
Això (no) és just!

4 anys

1. Introducció

A continuació es presenten tot un seguit d’activitats pensades per infants de 4
anys amb l’objectiu de començar a introduir el concepte de la justícia i la injustícia
des de ben petits. Les activitats estan relacionades amb el currículum i
contribueixen a assolir o consolidar els continguts de diferents àrees.

En aquest cas, es parteix del conte “Això (no) és just!”, que planteja tot un seguit
de situacions injustes que finalment es converteixen en justes. Les protagonistes
són animales de la sabana africana i a partir d’aquí la resta del taller es dedicarà a
conèixer més coses pròpies de l’Àfrica (el cafè, el cacau i el cotó).

2. Objectius generals

- Començar a entendre el concepte de justícia (i injustícia)

- Distingir el que és just del que no ho és

- Experimentar amb els sentits i reconèixer plantes i objectes de la natura

3. Correspondència amb el currículum

Les presents activitats estan relacionades amb els currículums establerts per la
llei d’educació LOMQE de l’educació infantil, que es comprenen als Annexos del
Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació
infantil a les Illes Balears.

A continuació es presenta la correspondència de continguts:

Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal

Bloc 1. El cos i la pròpia imatge.

- Utilització dels sentits en la vida quotidiana i per a la identificació de les

pròpies sensacions, percepcions i necessitats bàsiques



Bloc 2. Joc i moviment.

- Exploració i consciència progressiva de les possibilitats i limitacions

perceptives, motrius i expressives pròpies i dels altres, mostrant iniciativa

en l'acció

Àrea de coneixement de l’entorn

Bloc 1. Medi físic: elements, relacions i mesura

- Exploració, manipulació i reocneixement d'objectes i matèries de l'entorn

a través dels sentits  i de les accions(...). Identificació de les sensacions que

s'experimenten en relació amb els objectes (gusts, olors, sons...)

Bloc 2. Aproximació a la natura

- Identificació d'éssers vius i matèries inerts d'entorns propers i llunyans,

significatius per l'infant, valorant la seva importància per la vida.

Bloc 3. Cultura i vida en societat.

- Interès i respecte per la diversitat cultural, de sexes, llengües, ètnies, rols,

professions, tasques, càrrecs, edats...de les persones.

Àrea de llenguatges: comunicació i representació

Bloc 1. Llenguatge verbal

- Ús progressiu, segons l'edat, de lèxic variat i cada cop més precís

- Participació, iniciativa i escolta activa en situacions habituals, reals i

funcionals de comunicació

- Els textos: escolta i comprensió de textos de tipologies diverses,

tradicionals i contemporànies com a font de plaer i d'aprenentatge,

mostrant interès per fer-ho



4. Taula resum d’activitats

ABANS DEL TALLER (equip docent) 20 min

Activitat 1. Els animals de la sabana africana 20 min

EL TALLER (Shikamoo) 50 min

Activitat 1. Contacontes “Això (no) és just!” 20 min

Activitat 2. Què hi creix a l’Àfrica? 15 min

Activitat 3. Ho reconeixes? Toca toca i ensuma 15 min

DESPRÉS DEL TALLER (equip docent) 10 min

Activitat 1. Haki, la papallona màgica 10 min

5. Descripció de les activitats

ABANS DEL TALLER (equip docent)

Temporització total: 20 minuts

ACTIVITAT 1. Els animals de la sabana africana

CONCEPTES CLAU: sabana africana, lleó, hipopòtam, elefant, girafa, zebra

DESCRIPCIÓ GENERAL: Colorejar els dibuixos d’”Això (no) és just!” per

començar a familiaritzar-se amb els animals que protagonitzaran el conte.

AGRUPACIÓ: Grup classe TEMPORITZACIÓ: 20 minuts

OBJECTIUS:

- Conèixer diferents animals de la sabana africana



- Familiaritzar-se amb l’Àfrica i la seva fauna

MATERIAL NECESSARI:

Fitxes per colorejar d’”Això (no) és just!”

METODOLOGIA:

La mestra repartirà les fitxes per colorejar als infants. Mentres els intants

coloregen les figures, la mestra aprofitarà per comentar algunes coses dels

diferents animals (els sons que fan, les seves característiques físiques, aspectes

sobre l’Àfrica…).

D’aquesta manera, el dia del taller, quan es conti el conte ja estaran

familiaritzats amb els animals i amb la sabana africana.

EL TALLER (equip Shikamoo)

Temporització total: 50 minuts

Activitat 1. Contacontes “Això (no) és just!”

CONCEPTES CLAU: just, injust, sabana africana, masai

DESCRIPCIÓ GENERAL: Es farà el contacontes d’”Això (no) és just!” amb l’ajuda

de les titelles de cartró

AGRUPACIÓ: Grup classe TEMPORITZACIÓ: 20 minuts

OBJECTIUS:

- Diferenciar les situacions injustes de les justes.

- Aprendre a identificar les injustícies i denunciar-les

MATERIAL NECESSARI:

Conte “Això (no) és just!” i titelles del conte.

METODOLOGIA:

La persona responsable del taller contarà el conte d’”Això (no) és just!” als



infants de la classe. Ho farà amb l’ajuda de les titelles de cartró del conte per tal

d’il·lustrar-ho millor i amb la col·laboració dels infants.

Activitat 2. Què hi creix a l’Àfrica?

CONCEPTES CLAU: Cacau, cotó, cacauer, Àfrica, xocolata

DESCRIPCIÓ GENERAL: Coneixerem tres productes les matèries primeres dels

quals provenen de l’Àfrica: el cotó (flor de cotó), la xocolata (cacau) i el cafè.

AGRUPACIÓ: Grup classe TEMPORITZACIÓ: 15 minuts

OBJECTIUS:

- Desenvolupar els sentits

- Conèixer d’on venenen el cacau, la xocolata i el cotó

MATERIAL NECESSARI:

Flor de cotó, fil de cotó, cacau, xocolata, grans de cafè, cafè molt, presentació de

diapositives

METODOLOGIA:

Els infants podran tocar les flors de cotó, el fruit del cacau i els grans de cafè

mentre la persona responsable del taller els explica què és cada cosa i quin és el

producte resultant de cadascuna d’aquelles coses.

La responsable del taller explicarà que els fruits i les plantes que toquen

provenen de l’Àfrica, a prop del lloc on passa l’acció del conte. No és allà mateix

on hi ha la sabana, sinó en altres parts d’aquell mateix continent que

anomenam Àfrica. És allà un dels llocs on el cotó, el cafè i el cacau poden créixer

bé.

Activitat 3. Ho reconeixes? Toca toca i ensuma

CONCEPTES CLAU: Cacau, cotó, cacauer, Àfrica, xocolata



DESCRIPCIÓ GENERAL: Conèixer, a través dels sentits els fruits i la planta que

s’han presentat a l’anterior activitat (la flor de cotó, el cacau i el cafè).

AGRUPACIÓ: Grup classe TEMPORITZACIÓ: 15 minuts

OBJECTIUS:

- Desenvolupar els sentits

- Reconèixer el cacau, la xocolata i el cotó

MATERIAL NECESSARI:

Flor de cotó, fil de cotó, cacau, xocolata, grans de cafè, cafè molt, presentació de

diapositives, mocadors, bossa opaca

METODOLOGIA:

Després d’haver tengut un primer contacte amb la flor de cotó, el cacau i els

grans de cafè, es proposarà un repte als infants: hauran de reconèixer

cadascuna de les coses que acaben de conèixer sense fer ús de la vista; amb la

resta dels sentits.

Es dividirà la classe en dos grups. Un grup anirà amb la responsable del taller i

l’altra amb la mestra que hi hagi a l’aula. Per això, s’utilitzaran mocadors per

tapar els ulls dels infants, un per un.

A un dels grups hauran de reconèixer els fruits i la planta amb l’olfacte. Amb les

mans a l’esquena i els ulls tapats, la mestra o la responsable del taller, acostaran

l’objecte al nas de l’infant. A l’altre grup ho hauran de reconèixer tocant-lo. Amb

els ulls tapats, el mestre o la responsable del taller donarà l’objecte a l’infant que

tendrà llibertat per inspeccionar-lo amb les seves mans.

DESPRÉS DEL TALLER (equip docent)

Temporització total: 10 minuts

Activitat 1. Haki, la papallona màgica



CONCEPTES CLAU: xocolata, cacau, comerç just

DESCRIPCIÓ GENERAL: Visualització del vídeo del conte “Haki, la papallona

màgica”.

AGRUPACIÓ: Grup classe TEMPORITZACIÓ: 10 minuts

OBJECTIUS:

- Explorar més sobre el món de la xocolata i el cacau.

- Aprendre què és el Comerç Just

MATERIAL NECESSARI:

Projector i connexió a internet

Enllaç al conte: https://www.youtube.com/watch?v=fJlmGdkYV74

METODOLOGIA:

Veure a l’aula el vídeo del conte “Haki, la papallona màgica” per aprendre més

coses sobre el cacau i la xocolata de Comerç Just.

https://www.youtube.com/watch?v=fJlmGdkYV74

