algú que…”, respondre una pregunta de cultura general, ... 

 Opció F → He trobat el teu… 

Es fan dos grups amb el mateix número d’alumnes a cada un (en cas que no siguin parells, la monitora formarà 
part del grup minoritari). 

Un dels dos grups posarà objectes personals (un de cada persona) dins un sac o una capsa (per exemple, una 
polsera, unes claus,... Quan cadascú hagi posat quelcom seu se li passarà la capsa a l’altre grup. Cada membre 
d’aquest grup haurà d’agafar un dels objectes i anar a buscar el seu propietari o propietària. 

Quan s’hagin trobat totes les parelles se’ls poden donar 5 minuts perquè parlin i es preguntin informació ja que 
després ha de sortir cada parella a presentar-se. El millor seria que es presentessin mútuament (en lloc de que 
es presenti cadascú a si mateix). 

 Opció G → Si jo fos un animal 

Un dels nens del grup es pensa quin animal li agradaria ser i li diu a la monitora en secret. Els altres ho hauran 
d’endevinar fent-li preguntes a les que ell només podrà contestar amb: “sí”, “no” o “difícil de respondre”. El nen 
que ho encerti serà el següent a pensar l’animal que li agradaria ser. 

Aquesta dinàmica es pot fer una mica competitiva fent-la en dos grups . El primer grup que encerti l’animal del 
nen que surti guanya un punt. 

També, un cop els nens i nenes es coneixen una mica, es poden substituir els animals per persones del grup. 

4.5.3. Celebrem l’aniversari 
Per a celebrar l’aniversari es pot fer servir el pastís creat el curs passat (en cas que s’hagi creat) o bé se’n pot fer 
un de nou. A les escoles que vulguin fer aquesta celebració se’ls facilitarà una espelma que és la que es farà servir 
de forma simbòlica per cantar i fer bufar als alumnes. 

4.5.4. La Tartarokhus ens visita 
La nostra estimada mascota Tartarokhus passarà un dia per cada escola per fer-hi una visita i formar part d’un dia 
de menjador dels alumnes. Quan la Tartarokhus ens visita juga amb nosaltres. 

A més a més, els dies previs els nens i les nenes del centre preparen alguna cançó, joc, dansa, teatre... per 
ensenyar-li a la Tartarokhus i, d’aquesta manera, agrair-li la seva visita. 

Tot seguit teniu algunes opcions de coses que podeu preparar amb els alumnes per l’arribada de la Tartarokhus: 

Opció A: 
De les fotocòpies de dibuixos que els monitors tenen, els alumnes les pinten i decoren i l’hi regalin a la 
Tartarokhus. També en poden fer de lliures i regalar-li. 

Opció B: 
Aprendre’s alguna cançó típica referent al circ i cantar-la a la Tartarokhus. Tot seguit es pot trobar un llistat de 
cançons les lletres de les quals estan centrades en el circ: 
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Per petits Per grans 

Cançó Intèrpret Cançó Intèrpret 

Había una vez un circo - 
Versió nova 
Instrumental (Music, 
2014) 

Los payasos de la tele El gran circo (Barrio, 
2007) 

El barrio 

La magia del circo 
(Parchis, 2011) 

Parchis Ya llegó el circo 
(chanclas, 2015) 

No me pises que llevo 
chanclas 

Mi circo (CantaJuego, 
2017) 

Cantajuego El circ de les puces 
(Lladó, Youtube, 2016) 

Pep Lladó [lletra (Lladó, 
Viasona, 2018)] 

En caravana (Txarango, 
Youtube, 2012) 

Txarango En caravana (Txarango, 
Youtube, 2012) 

Txarango 

 

Opció C: 
Amb alguna cançó que agradi als alumnes (preferiblement que tingui relació amb el circ, com les de l’opció 
anterior) preparar una coreografia. Aquesta coreografia hauria d’estar principalment guiada amb passos que els 
monitors i monitores preparin però també afegint-ne alguns que proposin els alumnes. 

Opció D: 
Preparem un espectacle on demostrin les habilitats que han anat assolint amb les activitats del circ dutes a terme 
fins el moment. Es pot fer un gran espectacle on hi participin tots (en grup o grups) o bé que cadascú participi en 
la forma que ell o ella vulgui. 

4.5.5. La castanyada 
Aquesta festivitat és molt especial a la cultura catalana. Teniu a continuació diferents opcions per a treballar-la. 
Amb la data de la castanyada coincideix la festivitat de Halloween, la qual està explicada cinc subapartats més 
endavant (al 4.5.10). 

 Opció A: 
A l’annex 17 es faciliten fotocòpies relacionades amb aquests dues festivitats per tal que els alumnes les pintin i 
decorin per, posteriorment, penjar-les per l’espai del menjador. 

 Opció B: 
Fem una castanyera amb la plantilla que se’ls facilita a l’annex 18. Aquesta castanyera s’ha de 
pintar, retallar i enganxar en forma de con. 

 

 

 Opció C: 
Fer un collage tenint com a base una paperina a la qual li enganxarem trossos de paper de diari 
i, a la part de dalt, l’hi enganxarem castanyes pintades (tant la paperina com les castanyes es 
poden trobar a l’annex 19). 
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4.5.6. Nadal 
Durant el mes de desembre es realitzaran activitats amb l’objectiu de guarnir el menjador amb motius nadalencs. 
Es treballaran aquells elements que formen part de les tradicions nadalenques catòliques, procurant fer ús de 
materials reciclats, cartolines, diferents textures, instruments lúdics i, sobretot, de la imaginació dels infants. Amb 
aquestes activitats treballarem les habilitats dels nens i nenes i afavorirem el seu desenvolupament sensorio-
motriu. 

Tot seguit s’especifiquen propostes d’activitats per decorar el menjador amb motius nadalencs; unes no són 
excloents a les altres: 

Opció A: 
Repartir entre els alumnes les imatges nadalenques facilitades a l’annex 20 per tal que les pintin al seu gust i 
després penjar-les arreu del menjador. També es pot donar l’opció als alumnes de fer el seu propi dibuix i pintar-
lo per penjar-lo. 

 Opció B:  
Els/les monitors/es faran un dibuix d’un foc a un paper de mural i/o un altre dibuix d’un 
arbre de nadal (per exemple). Imprimim, aleshores, diferents formes (estrelles, cors, 
rodones, …) que es poden trobar a l’annex 21. Cada nen haurà d’escriure quelcom que 
faci somriure la gent, darrera una de les formes, i quelcom que faci posar trista a la gent, 
darrera una altra forma. Allò que fa posar content ho enganxarem a l’arbre tot desitjant 
que tothom pugui gaudir-ho i allò que fa posar trist ho enganxarem al foc tot desitjant 
que es cremi i desaparegui. Amb el foc només treballaran els alumnes de cicle superior. 

L’objectiu d’aquesta activitat és fer-los gaudir de tot allò positiu que porta el nadal però 
també fer-los conscients que hi ha persones vivint situacions que no els deixen gaudir com nosaltres ho fem i, 
d’aquesta manera, donar més valor als bons moments. 

Opció C: 
Podem fer un estri per decorar les nostres taules on hi posarem els coberts. Per a aquest taller 
necessitarem, principalment, rotllos de paper de lavabo. Els retallarem amb la forma que apareix a la 
imatge i la decorarem amb cartolines de la mateixa forma; així doncs semblarà el vestit del Pare Noel. 
 
 

Opció D → Arbre nadal 

Versió per petits 
Per a dur a terme aquest activitat es donarà a cada alumne una tira de cartolina verda que els 
nens la decoraran com vulguin. També se’ls donarà una estrella de cartolina que, si volen, poden 
decorar. Després, amb un pal de pinxo i un tros de plastilina ho disposarem amb la forma que es 
mostra a la imatge. 

 



 

 

39 

 

Versió per grans 
Aquest arbre tindrà un grau més alt de complexitat. Per a dur-lo a terme farem un con de paper 
el qual embolcallem amb fil de color verd i ho fixarem amb cola blanca. Després se li afegiran 
detalls a gust dels nens. A la fitxa de l’activitat es descriu amb més detall. El resultat es pot 
observar a la imatge. 
 

4.5.7. Carnestoltes 
Aquest any el carnestoltes serà el 23 de febrer. Durant el mes de febrer es realitzaran activitats per a que els 
alumnes creïn les seves pròpies disfresses, màscares i treballin la història i les tradicions del Carnestoltes. 

Tot seguit s’especifiquen propostes d’activitats per treballar la festivitat de Carnestoltes; unes no són excloents a 
les altres: 

Opció A: 
Es facilitarà als nens i nenes una sèrie d’imatges amb diferents màscares (es poden trobar a l’annex 22) per tal 
que les pintin al seu gust i després penjar-les al menjador. 

Opció B: 
Amb les mateixes màscares esmentades a l’opció A, les enganxarem sobre una cartolina o un cartró (per fer-les 
més consistents) i, un cop pintades i retallades: 

● Els hi enganxarem un pal de gelat perquè els alumnes se les puguin aguantar; o bé 
● Els hi farem dos petits forats als extrems i hi passarem una goma, per tal que els alumnes se les puguin 

posar 

 Opció C: 
Dibuixarem la forma de les nostres mans a una cartolina (com s’observa a les imatges), les 
pintarem, decorarem, retallarem i hi podrem posar un pal o bé una goma per fer-les màscares. 

 

 Opció D: 
Imprimirem una foto de cada nen i nena. Aquesta imatge la decorarem amb la forma d’alguna 
disfressa. Una de les idees més adients seria pintar-se en forma de pallasso doncs, per a 
aquestes dates, s’estarà treballant aquest col·lectiu del circ. A la imatge es pot observar un 
exemple. 

 

 

4.5.8. Sant Jordi 
La diada de Sant Jordi és una de les festivitats més especials de la cultura catalana i al menjador 
també ho volem festejar. 
Com en els casos anteriors, els monitors tindran diferents opcions d’activitats entre les que podran 
escollir-ne una o diverses, segons creguin més convenient en funció de la seva realitat i de les edats 
dels participants. Amb aquestes activitats es treballarà la història i el significat d’aquesta festa i, 
alhora, s’estimularà la imaginació i les habilitats psicomotrius dels nens i nenes. 

Opcions d’activitats: 
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Opció A: 
Es facilitarà als alumnes dibuixos relacionats amb Sant Jordi per tal que ells els acoloreixin al seu gust i, 
posteriorment, penjar aquests dibuixos per l’espai del menjador. A l’annex 23 es poden trobar aquests dibuixos. 

Opció B → Punt de llibre 

Versió per petits 
En primer lloc escolliran un dels dibuixos que se’ls facilitaran per a fer aquest taller, el pintaran i 
el retallaran. Per últim només caldrà enganxar-ho al pal de gelat i ja tindrem el nostre punt de 
llibre. 
 

Versió per grans 
En aquest cas rebran una plantilla la qual hauran de pintar en forma de drac, retallar-la i enganxar-
la tot seguint els passos. Aquest punt es fa servir posant-lo a la cantonada de la pàgina tot fent 
l’efecte que se l’està menjant. 

Opció C: 
Una altra opció és fer una rosa. Les roses es poden fer de moltes maneres. Aquí explicaré una de senzilla, però 
queda a elecció dels monitors escollir aquesta proposta o qualsevol altre que sigui més del seu gust o interès. 
Agafem un tros de cartolina vermella en forma de quadrat (d’uns 8x8 centímetres aproximadament, o al gust 
segons com es vulgui de gran la rosa). Se li tallen les cantonades de manera que acaba quedant en forma de cercle. 
Aleshores es dibuixa una espiral que serà per on, posteriorment, es retallarà. Aquesta línia no ha de ser 
perfectament recta, si té sinuositats quedarà més maca. Un cop retallat s’haurà d’anar enrotllant sobre si mateixa 
des de fora cap el centre. Pot anar bé anar-hi posant cola a la part que queda a sota unida. A la següent imatge es 
poden veure els passos i el resultat: 

 
Un cop feta la part de dalt de la rosa es pot fer quelcom perquè faci de tija: pal de gelat, canyeta, palet de fusta, 
etc. i se li poden enganxar fulles fetes amb cartolines verdes. 
Altres opcions de roses: 

 
 

4.5.9. Final de curs 
Es realitzarà un dinar de caire més festiu, en forma de comiat, un dels últims dies del curs. A més a més, es durà 
a terme una activitat especial que, en el cas dels centres que ho vegin factible (tenint en compte la seva realitat), 
serà una gimcana. La descripció d’aquesta es pot trobar a l’annex 24. Aquesta activitat pretén fer de cloenda del 
nostre eix central. Es facilitarà als monitors i monitores diferents proves perquè les organitzin i disposin en forma 
de gimcana. 
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Pensem en la gimcana pels beneficis físics que suposa, però especialment perquè estimula els alumnes 
intel·lectualment amb la superació de cada prova per la consecució d’uns objectius i es fomenten els valors de 
companyonia, integració, disciplina, superació personal i treball en equip; no cal dir que per als alumnes és una 
activitat sempre engrescadora i que els motiva molt. 

Als alumnes participants se’ls donarà un diploma per agrair-los la participació i valorar els seus esforços. A l’annex 
25 es pot trobar un dels diplomes a forma d’exemple. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.10. Halloween 

Opció A: 

Es pot donar als nens les imatges que es troben a l’annex 26, amb dibuixos típics d’aquesta festa, per tal que les 
pintin i poder-les penjar, després, pel menjador. 

 Opció B 

Troba les 7 diferències de les diferents làmines que es troben a l’annex 27. 

 Opció C: 

Podem fer ratpenats amb cartolines. Retallarem la forma de les ales dels ratpenats, per una 
banda, i la forma del cap i un cos rodó, per una altra banda. Després unirem les tres peces com 
es mostra a la imatge i hi podrem afegir un missatge amagat. 

 

 

 Opció D: 

Fer uns ratpenats amb rotllos de paper de lavabo i cartolines. Amb les cartolines farem les dues ales que 
s’enganxaran per la part del darrera del rotllo. A la part de davant l’hi dibuixarem la cara que ens sembli més 



 

 

42 

adient. Per l’extrem superior aixafarem el rotllo cap el centre per tal de fer la forma de les orelles. Tot seguit es 
pot observar una imatge a mode d’exemple: 

 

 

 Opció E: 

També podrem fer fantasmes tot fent servir rotllos de paper, paper i pintura blanca. Pintarem 
els rotllos de color blanc i l’hi dibuixarem la cara que ens sembli més adient. A sota hi 
enganxarem tires de paper i a dalt l’ho podem posar una corda per penjar-ho. 

 

 

4.6. PLANIFICACIÓ ANUAL 

En els espais on es contemplen “jocs, tallers i activitats” és quan es preveu que les escoles facin aquelles activitats 
pròpies del projecte “Enrolem-nos al circ” escollides prèviament. 

Mes 1ª setmana 2ª setmana 3ª setmana 4ª setmana 5ªsetmana 

Octubre 

Malabaristes 

1 - 4 7 - 11 14 - 18 21 - 25 28 - 31 

Benvinguda al 
menjador 

Presentació eix 
central 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Castanyada 
Halloween 

Novembre 

Malabaristes 

1 4 - 8 11 - 15 18 - 22 25 - 29 

FESTIU Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Desembre 

Equilibristes 

2 - 6 9 - 13 16 - 20 23 - 27 30-31 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats Nadal FESTIU FESTIU 
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Gener 

Equilibristes 

1 - 3 6 - 10 13 - 17 20 - 24 27 - 31 

FESTIU Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Febrer 

Pallassos 

3 - 7 10 - 14 17 - 21 24 - 28 -- 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats Carnestoltes Jocs, tallers i 

activitats 
Jocs, tallers i 

activitats 

Març 

Pallassos 

2 - 6 9 - 13 16 - 20 23 - 27 30 - 31 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Abril 

Il·lusionistes 

1 - 2 6 - 10 14 - 17 20 - 24 27 -30 

Jocs, tallers i 
activitats Setmana Santa Jocs, tallers i 

activitats Sant Jordi Jocs, tallers i 
activitats 

Maig 

Il·lusionistes 

1 4 - 8 11 - 15 18 - 22 25 - 29 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Juny 

Cloenda “Enrolem-nos al circ” 

1 - 5 9 - 12 15 - 19 22 - 26 29 - 30 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats 

Jocs, tallers i 
activitats Comiat -- 

 

5. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

5.1. AVALUACIÓ DE PROCÉS 

Aquesta avaluació es farà principalment a través de dues vies: 


