PROJECTE INTERDISCIPLINAR

L’engranatge
La salut és un engranatge del que tots en som una peça

“L’objectiu principal de l’educació és el de crear persones que siguin capaces
de fer coses noves i no simplement de repetir el que altres generacions han fet;
persones que siguin creatives, inventores i descobridores. El segon objectiu de
l’educació és el de formar mentalitats crítiques, que puguin verificar i no
acceptar-ho, sense reflexionar el que se’ls ofereix.”
Jean Piaget
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1-Justificació de la unitat o projecte
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L’engranatge és una proposta educativa dissenyada per ser un projecte
interdisciplinari per a Educació Primària. Aquesta deriva del Projecte
educatiu “Dret a la Salut a l’escola”.
El Dret a la salut és un Dret humà universal reconegut per l'article 12 del
Comitè de drets econòmics, socials i culturals de 1990 que confirma
"l'obligació de tot Estat de garantir un mínim que permeti almenys cobrir el
nivell essencial (...) no podent cap Estat, sota cap circumstància, justificar el
no compliment d'aquesta obligació, la qual no és derogable".
Des de 1946 la OMS defineix la salut com "l’estat complet de benestar físic,
psíquic i social i no només l'absència de malaltia". Assumir aquesta definició
implica que garantir el dret a la salut no és només oferir assistència sanitària
sinó fer possible que tothom pugui viure en les circumstàncies que permeten
una vida saludable. En aquest context, la reflexió sobre el dret a la salut ens
ha dut a la següent definició: salut és l’aplicació dels drets fonamentals
de les persones. A partir d’aquí s’han elaborat els eixos de treball del
projecte.
“Dret a la salut” a l’escola constava del taller “Contes per la salut”, realitzat
en els darrers 2 cursos escolars . A partir d’aquesta experiència es va rebre el
requeriment, del centres participants, per continuar treballant en aquesta
línia. La resposta a aquesta petició va ser el naixement d’una nova proposta
educativa, donant pas a la creació de “L’Engranatge”.
L’engranatge és el concepte central del taller i actua com una doble
metàfora. En primer lloc, la salut entesa globalment és un engranatge
composat de moltes peces (habitatge, aigua, benestar emocional, etc.). En
segon lloc, per aconseguir una societat on el dret a la salut sigui una realitat
tots i totes som necessaris, cada un de nosaltres és una peça necessària per
fer moure l’engranatge del canvi social.
L’engranatge va dirigida a tota la comunitat educativa, oferint una reflexió
sobre la salut de manera holística, contemplant-la no només com el benestar
físic sinó també social i emocional, reconeixent-la des d’una perspectiva més
global, com un gran engranatge, es vol sembrar una llavor que ens permeti
veure la mateixa realitat amb una nova mirada. Valorar i reconèixer el dret
de totes les persones (nord i sud) a viure en un entorn de benestar físic,
mental i social i tenint com un dels eixos centrals la defensa de la equitat
entre homes i dones. Per poder incorporar-se, com a centre, a aquest nova
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unitat es recomana (tot i que no és un requisit indispensable) haver
participat a “Contes per la salut”.
El projecte s’estructura a partir d’un taller de teatre participatiu d’una hora
de durada en que hi participa tot l’alumnat de l’escola d’educació infantil i
primària així com la resta de la comunitat escolar. El projecte ha de comptar
amb el vistiplau del consell escolar que representa els diferents sectors de la
comunitat escolar. A més a més, el professorat i un grup de famílies
participen també en el taller de teatre participatiu. Finalment, el projecte
inclou diverses activitats que impliquen la resta de la comunitat escolar, en
que a través de la creativitat dels infants aquests es converteixen en agents
de sensibilització.
Un element clau del taller és el seu component participatiu i d’expressió
artística. Creiem que l’educació artística és un instrument pedagògic que
possibilita el desenvolupament integral de l’ésser humà, potenciant les seves
capacitats per a l’expressió creativa i l’acció solidària davant del seu entorn.
També propicia l’aprenentatge de continguts relacionats entre les diferents
àrees donant lloc a un ensenyament globalitzat.
En paral·lel al taller s’han dissenyat diverses activitats per treballar sobre el
dret a la salut des de les diverses àrees de coneixement i treballant en per
adquirir les diferents competències bàsiques.

2- Durada i distribució temporal al llarg del cicle
El projecte s’inicia amb una trobada de presentació el primer trimestre del
curs en que hi ha d’assistir representants dels diferents sectors de la
comunitat escolar: equip directiu, professorat, famílies. En aquesta trobada
s’estableix el calendari de la resta d’activitats.
El taller “L’engranatge” té una durada d’una hora. Se’n realitza una sessió
per a cada grup-classe i almenys una per adults (professorat i famílies).
Preferentment aquestes sessions es realitzen en una mateixa setmana en
horaris a convenir amb el centre. Generalment al segon trimestre del curs.
La resta d’activitats proposades es distribuiran segons la conveniència de
cada centre.
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3- Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o
àmbits que es treballen
Com a projecte interdisciplinar, s’han plantejat una sèrie de propostes per
vincular aspectes o temes treballats en les activitats realitzades en el taller
de l’Engranatge. D’aquesta manera es vol aprofundir en les temàtiques
treballades a través de diferents matèries transversals i fomentar les
competències bàsiques.

L’ENGR
ANATGE

Què
treballem a
la dinàmica

COMPETÈN
CIES
BÀSIQUES

ÀREA/
ÀMBIT
TRANS
VERSA
L

Propostes per al professorat

EL CAPDELL.
Dinàmica
d’introducció

Significat ampli de
la salut

- Comunicativa,
lingüística i
audiovisual

- LLENGUA

p. Ex Expressió oral i escrita sobre què es
la salut. Fer enquestes a la resta de
cursos. Preparació de dies mundials.

- Tractament de
la informació i
competència
digital

CONEIXEM
ENT DEL
MEDI

p. Ex Recerca de temes de salut (els que
escolim p.ex mortalitat, natalicis, malalties
comuns i perquè es produeixen al sud i no
al nord, etc. ) als països del sud.

Què passa quan
no tinc un dels
component per
tenir salut

Què passa quan
algú del meu
voltant proper no
te un dels
component per
tenir salut

Què passa quan
algú d’una altra
part del món no te
un dels
component per
tenir salut

Ser dona al món.
Guerres i conflictes al món.
- Matemàtiques

MATEMÀTI
QUES

P ex. Nº d’hospitals als països del sud.
Comparació de dades amb els del 1r món.
. Litres d’aigua que consumim les persones
diàriament? quanta en necessitem
òptimament?

- Aprendre a
aprendre

EDUCACIÓ
ARTISTICA

P.ex dibuixar una persona sana, feliç, etc.

- D’autonomia i
iniciativa
personal

CONEIXEM
ENT DEL
MEDI

p. Ex Emocions i el meu entorn, com
m’afecta? Com afecta el que jo faig i sento
als demés?
p. Ex Què puc fer jo per millorar la meva
salut i la dels altres. Preparació de dies
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mundials
6

- Social i
ciutadania
CONEIXEM
ENT DEL
MEDI

REPRESENT
ACIÓ
TEATRAL

Expressió de les
emocions

p. Ex. Quines desigualtats es produeixen al
món? Perquè? Desigualtats en
l’alimentació. Activitat: l’esmorzar
preferit. (inclosa a l’annex)

MATEMÀTI
QUES

Ex. Quants diners necessito per menjar al
dia? De quants diners disposen els països
del sud (escollir)?

- Coneixement i
interacció amb
el món físic

-EDUCACIÓ
FÍSICA

Ex. Fem km per la salut. Fem un torneig
(Basket, futbol...) i l’entrada per veure els
partits serà l’entrega de menjar (arròs,
llet...) per aportar a alguna associació que
es dediqui a la lluita contra la pobresa.

- Social i
ciutadania

EDUCACIÓ
ARTISTICA

p. Ex Expresso les meves emocions a
través del cos, dels colors, dels dibuixos,
música, dansa (alegria, tristesa, ràbia..)
Activitat: La quotidianitat a escena.
(inclosa a l’annex)

FORMO
PART DE L’
ENGRANAT
GE

Jo puc fer.

- Social i
ciutadania

CONEIXEM
ENT DEL
MEDI

p. Ex. A totes les cultures ens expressem
igual?

EDUCACIÓ
FÍSICA

p. Ex Connecto amb mi mateix/a (ioga,
relaxació)

- LLENGUA

p. Ex Debats, redaccions, exposicions
orals i/o artístiques sobre els temes
exposats anteriorment

Reflexió

(diàleg i
reflexió)

- D’autonomia i
iniciativa
personal

EDUCACIÓ
ARTISTICA

-
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Diferencies en l’educació dels nens i de les
nenes... qui s’expressa més? Perquè?

Activitat per realitzar amb les famílies:
la imatge misteriosa (inclosa a l’annex)

- Aprendre a
aprendre

CONEIXEM
ENT DEL
MEDI
7

- Comunicativa,
lingüística i
audiovisual

- Tractament de
la informació i
competència
digital

4- Objectius d'aprenentatge
General
Reconèixer la salut com un dret de totes les persones entenent-la des d’una
perspectiva global com estat de complet benestar físic, mental i social, i no
solament l'absència d'afeccions o malalties.
Específics:
1. Prendre consciencia de les actuacions personals per cuidar-se i cuidar a
les/els altres, tant els que són més propers com els que són més llunyans.
2. Valorar la meva salut i de la dels/les altres a l'escola, família, món.
3. Posicionar-se davant de situacions injustes i excloents perquè la meva
salut, felicitat, esta lligada a la salut /felicitat de l'altre/a.
Procedimentals o actitudinals:
- Crear un entorn d’aprenentatge que fomenti la reflexió i la participació
individual i grupal.
- Reconèixer les pròpies estratègies a l’hora de resoldre situacions
quotidianes.
- Expressar i remoure emocions, sentiments, idees i pensaments inherents al
taller, al seu propi entorn i a la realitat d’altres.
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- Potenciar la capacitat d’observació i imaginació
- Afavorir les relacions interpersonals en l’àmbit educatiu, social i familiar.
- Prendre consciència de la realitat que ens envolta.
- Facilitar moments de vivència afectiva.
- Treballar en valors.
- Adquirir coneixements o tècniques d’expressió artística.
- Oferir un espai lliure d’expressió creativa.

5- Continguts
− Dret a la salut
− Auto responsabilitat
− Autonomia
− Co-educació
− Respecte i convivència
− Gestió emocional
− Ubuntu (cooperació i col·laboració)
− Diversitat lligada a creativitat
− Diàleg
− Expressió artística
− Reconeixement dels propis recursos des del punt de vista material i
emocional
− Dret a l’habitatge
− Dret a alimentació
− Dret a l’educació
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Per poder dur a terme aquest projecte de manera interdisciplinar a l’aula,
s’ha creat unes propostes, reflectides a la taula anterior, de possibles temes a
tractar en relació a les diferents competències i àrees de coneixement.
Tanmateix, s’han desenvolupat amb més detall tres activitats, per poder
veure uns exemples, per tractar conceptes relacionats amb l’alimentació i la
pau. La tercera activitat té com objectiu incloure a les famílies en aquest
treball i fomentar les relacions i la comunicació al nucli familiar.

6- Criteris d'avaluació
L’avaluació del projecte contemplarà 3 nivells:
1. Valoració individual dels i les alumnes participants.
2. Valoració de la intervenció del professorat i l’escola.
3. Valoració de l’equip de les entitats responsables del projecte i les
facilitadores.

Els criteris d’avaluació se centraran en:
•

Els participants verbalitzen una presa de decisió conscient respecte al
dret a la salut.

•

Les decisions que es prenen en decisió representen una visió global de
la salut.

•

Les persones participants prenen part activa a les activitats tant
verbalment com gestualment.
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7- Metodologia (estratègies, situacions i seqüenciació de les activitats d'aprenentatge i
d'avaluació)

Tipologia de les activitats: Taller de teatre participatiu. Dues talleristes
portaran a terme a l’aula el taller l’Engranatge (Anna Puigdemasa i Maria
Letizia Cipriani)
Metodologia:
- Interdisciplinària: Uneix diferents eines artístiques (música, art plàstic,
teatre, expressió corporal) i capacitats (comunicativa, motora, expressiva,
sensorial, reflexiva i creativa).
- Tranversal: treballa diferents habilitats socials i educativa. Ens permet
portar el que hem viscut en el taller al que vivim en la nostra vida
quotidiana per seguir el procés d’aprenentatge.
- Lúdica: A traves del joc i l’humor reflexionem sobre temes importants
relacionats amb la salut.
- Vivencial: s’ofereixen diferents dinàmiques per poder vivencial a través de la
creació el tema central del taller.
- Interactiva: Es crea un diàleg entre les facilitadores del taller i els i les
participants.
· Organització social de l'aula
Durant el taller de teatre participatiu l’Engranatge el grup i les talleristes
formaran un cercle o semicercle (en el cas de la representació teatral) . El
que es vol aconseguir amb aquesta formació es que tothom pugui veure la
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cara dels/les participants i estiguem al mateix nivell, sent els/les
protagonistes totes les persones que hi participen.
· Materials
Dinàmica d’introducció
o Cabdell de tela
o Pals amb cartells:
o Cartolina
o Retoladors
o Cinta adhesiva
o Llistons de fusta
Teatre
o Cavallet
o Cartolina
o Ceres de colors
o Cortina
o Suport de cartó dur

Moment de diàleg i reflexió
o Bloc de notes
o Llapis

Part plàstica
o Cartolines de colors
o Cola blanca
o Plàstic de pintor
o Plastilina de colors
o Tisores
o Sorra de colors
o Gomets
o Cinta adhesiva
o Cartolina gruixuda
(pankaster)
o Corda d’espart
o Uniposca marró

· Desenvolupament de les activitats d'ensenyament i d'aprenentatge i
d'avaluació.
Durada: 60 minuts
Organització del temps:
-

Dinàmica d’introducció: 15 minuts
Teatre: 10 minuts
Moment de diàleg i reflexió: 15 minuts
Part plàstica: 15 minuts
Cloenda: 5 minuts
DINÀMICA D’INTRODUCCIÓ:

L’alumnat arriba i els rebem a l’entrada. Demanem que es posin en cercle al
voltant d’una construcció (diferents pilars que sostenen paraules escrites)
que trobaran a la sala. Una vegada situats donem la benvinguda i fem la
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introducció al taller. Seguidament formularem la pregunta: què és per
vosaltres la salut? i escoltarem les seves respostes. Una vegada s’hagin
expressat donem pas a la primera dinàmica de benvinguda al món de la
salut, explicant que significa la construcció que han trobat a la sala i
explicant el què els hi demanem a continuació.
En cada pilar d’aquesta construcció hi ha escrita una paraula del món de la
salut juntament amb el dibuix que la simbolitza. Crearem entre tots i totes
un gran engranatge que englobi els diferents pilars en relació al Dret a la
Salut. Al centre del cercle, format per l’alumnat, hi trobarem la paraula
Salut, de la qual està lligat el cap d’un cabdell.
Demanem a l’alumnat que pensi quina és la paraula, de les que són a la
construcció, que creu que és més important per ell o ella. Durant la
dinàmica no pot canviar de paraula.
Cada paraula té un nombre limitat de ganxos als quals s’hi pot enganxar el
cabdell. D’aquesta manera només un nombre determinat de persones hi
podran enganxar el seu tros de cabdell, d’altres no ho podran fer perquè ja
estaran ocupats. Les persones que el puguin enganxar seuran a terra, els o
les que no ho puguin fer hauran de quedar-se de peu.
En aquesta dinàmica la primera persona que enganxarà el cabdell serà una
de les talleristes, l’Anna, i l’última, tancant el cercle, la Maria Letizia.
Un per un cada nen i nena seguint el mateix ordre de col·locació del cercle
agafaran el cabdell i escolliran un d’aquests pilars (si no troben ocupada la
paraula que havien escollit) i el voltejaran creant així una connexió entre els
diferents pilars i a la vegada es dibuixarà entre tots i totes un gran
engranatge (tal com es veu en el dibuix).
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Donarem importància a l’acció de cada infant i la importància que té per ell o
ella i pel grup. Tots els i les participants hauran de mantenir agafat el
cabdell per tal de crear un engranatge entre la societat i el dret a la salut
encara que no hagin trobat el seu ganxo per enganxar el cabdell.
En el moment que una persona no tingui ganxo farem reflexionar al grup
sobre com se senten quan no tenen allò que necessiten o desitgen.
Aprofitarem també els moments en els quals cau el cabdell per fer reflexionar
a l’alumnat de la importància que tots i totes estiguem col·laborant per tal
d’aconseguir crear aquest gran engranatge.
Un cop finalitzat l’engranatge obrirem un petit moment de preguntes sobre el
que ha passat, com em sento quan no tinc la meva paraula i per tant sento
que hi ha una desigualtat? Que passa si a una paraula no hi ha anat ningú?
Que podem fer per a que tothom tingui lloc i accés a totes les paraules?
Demanem a l’alumnat que recordin el que han estat pensant i vivint en
relació a les preguntes que hem llançat ja que reprendrem aquesta reflexió
després del moment del teatre.
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TEATRE :

Després de la dinàmica d’introducció demanem a l’alumnat que se senti en
semicercle davant de l’escenari.
Comença el teatre: Aquesta obra de curta durada vol plasmar la necessitat
de poder expressar lliurement les pròpies emocions siguin quines siguin i
reconèixer-les, acceptar-les per poder així reconèixer i acceptar-les als que
tenim més a prop o més lluny.
Ser conscients que un dels pilars que formen part al dret a la salut és doncs
el dret a poder-se expressar lliurement.
L’actuació uneix dansa, música en directe i arts plàstiques.
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MOMENT DE DIÀLEG I REFLEXIÓ:
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Una vegada acabat el teatre, la Maria Letizia i l’Anna surten de l’escenari i
estableixen una conversa amb el públic per parlar del que ha passat en el
teatre. Es pretén crear un moment de reflexió i de compartir. Es llançaran
preguntes per ajudar a l’alumnat a lligar el que han viscut en la dinàmica
d’introducció amb el teatre:


Què ha passat? Què han vist?

Reflexionem sobre el dret a poder-se expressar i fem recordatori a tots
aquells pilars que hem reconegut com a essencials per tenir dret a la salut
en el nostre dia a dia.


Quines accions puc dur a terme cap a mi i cap als altres que en ajudin a
sentir-nos bé?



Per què creiem que la salut és un dret?



Per què cal que ens posicionem davant d’una actitud injusta?



Adonar-nos que totes les persones del món han de tenir dret a la salut. I
qüestionar-nos si realment es compleix. Què podem fer nosaltres per
millorar la nostra salut i la de la gent que ens envolta.



En el nostre dia a dia reconeixem tot allò que tenim o ens manca i el que
té o li manca als altres i les altres?

Demanen a cada nen i nena un moment de reflexió i que escrigui en un
paper (amb l’alumnat de parvulari ho farem oralment) dos paraules o frases
que siguin importants per ell o ella respecte al dret a la salut.
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PART PLÀSTICA

Cada participant té un tros de cartolina, cola blanca, i sorra. Amb la cola
blanca escriuran una de les paraules que han escrit anteriorment.
Tiraran per damunt de la paraula sorra de diferents colors.
Cada paraula l’enganxaran en un dels quatre engranatges que estaran
preparats creant així un engranatge col·lectiu.
Aquesta activitat simbolitza el granet de sorra que cadascú diposita i es
compromet a dur a terme en el seu dia a dia.

Amb la col·laboració de:
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CLOENDA:
Ens posem al voltant de l’engranatge creat i compartim totes les paraules
que han sortit per donar peu a l’últim moment de reflexió. Valorem la
importància que haguem aconseguit plasmar tots els conceptes i valors
relacionats amb el dret a la salut. En cas algun concepte no hagi sortit serà
per nosaltres un espai per fer conèixer a l’alumnat la necessitat de que totes
les peces són necessàries.
Per tancar el taller i acomiadar-nos de l’alumnat els demanem que en dues
files vagin sortint de la sala i els hi oferim un sobre amb un tros de cabdell i el
joc de la imatge misteriosa per seguir treballant i reflexionant sobre el que
s’ha treballat en el taller amb la família.

Amb la col·laboració de:

“Dret a la salut a l’escola” és un projecte de la Fundació Ferreruela
Sanfeliu juntament amb l’associació Antisida Lleida. Hi col·labora també
l’associació Lika. S’inicia l’any 2011 i hi ha participat ja 12 escoles de les
comarques de Lleida. Ha comptat amb la col·laboració de l’Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament i l’Ajuntament de Lleida.
Aquest projecte ha estat elaborat, en diferents nivells d’implicació, per les
següents persones: Anna Puigdemassa, MªLetitzia Cirpriani, Sònia Notario,
Montse Sanfeliu, Àngels Real, Cesca Lacasa, Ariadna Solé, Yolanda Bardina,
Maite Ojer, Núria Montagut, Rosa Soldevila, Ares Gascón.
Més informació: www.fundacioferreruela.com
Vídeos edicions anteriors:
https://www.youtube.com/watch?v=nmTNGu2_lKA
https://vimeo.com/45567535
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ANNEXOS

Amb la col·laboració de:
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1- “L’esmorzar preferit de la classe”
20

Objectius d’aprenentatge:
•

Vincular l’alimentació amb la salut i donar-li valor.

•

Reconèixer la manca d’alimentació com a causa de manca de salut.

•

Donar valor a la possibilitat de tenir accés a una alimentació
adequada, fins i tot en el nostre entorn proper.

•

Identificar les conseqüències en la vida quotidiana de la manca de
salut a partir d’un dèficit alimentari.

•

Reconèixer sistemes de producció saludables: comerç just i producció
ecològica.

•

Identificar les diferències en l’accés de les persones a l’alimentació.

•

Veure a nivell mundial les desigualtat socials entorn l’alimentació.

Dinàmica:
Tothom assegut en rotllana, fem un rànquing dels productes estrella per
esmorzar, mitjançant brainstorming i votacions, fins que en tinguem uns 1012. Els tres productes que tinguin més punts, formaran part de l’esmorzar
preferit de la classe, que el podem traslladar a un pòdium (realitzat en un
rotlle de paper).
Aleshores, passarem a introduir els principals components alimentaris, amb
la pregunta “què necessita el cos per sobreviure, per pensar, per córrer…?”:
proteïnes, lípids, vitamines, hidrats de carboni, fibres i sals minerals. I
relacionar-los amb l’esmorzar escollit. Què hi falta, què hi sobra? (Aquí
podem anar explicant anècdotes històriques breus sobre l’ús dels aliments i
sobre les malalties que provocava la seva mancança, com el raquitisme, la
gota, l’escorbut, etc.)

Amb la col·laboració de:

Llavors serà el moment de revisar l’esmorzar preferit, en el sentit de si el
volen mantenir o el volen canviar. I presentarem el final.

2. La quotidianitat a escena.
Objectius d’aprenentatge:
•

Volem aconseguir que la canalla identifiqui la pròpia responsabilitat
dins la cultura de la pau, és a dir, reconèixer-se com a agent generador
de pau i que aquesta possibilitat comença en propi tracte en si mateix i
amb el tracte quotidià amb la resta de la comunitat. Per aconseguir
aquest objectiu sembla necessari que identifiqui quines són les seves
reaccions violentes, com són els insults, les baralles físiques,
bullying...

•

Definir la pau com a absència de violència i de guerra.

•

Identificar quines poden ser conductes violentes vers un/a mateix/a i
l’altri.

•

Desnaturalitzar conductes violentes de la quotidianitat.

•

Reconèixer la responsabilitat en els propis actes com la possibilitat de
generar un canvi vers la cultura de la pau.

•

Definir el conflicte com una oportunitat de conèixer l’altri, d’aprendre i
millorar.

•

Reconèixer la relació entre pau i salut.

•

Definir què és i què implica la cultura de la pau.

•

Reconèixer la pròpia comunitat com a generadora de la cultura de la
pau.

•

Identificar les conseqüències de la manca de pau al món.

Amb la col·laboració de:
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•

Generar les idees consensuades envers la pau i la cultura de la pau.

•

Reconèixer la relació entre pau i salut.

Dinàmica:
La quotidianitat a escena. Es tracta de dramatitzar una situació quotidiana
que normalment genera un maltractament vers un/a mateix/a o una altra
persona (ex: “et descuides l’esmorzar... què et dius?, quan algú s’equivoca...
què se li diu?, etc.). Com que les respostes segurament seran: “apa, què
burra què he estat! O què ruc que ets?”, llavors se’ls proposa al públic
transformar aquestes reaccions per a que esdevinguin cultura de pau, és a
dir, què es podria dir per a que estigui en pau, feliç?

Amb la col·laboració de:

22

3. La imatge misteriosa.
23

Objectius:
La imatge misteriosa és una activitat destinada a convertir els infants en
agents de sensibilització sobre el dret a la salut amb les seves famílies a
través de la creativitat i el joc.
Dinàmica:
L’activitat empra la metàfora de l’engranatge: la salut composat per diverses
peces. Es proposa als infants dibuixar una sèrie de conceptes que són peces
d’aquest engranatge de la salut. 1 Un cop el joc estigui complert poden dur-lo
a casa i jugar-hi amb les famílies. Els adults escullen una de les peces i a
través de les instruccions els infants coneixen com endevinar-la. És un joc
que permet suscitar preguntes com: perquè els adults han escollit
determinada peca? Què passa si manca una de les peces? Perquè han
dibuixat els conceptes d’aquesta manera?

En l’annex es presenten les peçes ja dibuixades, emprant dibuixos elaborats per l’alumnat en edicions
anteriors del projecte. En la versió que es dona als infants les peces tenen tant sols el contorn.

1

Amb la col·laboració de:

La imatge misteriosa
El joc conté:
- Un engranatge amb quinze peces.
- Quatre engranatges amb vuit peces cadascun, en els quals es repeteixen un nombre indeterminat de
vegades les peces del primer engranatge.
Objectius del joc: Endevina la imatge que escull una altra persona.
Instruccions:
Ensenya l'engranatge amb les quinze peces a una altra persona, tot dient-li que pensi i retingui a la
memòria una de les imatges dins de les peces. Digues-li:
- Pensa't una imatge.
Quan l’hagi pensat, ves ensenyant-li un darrera de l’altre els engranatges amb vuit peces preguntant si en
aquell engranatge hi apareix el dibuix que l'altra persona ha escollit:
- És aquí?
- Sí/No.
Quan li hagis ensenyat els quatre podràs endevinar quina peça l’altra persona ha escollit!
NOMÉS PER A QUE HO LLEGEIXIS TU. Xxxxt! No ho expliquis fins que el joc s’hagi acabat! Quin és
el secret?: Per tal d'endevinar el dibuix que l’altra persona ha triat ha de sumar els números que hi ha a
l'angle esquerre superior dels engranatges que SÍ contenen el dibuix que l'altra persona he escollit.
És a dir, a mesura que vas ensenyant els quatre engranatges de vuit peces, si la persona et diu que SÍ que
hi ha la imatge que ha escollit, mira el número que hi ha a la peça de l’angle de dalt a l’esquerra. Retent la
xifra a la ment i ves sumant mentalment tots aquests números dels engranatges en que et diu que SÍ que
hi és. Si et diu que no hi és, passa al següent. Quan hagis preguntat pels quatre engranatges torna al
primer i digues el nom de la imatge que es correspon a la xifra que tens al teu cap.
Per exemple: si ha escollit la natura et dirà que no és al primer (al teu cap tens 0), sí al segon (sumes 1.
Per tant: 0 +1 = 1), sí al tercer (sumes 8. Per tant: 0+1+8 = 9), no al tercer (sumes 0. Per tant: 0+1+8+0=
9). Mira quina és la imatge número 9 al primer engranatge: la natura!

La salut és un engranatge del que tots en som una peça
La imatge misteriosa és un joc dins el projecte “Dret a la salut a l’escola”, una iniciativa de la
Fundació Ferreruela Sanfeliu juntament amb Antisida Lleida i la col·laboració de Lika.
Si voleu més informació del projecte visiteu: www.fundacioferreruela.com

Amb la col·laboració de:

Engranatge de 15 peces
1. Respecte

2. Estimar

3. Casa

4. Aliments

5. Educació

6. Estimar-te

7. Cooperar

8. Justícia

9. Natura

10. Compartir

11. Riure

12. Medicines

13. Pau

14. Il·lusió

15. Treball

1er engranatge de 8 peces

4. Aliments

12. Medicines

5. Educació

13. Pau

6. Estimar-te

14. Il·lusió

7. Cooperar

15. Treball

2on engranatge de 8 peces

1. Respecte

9. Natura

3. Casa

11. Riure

5. Educació

13.Pau

7. Cooperar

15.Treball

3er engranatge de 8 peces

8. Justícia

12.Medicines

9. Natura

13.Pau

10. Compartir

14.Il·lusió

11. Riure

15.Treball

4rt engranatge de 8 peces.

2. Estimar

10. Compartir

3. Casa

11. Riure

6. Estimar-te

14.Il·lusió

7. Cooperar

15.Treball

