
INFANTIL 

N. Nom de l'activitat Descripció de l'activitat Objectius Temps 

1 Presentem en Santi Activitat per conèixer en Santi, com a pas previ al treball 

amb el material de la maleta. 

 

 

 Presentar a en Santi perquè es familiaritzin amb ell abans 

de fer les activitats. 

45 m. 

2 Activitats per a 

treballar amb els 

contes 

 

2.1 Lectura del 

conte i reflexió 

 

 

2.2 Ordenar el conte 

 

 

 

 

2.1 Treball entorn les diferents propostes, preguntes i 

situacions que ofereix el conte “Santi. Ens podem 

equivocar” 

 

2.2 Explicació per part dels alumnes el conte “Santi. Ens 

podem equivocar” i ordenar les imatges grupal i 

individualment. 

 

2.1 

 Empatitzar amb la situació en la que es troba en Santi 

i el seu company Albert. 

 Plantejar més solucions per a en Santi.  

 Identificar les emocions que senten els diferents per-

sonatges del conte 

 Prendre consciència d’allò que els costa o allò que 

se’ls dóna bé. 

 Reflexionar sobre la importància de provar de fer les 

coses per ells mateixos i tolerar la frustració quan 

s’equivoquen.   

 Donar rellevància al fet d’ajudar i ser ajudat.  

2.2 

 Familiaritzar-se amb el conte “Santi. Ens podem equi-

vocar” i la . reflexió que proposa. 

 Reconèixer i ordenar temporalment la història del 

conte.  

 Recordar i identificar què succeeix a cada làmina del 

conte creant les explicacions espontàniament. 

30 m. 

3 Activitats per a 

treballar amb les 

cançons i la música 

 

3.1 Treballem la 

cançó 

 

3.2 Diferents estils i 

gustos 

 

3.1 Donar a conèixer en Santi als més petits d’una manera 

amena i divertida treballant alhora el concepte de la 

diversitat i la diferència 

 

 

3.2 Activitat que evidencia que tots som diferents i únics, 

perquè cadascú té les seves preferències, en aquest cas, 

en relació a estils musicals diferents. 

 

 

 Donar a conèixer en Santi als més petits d’una manera 

amena i divertida treballant alhora el concepte de la 

diversitat i la diferència 

 

 Reconèixer la mateixa cançó, tot i que l’estil musical sigui 

diferent. Fer evident que no tots tenim els mateixos gustos. 

 

 

 

 

30 m. 

4 Els sentiments Treball de reflexió entorn les emocions presents al conte 

d’en Santi i realització d’una manualitat al respecte. 

 

 Reconèixer i reflexionar vers els sentiments que inspira 

el conte d’en Santi. 

 Fomentar l’empatia partint d’aquest treball. 

 Identificar i expressar les emocions, pròpies i dels al-

tres. 

 



5 Fem-ho entre tots Muntar i pintar un trencaclosques del conte “Santi. Ens 

podem equivocar” entre tots els membres de la classe. 

 Familiaritzar-se amb el conte “Santi, un nou amic”. 

 Fomentar la cohesió de grup compartint un objectiu 

comú. 

 Prendre consciència de la diversitat de gustos i de 

maneres de fer, de la diversitat dins l’aula i de com 

enriqueix el resultat de l’activitat.  

 Transmetre la idea de que amb l’esforç i el treball en-

tre tots es poden aconseguir coses importants com 

ajudar a persones amb discapacitat. 

1h. 

6 Parlem amb les 

mans 

 

Activitat que ens apropa a les persones que necessiten la 

Llengua de Signes Catalana com a sistema comunicatiu 

alternatiu (nens i nenes sords o amb discapacitat 

intel·lectual). 

 Conèixer altres formes de comunicació que utilitzem i 

conèixer que hi ha persones que les utilitzen com a 

 comunicació habitual i/o complementària. 

30 m. 

7 En Santi i les 

emocions 

Activitat entorn les emocions: com s’expressen, què les 

provoca, com reaccionem, etc. 

 

 Parlar sobre les emocions i ajudar a reconèixer-les partint 

de la cançó “Santi, un nou amic”. 

30 m. 

8 Joc de les anelles Treballar la diferencia;  l’avantatge i la desavantatge des 

de l’experiència personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 Viure en primera persona l’experiència de tenir avan-

tatges o desavantatges respecte els companys i en 

com això condiciona el resultat del joc. 

 Reflexionar sobre el perquè uns guanyen i els altres 

perden. 

 Comparar les dues vivències que proposa el joc i el 

com s’han sentit. 

 Empatitzar amb aquelles persones que tenen alguna 

discapacitat o dificultat.  

45 m. 

9 Activitats en anglès: 

9.1 “Let’s Meet 

Santi” 

 

 

9.2 “We can make a 

mistake” 

 

9.1Coneguem en Santi, un personatge que a partir d’avui 

serà un nou amic que ens ensenyarà a entendre la 

diferència i ens ajudarà a viure-la des d’una visió positiva. 

 

9.2 Coneguem què li va passar a en Santi un dia que es va 

equivocar. Quines emocions va experimentar? Com se’n 

va sortir? …  

 

.  
● Conèixer el personatge d’en Santi (descripció física i 

qualitats que representa). 

● Reconèixer les emocions “Happy, Sad i Angry” i fami-

liaritzar-se amb aquest vocabulari. 

● Donar importància al fet d’ajudar i ser ajudat. 

● Acceptar l’error i entendre’l com a una oportunitat 

d’aprenentatge. 

 

50 m. 

 

 

 

 

50 m. 

 

10 Qui sóc? Activitat en què jugarem a tenir el somriure o la mirada 

d’un company o el cabell d’un amic. Físicament tots som 

 Familiaritzar-se amb les característiques físiques dels 

companys. 

45m. 



originals i únics i amb aquesta activitat jugarem a ser un 

altre! Descobrim-ho!  

 

 Observar i reconèixer característiques físiques iguals i 

característiques diferents.  

 Acceptar i respectar els altres. 

  

11 Teatre: 

representació del 

conte 

 

Activitat per a treballar el 2n conte del Santi: “COM T’HO 

PUC DIR?”. 

 Desenvolupar l’expressió corporal i el llenguatge oral. 

 Superar les dificultats que comporta parlar en públic. 

 Valorar l’esforç dels companys. 

1h. 

12 Com visc el conte A partir del conte segon del Santi “Com t’ho puc dir?” 

reconeixem i representem gràficament les emocions.  

 

● Reconèixer les pròpies emocions. 

● Reconèixer les emocions dels altres. 

● Representar gràficament les emocions. 

45 m. 

13 Com ens sentim 

avui 

Prendre consciència del propi estat d’ànim, i de com 

aquest pot canviar per algun motiu en concret. 

 Identificar i verbalitzar les pròpies emocions.  

 

30 m. 

14 Les 7 diferències Joc de buscar les set diferències existents entre dues 

il·lustracions aparentment iguals del 3r conte de la 

col·lecció d’en Santi “Com em veus?” 

 

● Observar atentament per poder copsar les diferènci-

es existents entre dues il·lustracions. 

● Promoure la capacitat d’atenció.  

● Mostrar la variabilitat i la diferència des d’una experi-

ència lúdica i entretinguda. 

 

45 m. 

 


