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1.- Introducció: 

Avaluarè un nen escolaritzat a educació infantil i diagnosticat de retard 
maduratiu mitjançant el mètode utilitzat a la Institució.Un cop avaluat  
dissenyarè un programa psicopedagògic partint de les dades obtingudes en l´ 
aplicació del mètode i una valoració del Pla d´intervenció. 

Estructurat a partir de l'experiència psicopedagògica, la informació que 
subministra el Mètode Dimensional Cambrodí facilita les tasques dels 
professionals en la realització de programes psicopedagògics, informes, 
dictàmens tècnics i adaptacions curriculars a partir de l'anàlisi dels aspectes 
quantitatius, qualitatius i psicosocials que d'ell s'obtenen. Permet, a més, 
realitzar registres longitudinals i acumulatius dels subjectes avaluats, la qual 
cosa és molt útil per a fer el seguiment i controls evolutius dels seus 
progressos, veure el ritme i la tendència dels mateixos i poder organitzar la 
resposta educativa més adequada per a les seves necessitats. 

La multitud de dades que facilita l'avaluació és font imprescindible d'informació i 
orientació.  

Per a facilitar l'avaluació i el seguiment dels subjectes explorats, s´ha creat un 
programa informàtic, el corrector del Mètode Dimensional Cambrodí, que és 
capaç de generar automàticament els resultats de l'avaluació, així com la 
impressió de fitxes i la generació d'informes psicopedagògics. També és una 
bona eina per a generar estadístiques, ja que permet als usuaris del Mètode 
Dimensional Cambrodí col·laborar amb la Fundació Antoni Cambrodí en la 
creació d'una base de dades amb els resultats de les exploracions individuals. 
Aquesta informació estadística serà accessible a tots els usuaris registrats i 
facilitarà el desenvolupament d'estudis sobre la teoria evolutiva de subjectes 
amb discapacitats intel·lectuals. Aquesta informació servirà també per a 
actualitzar i validar el mètode en el futur. 

 L'edició digital del Mètode Dimensional Cambrodí està composta per: 

·      Corrector del Mètode Dimensional Cambrodí: És una aplicació 
informàtica, per a plataformes Windows®, que permet portar a terme 
avaluacions amb el Mètode Dimensional Cambrodí. Aquesta aplicació li 
permetrà mantenir una base de dades dels alumnes i de les seves 
respectives fitxes i exploracions, facilitant l'obtenció de resultats, tant per 
pantalla com per impressora, en forma de fitxes o informes. El corrector 
està traduït al castellà i al català. 

·         Documentació del Mètode Dimensional Cambrodí: És un 
document HTML (en forma de pàgina Web) que recull la documentació 
de referència del Mètode Dimensional Cambrodí així com el material 
específic necessari (referències, làmines, dibuixos, etc.) per a 
l'exploració. Aquesta documentació aquesta totalment disponible en 
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castellà. En català, de moment, només està disponible una de les 
dimensions (Dimensió C) de les quals consta el mètode. 

El programa corrector està pensat per a treballar conjuntament amb la 
documentació del Mètode, de manera que és possible consultar la 
documentació i avaluar els subjectes d'una manera fàcil i dinàmica. 

 
El Mètode dimensional CambrodÍ s'articula a través de l'exploració de cinc 
grans camps de conducta funcional pràctica, cadascun dels quals constitueix 
una dimensió. Així, doncs, hi haurà cinc dimensions denominades amb les 
lletres A, B, C, D i E. El contingut de cadascuna d'elles és el següent: 
 
DIMENSIÓ “A”: MOTORICO-CINESTESICA. Comprèn l'examen de la conducta 
motòrica i postural des de la seva més mínima expressió fins al límit que es 
considera com a suficient a les finalitats de la seva aplicació pràctica i als 
objectius de psicohabilitació del limitat. 
 
 
DIMENSIÓ “B”: MANIPULATIVA. Comprèn l'examen de les possibilitats 
funcionals de les mans, aplicades també a una conducta pràctica i útil 
accessibles a les seves condicions de limitat 
 
 
DIMENSIÓ “C”: COMUNICATIVA. Comprèn l'examen de les possibilitats de 
comunicació, especialment per mitjà del llenguatge parlat, tant sobre la seva 
capacitat per rebre com per transmetre informació. En ella s'integren dos 
sectors per examinar els límits aconseguits en l'aprenentatge de la lectura i 
l'escriptura. 
 
DIMENSIÓ “D”: COGNITIVA. Comprèn l'examen dels coneixements nominals 
que posseeix, sobre si mateix i sobre el món físic, i dels coneixements 
relacionals: analògics, espai- temporals, quantitatius, qualitatius (sensorials i 
dimensionals), lògic- causals, etc. 
 
DIMENSIÓ “E”: MOTIVACIONAL-SOCIAL. Comprèn l'examen de les seves 
motivacions psicosocials. També s'inclouen en aquesta Dimensió els nivells 
aconseguits en la comprensió de les seves relacions amb el mitjà i el de les 
seves possibilitats per desembolicar-se dins d'ell amb autonomia i 
responsabilitat. 
 
Ara bé, com el contingut de cada Dimensió és molt ampli, cadascuna d'elles 
està dividida en sectors funcionals diferenciats, en nombre de cinc per a cada 
Dimensió. Aquests cinc sectors es retolen amb la numeració romana I, II, III, IV 
i V. 
 
El Mètode es nodreix, doncs, com a font d'informació de l'exploració de 25 
sectors de conducta funcional pràctica, sectors fins a cert punt autònoms de tal 
manera que no es corresponen uns amb uns altres en el seu paral·lel evolutiu. 
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El contingut de cadascun d'aquests sectors és el següent: 
 
 
DIMENSIÓ “A”, MOTÒRICO-CINESTESICA: 
 
 
SECTOR A-I: Control postural estàtic en les seves diverses formes. 
 
SECTOR A-II: Deambulació en totes les seves varietats. 
 
SECTOR A-III: Possibilitats funcionals dels braços. 
 
SECTOR A-IV: Possibilitats funcionals de les cames, exclosa la marxa. 
 
SECTOR A-V: Coordinació funcional dels moviments del cos. 
 
 
DIMENSIÓ “B”, MANIPULATIVA: 
 
SECTOR B-I: Possibilitats funcionals de la mà com a òrgan prensor. 
 
SECTOR B-II: Manipulació aplicada als actes de vestir-se, despullar-se i 
endreçar-se. 
 
SECTOR B-III: Manipulació aplicada a l'acte de menjar. 
 
SECTOR B-IV: Organització perceptiu - manual aplicada al grafisme i al dibuix. 
 
SECTOR B-V: Possibilitats manipulatives “constructives”. 
 
 
DIMENSIÓ “C”, COMUNICATIVA: 
 
SECTOR C-I: Utilització del llenguatge com a instrument de comunicació. 
 
SECTOR C-II: Comprensió del llenguatge oral d'ordre relacional. 
 
SECTOR C-III: Producció de llenguatge atenent a la seva organització 
sintàctica. 
 
SECTOR C-IV: Capacitat per a la lectura. 
 
SECTOR C-V: Capacitat per a l'escriptura. 
 
 
DIMENSIÓ “D”, COGNITIVA: 
 
SECTOR D-I: Coneixements nominals sobre la persona humana. 
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SECTOR D-II: Coneixement nominatiu d'elements del món ambiental. 
 
SECTOR D-III: Coneixements relacionals implicats en la identitat qualitativa. 
 
SECTOR D-IV: Coneixements relacionals quantitatius i d'ordre lògic-causal. 
 
SECTOR D-V: Coneixements relacionals espai- temporals. 
 
DIMENSIÓ “E”, MOTIVACIONAL-SOCIAL: 
 
SECTOR E-I: Motivacions de la conducta psicosocial i reaccions emocionals. 
 
SECTOR E-II: Coneixements soci-culturals sobre el mitjà ambiental. 
 
SECTOR E-III: Nivell d'autonomia personal. 
 
SECTOR E-IV: Nivell de relació social. 
 
SECTOR E-V: Nivell de responsabilitat social. 
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2.- Descripció del Procés i 3. Analisi del Context d´intervenció: 

El subjecte (nena p-5 amb un retard maduratiu) és l’agent educatiu, objecte de 
la intervenció psicopedagògica i el lloc o funció professional des de la qual es fa 
l´avaluació (escola i fundació per fer l´enregistrament de les dades de les 
proves psicopedagògiques realitzades) i fer la intervenció del retard maduratiu. 

D'acord amb la terminologia d'H. Werner i A. Strauss, el retard maduratiu 
endògen de la nena subjecte seria  un retard intel·lectual causat per una 
dotació genètica pobra. Els components d'aquest grup es comportarien com 
nens o nenes més petits. 

El nivell de la pràctica educativa en el qual es desenvolupa el projecte: escola 
d´educació infantil ordinària aula  P5 amb la nena, assessorament i orientació  
a la seva tutora. 

La tria de les dimensions o variables d’anàlisi de la pràctica educativa rellevants 
per a les tasques d’intervenció psicopedagògica implicades en el projecte.  

L´estimulació cognitiva amb els nens amb dificultats d´aprenentatge en l´etapa 
escolar resulta d´interés general i funcionalitat gran per a tots els mestres. La 
previsió de la continuïtat del projecte en un futur immediat a l´escola on treballo 
(àmbit d´intervenció) és clara.Realitzaré una tasca d´intervenció útil que podrà 
ser posada en pràctica durant aquest curs acadèmic. 
 

*Selecció de l’àmbit d’intervenció Educativa: Educació escolar Infantil- primària. 

*Detecció, exploració i avaluació de les dificultats d’aprenentatge. Instrument 
d’avaluació, control i seguiment: M.D.C 

*L´eix central de la TEORIA EVOLUTIVA SOBRE LA DISCAPACITAT 
INTEL.LECTUAL de 3 a 10 anys és la dimensió cognitiva. En aquesta centrarè 
el meu practicum junt a la dimensión comunicativa.Activació Cognitiva com a 
Model d´íntervenció Psiocpedagògica. Aquesta metodologia exploratòria, el 
Mètode Dimensional Cambrodí, és un dels "vèrtexs" d'un gran "triangle" format, 
a més, per una teoria científica, la Teoria Evolutiva de la Deficienciació, i una 
sistemàtica educativa, els Programes Psicohabilitatius i Psicopedagògics 
(Disseny Curricular per a l'Educació Especial). Aquests tres vèrtexs es 
relacionen entre si i, per la mútua influència que mantenen, amplien les seves 
possibilitats i eficàcia. És per això que s'aconsella mantenir aquesta mútua 
relació que els dóna, en l'actualitat, una consistència teòrica i pràctica gens 
menyspreable. 
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Detecció necessitats (observació, documentació i entrevistes)-exploració-
avaluació-intervenció 

El cas d´intervenció és una nena de P5 com ja he dit anteriormente, 
diagnosticada amb un retard maduratiu que presenta greus problemas 
d´aprenentatge.Acudeix a l´Ona un cop per setmana per rebre estimulació 
primerenca, És una  nena que va neixer prematura amb problemes 
respiratoris.Té un dictamen i presenta un 33% de discapacitat, 20% per ella i la 
resta per problemàtica social (problemes d´alcoholisme dels dos progenitors). 

Presenta una dificultat en l´aprenentatge de la lectoescriptura. La nena 
ressegueix amb lletra de pal el que li fa la tutora.De matemàtiques compta del 1 
al 9 amb dificultats.  

 
Un cop estigui familiaritzada amb el mètode, mitjançant les pràctiques 
presencials, la utilització dels 5 volums del manual del mètode, les escales 
d´observació sistemàtica i lectura del llibres de Cambrodi, li farè en una primera 
fase a l´escola una valoració psicopedagògica mitjançant la passació de proves 
a nivell individual ( recollida de dades a l’escola), avaluació amb el Mètode 
dimensional Cambrodí de dos àrees de conducta:, llenguatge i comunicació i 
cognitiva i social.) i una possible avaluació amb altres proves 
psicopedagògiques, si escau, que mesuren factors específics, (lecto-escriptura, 
comprensió lectora, raonament matemàtic, atenció, etc.). i finalment una 
intervenció d´estimulació cognitiva amb activitats seqüenciades i classificades. 

 
Durant una segona fase d´intervenció psicopedagògica farè una elaboració 
d’un programa individualitzat que contemplarà els seus coneixements previs, el 
disseny curricular que segueix l’escola, el nivell d’autonomia personal i socials I 
les competències de comunicació verbal i escrita. Tot això per reforçar les 
àrees curriculars. Se li elaborarà finalmente un material-recurs didàctic adaptat 
a les seves necessitats educatives i que doni suport en el seu procès 
d´ensenyament-aprenentatge. Es realitzarà un assessorament a la tutora sobre 
el material. Se la mantindrà informada sobre el procediment i els resultats de la 
passació de proves i del nivell de la nena en comparació a un nen d´edat 
evolutiva de 5 anys. 
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4.- Marc legal i teòric. 

Els programes psicopedagògics de l´aplicació del mètode estan articulats a 
través de factors i dispositius didàctics. Aquests factors i dispositius didàctics 
que intervenen en el currículum estan compresos en els tres blocs següents: 
els Continguts, els Mecanismes d'Activació Cognitiva i els Processos 
d'Afirmació Cognitiva. 

 
Els Continguts estan constituïts pel conjunt de matèries que han de ser objecte 
de l'adquisició cognitiva. Inclouen els coneixements Nominals i els Relacionals, 
tots dos necessaris per assumir el procés d'adquisició de la identitat dels 
objectes. 

 
Els coneixements Nominals són de signe designatiu i condueixen al 
coneixement del nom de cada cosa, diferents per a cadascun d'ells com a 
signe d'identificació. Són coneixements que emanen de l'objecte i que l'alumne 
ha d'extreure de la seva pròpia idoneïtat. 

 
Els coneixements Relacionals són comuns per a tot el contingut nominal i són 
els que van a introduir en ells un gran nombre de "transformacions" en la seva 
funció, en la seva situació, en les seves qualitats, etc. Implica que són 
coneixements que cal inserir-los en l'objecte referenciat i que juguen un paper 
transcendental en la construcció de la limitació, ja que el discapacitat mental 
acostuma a assumir-los, no en el seu significat relacional sinó com a nominals i 
freturosos, per tant, del seu valor relatiu. 

 
Els Mecanismes d'Activació Cognitiva inclouen els recursos didàctics que el 
professional haurà de posar en acció per optimitzar els aprenentatges. D'entre 
ells destaquen, en l'educació de l'alumne amb n.e.e., els cinc següents: 

a) L'experiència vital, social i lúdica del subjecte. 
b) L'activació de la representació mental cinèsica. 
c) L'exploració física (creativitat, causa-efecte, etc). 
d) La dialèctica a través de la negació i del conflicte. 
i) La descentració (respecte als altres i respecte als objectes). 
 
Els Processos d'Afirmació Cognitiva són aquells processos que asseguren i 
afirmen l'adquisició dels coneixements de tota classe. Són combinacions lògico 
representatives denominats Nuclis-Basic d'Organització Lògica i d'Organització 
Representativa. 

a) Nuclis-Bàsic d'Organització Lògica: 
Operacions de combinació. 
Operacions de relació i interrelació. 
Operacions d'intercanvi i de negació. 
Operacions de classificació. 
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Operacions de causa-efecte. 
Processos conduents a la identitat qualitativa. 
b) Nuclis-Bàsic d'Organització Representativa: 
La representació mental cinèsica. 
Els processos d'imitació en totes varietats. 
La identificació i l'expressió d'imatges gràfiques. 
La representació mental de la conservació de la qualitat dels objectes. 
Els diferents factors i dispositius s'organitzen, segons els criteris pertinents, a 
les programacions individuals i de grup. Tot això permet l'avaluació contínua 
dels progressos dels alumnes, l'elaboració dels informes, la coordinació amb 
altres professionals, etc 

 

Organigrama de la Fundació. 

La Fundació Antoni Cambrodí-Institut de Psicologia Evolutiva (FAC-IPE) és una 
Fundació privada sense ànim de lucre. Fou creada a Tarragona a l’any 1982 
pel Dr. Antoni Cambrodí i un nodrit grup de col·laboradors, sobre la base dels 
treballs realitzats pel propi Dr. Cambrodí en l’àmbit de la Discapacitat 
intel·lectual. 

Objectius: 

• Estudiar i investigar sobre les noves conceptualitzacions en el camp de 
la Discapacitat Intel·lectual. 

• Millorar i difondre el Mètode Dimensional Cambrodí, com a instrument 
d’avaluació propi. 

• Intercanviar, a nivell teòric-pràctic, amb els professionals que intervenen 
en l’educació i la millora en la qualitat de vida de les persones afectades 
de Discapacitat Intel·lectual. 

• Oferir serveis psicopedagògics que incideixin en la prevenció, quan es 
tracti de risc evolutiu, i en la millora, quan es tracti d’insuficiència o 
discapacitat intel·lectual. 

Format per professionals, psicòlegs, pedagogs i logopedes, ofereix els 
següents serveis: 

◊ Valoració psicopedagògica: 

· Passació de proves a nivell individual ( a la  institució o a l’escola si es 
creu necessari). 

· Avaluació amb el Mètode dimensional Cambrodí. Aquest mètode avalua 
les següents àrees de conducta: motòrica, manipulativa, llenguatge i 
comunicació, cognitiva i social. 
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· Avaluació amb altres proves psicopedagògiques que mesuren factors 
específics, (lecto-escriptura, comprensió lectora, raonament matemàtic, 
atenció, etc.). 

◊ Assessorament psicopedagògic: 

A partir dels resultats obtinguts en les diferents proves:  

· Informe amb el nivell evolutiu i nivell de competències.  

· Assessorament als professionals que participen en el procés 
educatiu de l’alumne/a. 

· Assessorament a la família. 

◊ Intervenció psicopedagògica: 

a) Elaboració d’un programa individualitzat que contemplarà: 

· Els seus coneixements previs. 

· El disseny curricular que segueix l’escola. 

· El nivell d’autonomia personal i social. 

· Les competències de comunicació verbal i escrita. 

b) Reforç en les àrees curriculars 

◊ Atenció primerenca: 

· Avaluació amb les Escales d’Observació Sistemàtica Cambrodí-Sastre ( 0-
3 anys). Aquestes escales avaluen les següents àrees de conducta: 
motòrica, manipulativa, llenguatge i comunicació, cognitiva—simbòlica, 
cognitiva—lògica i social. 

· Diagnòstic evolutiu. 

· Intervenció. 

· Orientació a les famílies.  

· Assessorament, orientació  i intervenció a les escoles, escoles bressol i 
atenció psicológica. 

◊ Pertorbacions de llenguatge i audició: 

. Avaluació 

. Tractament 



Organigrama de la Fundació: 

 

Teoria Cambrodiana: 

Partint de la teoria cambrodiana, insistent referent a l'existència 
de processos que permeten consolidar l'adquisició cognitiva 
d'aprenentatges i coneixements; havent classificat aquests processos en 
dos nuclis: lògic i representatiu; i podent ser detectats a partir de l'avaluació 
amb el Mètode Dimensional Cambrodí (MDC), 
podem dissenyar activitats que permeten potenciar i consolidar les 
competències cognitives, optimitzant l'adquisició d'aprenentatges i 
coneixements. Es presentarà un model, a partir d'un cas pràctic, de disseny 
d'activitats que potenciïn i consolidin les adquisicions cognitives. 

L'estudi de la discapacitat intel.lectual  i la investigació sobre la 
pràctica psicopedagògica adequada per atendre educativament a 
subjectes afectats de d.ps. van portar a Cambrodí al vessant de l'Avaluació; 
àmbit en el qual s'utilitzaven instruments dissenyats per al 
"subjecte normal" sense tenir en compte certs requisits fonamentals 
per avaluar a subjectes amb necessitats educatives especials (n.e.e.). 
.ajustada a les seves necessitats. 

L'estructuració del Mètode Dimensional Cambrodí (M.D. de C.), que 
parteix dels criteris evolutiu, cognoscitiu i constructivista, contempla 
en la seva última revisió (1993) les seqüències descrites en "Principis de 
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Psicologia Evolutiva del Deficient Mental" (A. Cambrodí, 1983):,causal, 
generatriu, que permeten avaluar des de l'inici 
aquelles deficiències, insuficiències, riscos evolutius, limitacions 
necessitats, coneixements previs, així com aquells processos 
cognitius que es troben a la base de certs aprenentatges. El que ens 
permet valorar i conèixer el nivell de competències del subjecte avaluat. 
Requisit fonamental per elaborar la resposta educativa més ajustada 
a les seves necessitats. 

El MDC no només és aplicable a subjectes amb discapacitat intel.lectual. 
sinó també a subjectes amb dificultats escolars i n.e.e. 

Tot el referent a l'avaluació, actualment, se cenyeix a l'avaluació 
d'aprenentatges o coneixements ja treballats amb els alumnes. La 
valoració prèvia que ens permeti situar a l'alumne amb n.e.e. en el seu nivell 
evolutiu, el seu nivell de competències i el dèficit que presenta, està 
relegada a un segon terme. En la pràctica, malgrat l'esforç dels 
professionals dels Equips Psicopedagògics, encara són molts els 
alumnes que en el dictamen no queda reflectit el seu nivell 
de competències. 

En el moment de l'abordatge pedagògic de l'alumne amb n.e.e, amb 
freqüència es desconeix d'on partim per poder adaptar el 
currículum a les seves necessitats. 

Interpretar el nivell evolutiu de l'alumne, els processos, mecanismes i 
coneixements que té adquirits ens facilitaran determinar què 
objectius del currículum escolar pot arribar a assumir. 

 
Què considerem com a retard maduratiu? 

Es considera un retard maduratiu aquell possible dèficit en el desenvolupament 
que presenta un individu en certs aspectes del seu comportament. Es parla de 
retard maduratiu neurofisiològic quan el dèficit es manifesta en problemes 
cognitius o de processament de la informació. En el context educatiu això es 
manifesta amb mancances en la comprensió i en la realització de procediments 
adequats davant la tasca. I es parla de retard maduratiu psicològic en aquells 
casos on es manifestin, més aviat, conductes inadequades a l‟aprenentatge. El 
problema és que a l‟hora de precisar l‟origen exacte del retard maduratiu, cal 
pensar que ambdós conceptes (retard  neuropsicològic i retard psicològic) es 
retroalimenten. Cal tenir en compte també la condició conjuntural del retard 
maduratiu, fet que permet pensar en la seva reeducació, i que el diferència de 
la condició estructural del retard evolutiu, que té una reeducació molt més difícil 
i limitada. 
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Teoria de la DISCAPACITAT 

Un cop comentada la perspectiva teòrica on s’empara la recerca, fonamentada 
bàsicament en autors com Piaget, Vigotski, Bruner, I evidentment el corpus 
teòric d’Antoni Cambrodí, els objectius i el disseny metodològic utilitzat. 

Aquesta metodologia exploratòria, el Mètode Dimensional Cambrodí, és un dels 
"vèrtexs" d'un gran "triangle" format, a més, per una teoria científica, la Teoria 
Evolutiva de la *Deficienciación, i una sistemàtica educativa, els Programes 
Psicohabilitatius i Psicopedagògics (Disseny Curricular per a l'Educació 
Especial). Aquests tres vèrtexs es relacionen entre si i, per la mútua influència 
que mantenen, amplien les seves possibilitats i eficàcia. És per això que 
s'aconsella mantenir aquesta mútua relació que els dóna, en l'actualitat, una 
consistència teòrica i pràctica gens menyspreable.  

Seguirem la Teoria Evolutiva de la Deficienciació( actualment modificat el 
terme deficient per Discapacitat intel.lectual) del Dr Cambrodí.Per a ell 
concepte de DISCAPACITAT es recolza en tres criteris: 

 
a) Criteri evolutiu: Planteja les necessitats educatives no com un fet estàtic sinó 
canviant, en curs de transformació. No es tracta de veure al subjecte tal com és 
en un moment determinat si no tal com va sent al llarg del procés evolutiu. 
 
b) Criteri cognoscitiu: Sobre el procés cognitiu radica l'especificitat de la 
condició de necessitat ja que, fonamentalment, la necessitat educativa és de 
base cognitiva, interpretant el sistema cognitiu en el seu més ampli sentit, 
emparant sota les seves influències totes les altres àrees del desenvolupament. 
Aquest protagonisme cognitiu s'evidencia a través de la successiva evolució del 
retard i de la desestructuració, que acaben conferint a la intel·ligència deficitària 
una dinàmica que li és pròpia, diferent de la del nen "normal". 
 
c) Criteri constructivista: El subjecte amb n.ee., a mesura que en el curs del seu 
procés evolutiu va desestructurant la seva funció cognitiva, va estructurant la 
seva limitació. Del que es dedueix que aquesta deficiència evolutiva és, en 
major o menor grau, "construïda" en el curs del seu propi desenvolupament.  

El Procés de Discapacitat es produeix, en síntesi, al llarg de tres seqüències: 
 
a) Seqüència Causal, en la qual les diferències quantitatives inicials, derivades 
de les insuficiències d'organització biològica (dinàmica representativa, 
descentració i deduccions lògiques) i de la interacció ambiental (experimentació 
física, contradicció-negació), produeixen llacunes representatives i 
inconexiones de l'acció-representació. 

 
b) Seqüencia Generatriu, en la qual a partir d'aquelles llacunes i inconnexions, 
es produeix la creació de processos combinatoris i relacionals lògic-
representatius insuficients i/o defectuosos (imperfecta discriminació 
transanalògca, defectuosos processos d'anàlisis, imperfeccions en la identitat 
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qualitativa, creació d'estructures heterotópiques de conducta, imperfecta 
adquisició de coneixements relacionals, defectuosos processos de síntesis, 
imperfeccions en la identitat quantitativa). 

c) Seqüència Efectora, en la qual mitjançant aquells processos de combinació 
relacional es consolida el procés deficienciador, per desestructuració cognitiva, 
en unes diferències qualitatives finals. 

De tal manera que, la qual cosa al principi són insuficiències i riscos, en certa 
mesura reversibles, es converteixen en deficiències consolidades i 
irreversibles. Per aquest motiu sigui tan important conèixer el procés, avaluar 
periòdicament als subjectes amb n.e.e., conèixer les maneres d'incidir en 
aquest procés i anar reajustant les intervencions, periòdicament, per evitar que 
es consolidin les insuficiències en diferències qualitatives. 

 
Les últimes propostes d'intervenció que va proposar el Dr. Cambrodí van 
encaminades a incidir en aquest procés de construcció de la intel·ligència de 
manera defectuosa, situant-se en l'àmbit central que és la Combinatòria 
Relacional (tipus de combinacions, complexitat i nombre d'elles que es 
produeixen en cada acció, etc). 

 

El contingut avaluat pel Mètode Dimensional Cambrodí s'articula a través de 
cinc grans camps de competències o Dimensions que poden avaluar-se de 
forma independent i que comprenen: 

- Motòric-cinestèsic: la conducta motòrica i postural. 

- Manipulativa: les possibilitats funcionals de les mans. 

- Comunicativa: les possibilitats de comunicació oral i escrita. 

- Cognitiva: els coneixements nominals i relacionals. 

- Motivacional-social: les motivacions psicosocials, les relacions amb el mitjà i 
el nivell d'autonomia. 

Al seu torn, cada Dimensió es divideix en cinc sectors de vint ítems 
cadascun que segueixen un ordre de creixent maduresa evolutiva. El 
Mètode Dimensional Cambrodí comprèn 500 referències en total, les més 
representatives del desenvolupament del subjecte de 3 a 8 anys. 

El desenvolupament compren la totalitat de l´organisme i la totalitatde les 
conductes de la persona: motòriques, comunicatives, socials, personal i 
comunitàries. 
Persepectiva evolutiva, cognoscitiva i constructivista. 
El curs evolutiu dels discapacitats intel.lectuals  segueix un ritme distint, un 
retrás acumulatiu generat per l´adicció de fraccions d´endarreriment. 
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Si és rebasa el límit de tolerància( expressat per la separació ente la edat 
cronològica i l´edat evolutiva cognitiva) el desenvolupament quedaràmolt 
marcat per defectes estructurals.Aquest límit de tolerància està relacionat amb 
els periodes crítics o sensibles del desenvolupament.Causes orgàniques i 
biològiques influeixen en què el ritme sigui tolerable o no tolerable, primerenc o 
tardiament evolutiu.JUnt amb aquest endarreriment evolutiu es produeix una 
desorganització de la conducta o allò que es el mateix, una desestructuració 
aptitudinal de la conducta, desl diferents elements que hi intervenen en una 
conducta determinada. 
La tolerància arriba al seu límit en l´estructura aptitudinal general quan sumats 
els valors de les dimensions A i B rebasen el 50% del total. 
El procés desestructurador és signe evolutiu, dinàmic i originador d´esencials 
pertorbacions en la conducta del discapacitat intel.lectual. 
El terme desestructuració aptitudinal s´aplica al procés estructural que cursa 
amb modificacions en els seus valors respecte al acreditats pel 
desenvolupament normal. 
Desestructuació aptitudinal i endarreriment, doncs estan interrelacionats.. 
Des de la perspectiva cognotivista l´estructura mental de la intel.ligència, es 
defineix com una activitat psiquica primària i bàsicament fonamental coma punt 
de partida sobre la qual ha de bastir-se la comprensió,exploració, valoració i 
educació del nen escolar discapacitat. 
La intel.ligencia doncs, des d´aquesta perspectiva és la protagonista destacada 
de la deficiència i del procés de deficienciació encara que hi ha més factors que 
influeixen(psicosocials,neurològics, psicopàtics, sensorials,..etc) 
Quan la deficiència o defectuositat de la funció intel.lectual és gairabé el seu 
únic problema i en el què tota la resta de desordres conductuals que li 
sobrevenen de la seva insuficient aptitud mental, parlem de deficient mental 
idiopàtic. 
El sistema cognitiu del discapacitat mental té sempre en disonància 
l´anomenada aptitud denominativa (coneixements nominals) i el repertori de 
disponibilitats(coneixements relacionals). 
 

L´adqusició dels coneixements nominals es realitza mitjançant el procés de 
diferenciació transanalògica.L´asimilació dels coneixements nominals suposa la 
incorporació al patrimoni cognitiu del deficient mental del coneixement 
mitjançant contacte físic, per la seva pròpia experiència o per informació verbal. 
 

L´augment progressiu d´aquest repertori de coneixements es fa per mitjà d´una 
adicció successiva de nous elements al anterior. 
 

Si el pedagog no està sincronitzat en els procesos d´adquisició cognitiva del 
discapacitat mental es cometen errades en l´avaluació del nivell real aconseguit 
en l´assimilació dels coneixements que se li imparteixen. 
 

Els coneixements relacionals poden ser qualitatius, funcionals, quantitatius 
(nombre d´objectes que existeixen), analògics (semblances i diferències entre 
els objectes), dimensionals (tamany de les coses i espacio-temporals(situació 
de les coses en l´espai i respecte al temps).Aquestos coneixements estan 
intimament relacionats amb el desenvolupament i la maduresa del llenguatge 
del discapacitat intel.lectual tant a nivell de comprensió com de producció. 
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Els coneixements relacionals tenen un marcat poder transformacional indicat 
per Piaget com a bàsic i necessari per la contrucció del pensament lògic-
matemàtic. 
La dificultat en el nen discapacitat intel.lectual és l´escasa capacitat per 
combinar, intercambiar o relacionar situacions. 
Per fer una exploració cognitiva es fa servir el sector D (coneixements culturals 
elementals, coneixements nominals sobre la persona humana, sobre el mon 
ambiental i coneixements relacionals de base qualitativa: color, forma, 
sensacions i d´ordre lògico-causal, quantitatius i analògics) i el sector E-
II(coneixements sobre el món ambiental en funció del temps i de l´espai. 
 
Les dades aportades per l´exploració dimensional ens proporcionen dades 
quantificables en referència al desenvolupament cognitiu, al seguiment de les 
estructures aptitudinals avaluades i comparació amb les concoordances i 
diferències en els mateixos subjectes respecte a edats evolutives aconseguides 
en cadascu dels sectors cognitius explorats.També ens proporcionen l´us 
d´estratègies operatives per plantejar-se problemes i trobar la solució: 
informació no quantificable. 
Des de la perspectiva constructivista de l´aprenentatge, s´enten la discapacitat 
com un procés. Si la intel.ligència normal es construeix segons Piaget segons 
l´acció del nen amb el medi físic, en el curs del desenvolupament de la 
intel.ligència defectuosa, deu contruir-se bé. 
Si aquesta desestructuració  cognitiva està organitzada de concretar , des del 
punt de vista epistemòlogic i psicològic ,els desajustos estructurals, es planteja 
el problema de la detecció dels mecanismes deficienciadors mitjançant els 
quals  aquest procès evoluciona i progressa. 
Les sequències funcionals componen tota l´estructura del procés deficienciador 
que portarà al subjecte biològicament i ambientalment procliu a la deficiència 
d´una insuficiència quantitativa d´aptituds cognitives a una diferència qualitativa 
de disponibilitat intel.lectiva. 
Aquestes seqüències són causals (fonaments biològics i ambientals), 
generatriu(dinàmica psicològica que la organitza i estabilitza coma  deficiència) 
i efectora( es manifesta per les característiques de l´acció intel.ligent del nen ja 
qualitativament diferenciat). 
 
La sequència causal comprén el conjunt de fonaments biològics i ambientals 
que constitueixen els ciments sobre els quals s´edificarà la discapacitat. 
La OLIGODINAMIA FUNCIONAL és el primer signe d´alerta que es perfila en el 
desenvolupament amb endarrerriment evolutiu. 
 La no adquisició o falta de formació d´activitats cognitives ocasiona llagunes 
evolutives. La separació i asincronia evolutiva dona com a consequênciamuna 
menor disponibilitat mental per fer les corresponents deduccions lògiques de 
les accions quen realiza.La major inadecuació entre el comportament global es 
fa més gran amb el desenvolupament. 
S´ha de valorar la tolerància al endarreriment i ritme d´acceleració amb el qual 
l´endarreriment evoluciona.  
Aquestes inadequacions cognitivo-comportamentals generen llacunes 
representatives amb inconnexions acció-representació i insuficiències 
quantitatives d´ordre ambiental experiències físiques, situacions de conflicte i 
experiències socials). 
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 En la seqüencia generatriu els processos de discapacitat crearan una 
desestructuració cognitiva privativa de la deficiència mental. 
Les estratègies resolutives en la solució de problemes cognitius del nen amb 
discapacitat són molt diverses. 
En la conducta intel.ligent del nen amb discapacitat mental apareix una 
inconexió acció-representació mental, una precària disposició per a la deducció 
lògica (combinacions relacionals) i una limitada capacitat per establir relacions 
tant inter com intra-instrumentals. 
 Tenim 6 varietats de combinacions relacionals: dimensionals, espacio-
temporals, qualitatives, funcionals, quantitatives i analògiques. 
Aquestes combinacions relacionals poden ser de dos classes: homologues i 
heteròlogues. Els mecanismes mitjançant els quals s´arribarà a verificar les 
combinacions relacionals que la maduresa cognitiva del nen li deixo operen a 
tres nivells funcionals: per habituació per mitjà de l´experiència, per 
experimentació activa i per invenció representativa del resultat. 
 
Processos d´afirmació cognitiva organitzades en dos grups anomenats 
núcleos-base d´organització lògica i representativa. 
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PROCÉS DE DISCAPACITAT:  
 

 
 
El paradigma evolutiu de la discapacitat quedaria incomplet sense especificar la 
sequència efectora.Les modalitats de conductes resolutives de problemes 
cognitius o de situacions que exigeixen un suport cognitiu poden tindre 
aquestes variables: 
-per oligodinamia representativa cinèsica. 
-per establiment d´una sola combinació relacional 
-per falta de conneXió acció-representació que obliga al nen a realitzar repetits 
assajos per trobar la solución correcta 
-per la el.laboració de combinacions relacionals homologues en substitució de 
les que deurien ser heteròlogues amb lo qual el resultat es totalment o 
parcialment incorrecte. 
-Per utilitzar altres estructures resolutives 
-per habituació per experiència 
-per donar solucions màgiques a problemes lògics. 
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Bases sobre les que es nodreix la Teoria de la discapacitat: 
Concepció constructivista de l’aprenentatge: Piaget i Vigotsky 

Des de la teoria piagetiana (vegeu Feldman, 2007) s’entén que l’ésser humà 
està constituït per una part biològica, però la construcció del pensament és 
possible a causa de varis processos tals com: 
_ L’acomodació; és el procés en virtut del qual l’intel.lecte ajusta 
contínuament el seu model del món per incorporar en el seu interior cada 
nova adquisició. 
 
_ L’assimilació; és la inclusió a una nova estructura. L’estructura tendeix a un 
estat d’equilibri. El desenvolupament intel.lectual és un procés continu 
d’organització i reorganització d’estructures. Cada nova organització integra 
l'anterior. El resultat final d’aquesta evolució és el que Piaget denomina les 
operacions formals. 
 
_ L’adaptació; és l’essència del funcionament intel.lectual, de la mateixa 
manera com ho és del funcionament biològic. 
 
Segons Piaget (1970), l’acomodació significa no només una modificació dels 
esquemes previs en funció de la informació assimilada, sinó també una nova 
assimilació o reinterpretació de les dades o coneixements anteriors en funció 
dels nous esquemes construïts. L’adquisició d’un nou concepte pot modificar 
tota 
l’estructura conceptual precedent. No hi ha assimilació sense acomodació, però 
l’acomodació tampoc existeix sense una assimilació simultània. 
El progrés de les estructures cognitives es basa en una tendència a un 
equilibri creixent entre ambdós processos. Només dels desequilibris entre 
aquests dos processos sorgeix l’aprenentatge o el canvi cognitiu. 
Tal com diu J. Gallifa (1990), el desenvolupament intel.lectual és un procés 
continu d’organització i reorganització d’esquemes i estructures mitjançant 
processos d’equilibri, desequilibri i reequilibri. 
Un estadi és un estat determinat de desenvolupament de l'estructura que es 
concreta per un nivell determinat de maduració operacional. Distingim tres 
estadis o períodes fonamentals: 
� sensòrio–motor 
� operacions concretes (amb dos subestadis: el preoperacional i el de les 
operacions concretes pròpiament) 
� operacions formals 
Cada estadi rep el nom del darrer que el nen ha après o ha desenvolupat i 
cada estadi forma una estructura global que incorpora els anteriors. Les edats són 
aproximades, l'ordre dels períodes és fix i tots els éssers humans progressen a través 
d'ells en el mateix ordre. 
Pel que fa a l'escola, Piaget dóna un paper fonamental a l'activitat de 
l'alumne. L’acció, la manipulació amb i sobre els objectes, té una importància 
fonamental, ja que per mitjà d'aquesta acció el nen incorpora al seu pensament 
els esquemes que serviran de base a les nocions que pretenem que assoleixi. 
Tot pensament sorgeix d'accions. La funció del mestre és crear un ambient en 
el qual l'alumne s'interessi per explorar i estudiar el que s'adequa als seus 
interessos. 
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Per a Piaget som nosaltres, són els nostres esquemes cognitius, els que 
construeixen els significats, els que permeten interpretar la realitat. El 
desenvolupament és previ als aprenentatges en el sentit que, sense el 
desenvolupament adequat de l'individu, no són possibles determinats 
aprenentatges. 
Jean Piaget sempre ha donat molta importància a la interacció entre iguals, 
juntament a la interacció mestre/a-alumne/a; de fet, ja va plantejar en el seu 
moment que la interacció entre iguals tenia un efecte important per al 
desenvolupament infantil (Serrano i González-Herrero, 1996). 
Pel que fa a la teoria vigotskiana, una de les idees més suggeridores de 
Vigotski és la de la zona de desenvolupament proper o potencial. Segons 
Vigotski, quan avalúeme les capacitats d'un individu, mesurem aquelles 
tasques que la persona és capaç de fer ell sol, sense cap ajut d'altres. 
Existeixen moltes tasques que l'individu no és capaç de fer per ell mateix, però 
que amb l'ajut d'un adult, amb la seva mediació, podria fer-les. 
La diferència entre les dues zones de competència, autònoma i amb l'ajut de 
l'adult, és el que Vigotski anomena la zona de desenvolupament potencial o 
proper. El professor s'ha de col.locar molt sovint en aquesta zona per intentar 
estirar l'alumne, perquè sigui capaç de realitzar nous aprenentatges que li 
permetin ampliar la zona de desenvolupament autònom. Amb el temps i la 
mediació de l'adult, la zona de desenvolupament potencial s'anirà transformant 
en zona de desenvolupament autònom i l'alumne serà capaç de realitzar per ell 
sol una sèrie de tasques que abans estaven fora del seu abast. D'aquesta 
manera anem construint noves zones de desenvolupament proper i, per tant, 
assolim el desenvolupament progressiu de les capacitats de l'alumne. 
Actuar en la zona de desenvolupament potencial significa un esforç molt 
considerable per al professor i per als alumnes. En la planificació de 
l'ensenyament cal tenir presents aquests principis. L'ensenyament i 
l'aprenentatge l’hauríem de concebre com una escala amb diferents esglaons. 
De tant en tant cal salvar el desnivell que significa passar al següent esglaó, 
però també és necessari caminar sense desnivell, consolidar la nostra posició i, 
fins i tot, reposar abans d'emprendre la pujada al següent esglaó. 
Si ho contraposem a l’ensenyament-aprenentatge, no podem construir una 
matèria, àrea o assignatura en la qual hi hagi determinats alumnes que s’hagin 
perdut pel camí, perquè si és així els estem abocant al fracàs escolar. Cal partir 
dels aprenentatges dels alumnes perquè tot allò que van adquirint sigui 
significatiu i, per tant, transferible a altres coneixements. 
En el moment d'implementar la instrucció haurem d'estar molt atents per saber 
quan és el moment oportú de fer donar el salt, de passar al següent esglaó, és 
a dir, de començar un nou aprenentatge. Si ho comparem amb els esglaons 
d’una escala, tampoc podem pretendre que els alumnes els pugin de dos en 
dos. 
A l'hora de dissenyar les nostres proves i metodologies per avaluar i potenciar 
els progressos dels alumnes, hem de ser conscients que no podem situar-nos 
exclusivamente en un esglaó i demanar als alumnes que totes les activitats de 
la prova siguin les pròpies de l'últim esglaó. Si ho fem d'aquesta manera, 
únicament podrem constatar que un determinat alumne no es troba en aquell 
esglaó, però no podrem dir en quin dels esglaons anteriors de l'aprenentatge es 
troba, no podrem avaluar quin ha estat el seu progrés, no podrem treure 
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conclusions sobre el procés que cal seguir per continuar l'aprenentatge, 
únicament podrem afirmar que l'alumne no ha arribat encara a aquell esglaó. 
Vygotski destaca que les funcions mentals i el desenvolupament humà tenen 
el seu origen en les relacions socials. Per a ell, les habilitats cognitives de 
l'individu depenen en gran mesura del grup en el qual es troba immers (punts 
de vista compartits, cooperació...). En aquest sentit, doncs, l'aprenentatge i el 
desenvolupament intel.lectual sempre tindran lloc a partir de la interacció amb 
els altres. 
 
Models d´intervenció i teoria de la Intel.ligència: Teoria PASS de la 
Intel.ligència  

      La intel·ligència NO és considerada com una cosa estàtica i reductible a un 

quocient, a un nombre. La intel·ligència queda definida com quatre formes 

d'operar mentalment que són identificables i avaluables mitjançant una prova 

creada a aquest efecte, el DN-CAS (Das & Naglieri: Cognitive Assessment 

System, 1997).  Cadascú de nosaltres té un patró o perfil característic segons 

la seva manera particular d'utilitzar els processaments.  

Podem intervenir per millorar els processaments.Podem estimular i entrenar els 

infants  per millorar un processament deficient i, també, per millorar el 

rendiment fent que cadascú es conegui, sàpiga com aprèn el seu cervell i utilitzi 

el seu (s) processament (s) més eficaços en detriment d’aquells processos 

deficients.  

 

Concebuda a partir dels coneixements de Luria (Luria 1973, 1980) entén la 

intel·ligència com un perfil cognitiu segons 4 capacitats, Planificació, Atenció, 

Processament de la informació Seqüencial i Processament de la informació 

Simultània, d’aquí l’acrònim PASS. 

 

En el moment del diagnòstic es mesura el perfil del nen o nena en cada una 

d’aquestes funcions cognitives i es dissenya una intervenció adequada a cada 

cas. Amb aquesta intervenció es busca millorar el perfil cognitiu, a diferència 

del Coeficient Intel·lectual (CI) que es considera com una mesura que no varia 

amb els anys i que, alt o baix, acompanya al individu durant tota la seva vida. 

 

PLANIFICACIÓ  

El procés cognitiu de Planificació està suportat pel còrtex prefrontal. És el 

procés més elaborat, el més complex i el més avançat. Diem que un cop 
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l’Atenció ha copsat la informació, són el Seqüencial i el Simultani els processos 

que posen en marxa operacions mentals per tal de processar-les.  

 

Doncs bé, podem dir que el procés de planificació és com el director 

d’orquestra; és el procés cognitiu que ordena, selecciona les estratègies, 

aplica, avalua, modifica,... etc.   

 

1. Establir els objectius. QUÈ FAIG?:  Equival a respondre a la pregunta “Què 

em demanen? Què em cal fer?”. Donada una situació qualsevulla (un 

problema, un exercici de matemàtiques, una lectura, etc.) sempre ens cal saber 

quin és l’objectiu o objectius. Fixem-nos que quan marquem l’objectiu sempre 

tenim en compte les conseqüències. Doncs si, l'establir l’objectiu sempre tenim 

en compte els efectes, les implicacions, d’aquesta manera no podem deixar-

nos res fora del cotxe, tot ha de ser encabit o bé hem de valorar les 

conseqüències i decidir quin o quins dels paquets no viatjaran.  

 

2. Seleccionar les estratègies. COM HO FAIG?: equival al “Com ho faig per fer-

ho?” aplicable també a qualsevulla situació. És en aquesta fase que la 

planificació interacciona amb els processos seqüencial i simultani que per a la 

Planificació és com si es convertissin en dues grans caixes de recursos de les 

quals pots disposar, sempre tenint en compte la solució més idònia. 

 

3. Revaluar tot el procés. VAIG BÉ?:  La planificació ens permet també saber 

si anem bé i si ens cal canviar d’estratègia o potser si ens cal reformular 

l’objectiu. És una fase molt important quan pensem en el procés 

d’aprenentatge. Segurament estareu d’acord amb mi que un professional de 

l’educació ha de pronunciar moltes vegades la paraula “repassa!”. Aquesta 

expressió faria referència al fet que l’alumne utilitzi la seva planificació per 

adonar-se de l’errada comesa i buscar l’alternativa correcta. També 

segurament estareu d’acord que és una tasca que molts alumnes no fan 

automàticament i que a més, se’ls fa feixuga.  

En aquesta fase, segurament ens haurem adonat que no hem començat bé i 

malauradament els paquets no hi caben col·locats d’aquesta manera, així que 

no cal acabar. Podem parar i provar de col·locar-ho d’una altra manera. Si 
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després de provar-ho diverses vegades veiem que és impossible el planificador 

encara pot decidir, com dèiem abans, quins paquets no viatjaran amb 

nosaltres.   

 

El procés de Planificació es considerava també un procés avançat 

neurològicament parlant. La Planificació s’associa clarament amb el lòbuls 

frontals, especialment amb l’escorça prefrontal. La zona prefrontal té el nombre 

més gran de connexions amb altres parts del cervell, incloent-hi els lòbuls 

parietals, temporals i occipitals, que són responsables de codificar la 

informació.  

 

Per tant, tenint en compte aquestes connexions, és raonable suposar que, en el 

nivell cognitiu, la Planificació pot exercir control sobre les altres funcions 

cognitives. 

 

ATENCIÓ 

El procés cognitiu de l’Atenció està suportat pel lòbul frontal i estructures 

subcorticals amb inclusió del sistema reticular ascendent.    

Es tracta del procés cognitiu que ens permet “copsar i deixar entrar la 

informació” de manera controlada i voluntària, amb participació del còrtex 

cerebral. L’atenció selectiva es caracteritza per seleccionar la informació sobre 

la qual focalitzar l’atenció, per resistir-se a la distracció i per ser capaç de 

canviar de focus segons la demanda. És el que també s’ha anomenat atenció 

selectiva. 

 

Cal tenir cura de no confondre el procés cognitiu d’atenció amb la conducta 

d’atenció.  

Moltes vegades, a les aules, veiem nens o nenes que “no estan atents”; és a 

dir, observem que estan clarament distrets del que hauria d’ésser el focus 

principal d’atenció (la mestra, la pissarra, etc.). Que un nen no estigui atent al 

mestre, no és sinònim que el seu procés cognitiu d’atenció no funcioni 

correctament. Reflexionem-hi una mica, ja que aquesta és una qüestió molt 

important. 
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Moltes vegades hem dit o hem sentit que algun mestre ho deia: “Aquest nen té 

un rendiment baix per problemes d’atenció”.  

 

És molt probable que aquesta afirmació s'esdevingui després que el mestre ha 

observat que a la classe el nen no està quasi mai atent al que és important i, a 

més, el seu rendiment és baix. En aquest cas, és possible que tant la conducta 

d’inatenció com el baix rendiment siguin resultants d’alguna altra causa que no 

es concreta en una disfunció del procés cognitiu d’atenció. 

 

PROCESSAMENT SEQÜENCIAL  

El processament cognitiu de la informació Seqüencial està suportat pel lòbul 

prefrontal que inclou l’àrea de Broca i el lòbul temporal (àrea primària auditiva i 

l’àrea de Wernicke). 

 

El processament Seqüencial implica seqüencialitat, temporalitat, donant sentit a 

les parts i no a la totalitat. Es tracta de processar la informació pas a pas, sense 

que cap part de la informació tingui relació amb cap altra.  

 

Quant als aprenentatges, el Seqüencial és aquell procés cognitiu que ens és 

necessari quan parlem d’aprenentatges arbitraris.  

 

Fixem-nos que el seqüencial és ben diferent del simultani, ja que de cap 

manera es basa en les relacions entre els elements que configuren la 

informació.  

 

Quan ens referim a aprenentatges arbitraris volem dir tots aquells continguts 

que són d’aquella manera perquè així s’han establert.  

 

A l’escola hi ha gran quantitat d’aquest tipus de continguts. Per exemple, en el 

procés d’adquisició de la lectura i l’escriptura, la correspondència so - grafia és 

completament arbitrària; també ho és l’aprenentatge dels noms dels colors, de 

símbols matemàtics, de l’ortografia, etc. 
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SIMULTANI El processament cognitiu de la informació Simultània està suportat 

pel lòbul occipital amb la seva àrea primària visual i el lòbul parietal. 

 

Un cop la informació ha estat copsada pel procés d’Atenció, els dos processos 

que posarem en marxa i que ens proveiran d’aquelles operacions mentals que 

necessitarem per resoldre les tasques, seran principalment el Simultani i el 

Seqüencial. Cal tenir en compte que tot i que ara els expliquem un a un, en la 

majoria dels casos es produeixen conjuntament i d’una manera molt 

interaccionada.  

 

Podem dir que hi ha un processament simultani quan el subjecte processa la 

informació d’una manera global, holística i visual donant un sentit al tot i no a 

les parts.  

 

El processament simultani adquireix coneixement de la informació, com un tot, 

és a dir, integrat (vist i recordat en l’espai) i per tant, equival a ser percebut amb 

totes les seves interrelacions.  

 

Un processament simultani té lloc sempre que trobem relacions entre els 

elements de la informació, siguin de la naturalesa que siguin. Per exemple, 

quan consultem un itinerari en un plànol, quan fem un trencaclosques, quan 

creem relacions amb el significat, el contingut, etc.  

 

Fixem-nos que la paraula clau és relacionar.  

 

Tot i que el processament simultani guarda una estreta relació amb el tipus 

d'informació visual, recordem que l’imput no condiciona forçosament el procés 

cognitiu. Per tant, una entrada d’informació auditiva també es pot correspondre 

amb un processament principalment simultani.  

És molt important no confondre l’entrada de la informació amb el procés 

cognitiu dit.   
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5.- Metes i objectius previstos 

Conéixer el Mètode Cambrodi per poder després utilitzar-lo per avaluar 
nens amb problemas de cognició i dissenyar un programa 
psicopedagògic d´estimulació de tall lúdic. 

FOMENTAR I ASSOLIR: el que hauria de fer per a la seva edat en les 
dimensions cognitives I comunicatives i no fa pel retard que presenta: 
 
ÀREA Cognitiva  
-Reconéixer més parts del cos i de la cara, més peces de roba. No anomena 
sobre gravats prendes de roba aillades. No fa recomposicions de figures 
humanes i de cara dividides en 6 i 8 parts en talls verticals i horitzontals 
perpendiculars. 
Identificar i reconéixer formes, colors, elements de l´entorn proper del subjecte. 
Discriminar conceptes de tamany i sensacions 
Representar quantitats del 1 al 10. 
Anomenar els elements d´identitat qualitativa de tamany: gran/petit, llarg/curt, 
alt/baix, gruix/prim. 
-Conéixer el nom d´objectes que estiguin calents, freds, durs i tous. 
-Potenciar l´atenció, percepció, motricitat, raonament i concentració així com 
les funcions executives. 
-Classificar els animals segons el seu medi 
-Aprofundir en el coneixement de la noció quantitativa. 
-Fer correspondències objectes-quantitats de forma manipulativas. 
-Recompondre figures geomètriques (cercle, quadrat, rectangle, triangle, 
hexàgon i oval) dividides en dos meitats en sentit vertical. 
Comunicació : 
-Millorar la comprensió semàntica sobre coneixements relacionals sobre 
accions i situacions pròpies del propi subjecte, sobre accions posturals, accions 
de projecció, espacio-temporals..etc. 
-Desenvolupar la capacitat per fer preguntes i transmetre un missatge verbal. 
-Treballar la conciència fonològica. 
-Ser capaç de reproduir paraules bisíl.labes i trisíl.labes sense cometre errades 
de substitució i inversió. 
 
CONTINGUTS: 
Coneixements nominals: identitats qualitatives: formes, tamanys I 
sensacions; conservació de la identitat quantitatives, formes geomètriques, 
coneixements relacionals sobre accions i situacions pròpies del subjecte, 
accions posturals, accions de projecció espacio-temporals. 
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6.- Disseny inicial i modificacions del pla d´intervenció 

Objectius- Estratègies- Estructura del programa- Metodologia- Temporalització- 
Activitats de concreción (veure ampliades a l´annex)-Avaluació 

Fases del pla metodològic: 

 

FASE 1 : DATA: 27/2/12 al 15/3/12 HORES PRESENCIALS A LA FUNDACIÓ: 
de Dilluns a dijous de 17 a 19, 30 h. 

12 DIES(30 H). 3 SETMANES. 

Objectius: 

-Conéixer el Mètode Cambrodi com a instrument d´avaluació en les diferents 
àrees de conducta. 

-Observar metodologia de treball activació cognitiva  a la fundació. 

-Analitzar, valorar i intervenció de casos. 

ACTIVITATS I CONTINGUTS 

1. Lectura i comprensió llibre Teoria Evolutiva de la Deficienciació i teoria 
general del mètode Cambrodi. 

2. Assistència xerrada  a càrrec de la tutora de pràctiques del Model 
Psicopedagògic de l´activació cognitiva. 

3. introducció i confecció del meu blog de pràctiques la teoria que envolta al 
Mètode Cambrodi i les seves Dimensions. 

4. Lectura blog de la fundació per extreure información documental: 
organigrama fundació, activitats, objectius, serveis que ofereix, tipus 
d´intervencions cognitives, logopeda…etc. 

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 

1. Observacions al despatx d´intevenció, explicacions per part de la tutora 
de pràctiques, análisis documental. 

2. Bibliografia i webgrafia consultada en relació a la recerca documental 
sobre el retard maduratiu i l´estimulació cognitiva 

3. Elaboració d´un registre de buidatge sobre els continguts més importants 
de la Teoria de la defienciació i el Mètode Cambrodi. 

4. Documents oficials del centre educatiu(expediente acadèmic) i de 
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pràctiques. 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

1. FEED-BACK TUTORA PRÀCTIQUES. RESOLUCIÓ DE DUBTES. 

Aquesta fase no és objectivament avaluable amb indicadors de qualitat 
educativa. Els resultats de la teoria analitzada quedaran reflectits i sintetizats en 
les posteriors fases de treball del programa psicopedagògic elaborat adaptat al 
context del pràcticum. 

FASE 2 : Tria d´un cas. Nena amb retard maduratiu.Passació proves 
Mètode Cambrodi nena P5.(durant hores lliures del meu horari escolar) i 
introduccions de dades en el programa informàtic del mètode per extreure 
puntuacions i gràfiques(interpretació dels resultats). 

9 HORES àmbit escolar a puntuar com a hores presencials(donat que la 
nena no es pot desplaçar a la fundació per passar-li les proves per la no 
proximitat i problemàtica familiar de la nena). Dimarts De 9 a 10h, dijous de 
15  16 h i dimecres i divendres de 14, 30 a 15 hores. 

Hores presencials a la fundación afegides a partir de la fase 1: del 15/3 al 
23/3. 2, 5 h diàries+ 5 dies= 12, 5 h 

Total. 12, 5 +9= 21, 50 h 

DATA: DEL 6/3/12 AL 23/3/12 

Objectius: 

Avaluar les estructures aptitudinals comunicatives i cognitives de la nena 
subjecte d´estudi. 

_Extracció de resultats en les diferents estructures aptitudinals generals del 
mètode. 

ACTIVITATS I CONTINGUTS 

1. Realització de les proves psicopedagògiques del mètode Cambrodi 
dimensión C (comunicativa amb 3 tests, el test 4 i 5, C-Iv i C-V 
corresponen a la lectura i escriptura i no se´ls passa), D(cognitiva amb 6 
tests) i E-II (cognitva relacional, 1 test). 

2. introducció de puntuació en la base de dades del Mètode i realització de 
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l´informe i gràfiques de puntuación. 
3. interpretació i valoració de resultats en les diferents àrees comunicatives i 

conceptuals nominals i referencials.. Comparació edat cronològica (5, 7; 5 
anys i 6 mesos) amb edad cognitiva referencial pot avaluació ( 4 anys). 

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 

Entrevista amb la tutora, anàlisis documental (expedient escolar de la nena, 
noves valoracions psicopedagògiques Intel.lgència i desenvolupament EAp del 
centre escolar: WPPSI: escala de Intel.ligència per a preescolar i primària. (De 4 
a 6 anyos i mig). Test de Rey. BATTELLE: inventari de desenvolupament   (De 0 
a 8 anys). 
Materials i proves psicopedagògiques del centre. 
Quadern de camp per pendre notes. 
Elaboració d´un registre on s´expliquen els passos que es duen a terme per a 
l´avaluació i interpretació quantitativa i qualitativa dels ítems de les proves 
(veure en mètode corrector Cambrodi). 
Registre fotogràfic de la passació de proves de la nena: 
 

                      
    
 
Dibuix de la nena (no braços, no cames, propi de P3) 
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 ordena les palmeres 
 
 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Observació.Entrevista preguntes-resposta.Dimensions Mètode Cambrodi. 
Registre i puntuació de respostes correctes de les proves, Nules o 
incorrectes.Puntuació global i per dimensions. 

Comparació dels resultats i puntuació obtinguda durant l´observació i 
entrevista amb la tutora d´infantil i després de la passació de les proves a la 
nena avaluada per a cada pregunta en relació a les preguntes encertades 
correctamente en nens de la seva edat cronològica i posterior comparació 
indexs sectorials en referència a l´edat cognitiva del subjecte avaluat. 

FASE 3  : DATA: HORES: Disseny i elaboració material 
d´intervenció.Rehabilitació Cognitiva.  (EN PROCÉS) 

Del 26/3 al 30/3 i del 10/4 al 30/4/12. 

Hores. 23, 50 h 

Objectius: 

-Estimular i apendre en la nena amb problems cognitius. 

-Estimular  els processos psicològis bàsics en l´àmbit escolar a partir del joc. 

-Dissenyar el dossier d´activitats lúdiques d´estimulació cognitva: 
atenció,memòria,raonament, funcions executives, percepción i orientació 
espacial, operacions lògiques, audició i llenguatge(comunicació). 
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ACTIVITATS I CONTINGUTS (veure fitxes I més en l´annex II) 

Jocs Aspectes que es 
treballen 

Altres 

Atenció 
Troba el dibuix Atenció serial, 

discriminació serial 
Planificació, 
monitorització i control 

laberints Planificació, 
anticipació 

Atenció 

Que no s´escapi Atenció sostinguda Inhibició, 
discriminación visual. 

Trencaclosques Atenció focalitzada i 
sostinguda 

Coordinació 
visomotora 

Memòria 
Fes parelles iguals  
Mira i recorda  
Ordena´ls  
repeteix 

Memòria de treball 

 
Memory Memòria visoespacial  

Percepció 
Troba el dibuix diferent Discriminació visual, 

percepción de 
diferències, orientación 
espacial. 

Atenció 

Descobreix les 
parelles iguals 

Percepció de 
diferències, análisis 
visual i orientació 
espacial 

 

Acaba el dibuix análisis visual i 
orientació espacial 

 

Col.loca els dibuixos 
igual 

Estructuració espacial  

Conceptes bàsics 
Aprèn on està  Conceptes espacial i 

quantitatius 
Atenció i presa de 
decisions 

                                              Lògica  
Començant a comptar Corresponència Planificació, 

anticipació 
Seriacions pensament  
Parelles i oposats Associacions 

pensament lògic 
 

Contar històries Observació, 
identificación i 
reconstrucción 
acció.Raonament lògic 

 

Aprèn a ordenar Seriacions anticipació, 
monitorització 
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Jocs de manipulació   
Quin sobra? Classificació i inducció Presa de decisions 
Cadascú a la seva 
caseta 

classificació Discriminació, 
anticipació, 
monitorització 

 
Jocs Aspectes que es 

treballen 
Altres 

Funcions executives 
Construccions Praxies manipulatives  

 
Contem històries. 
Seqüencies temporals 

  

Contem històries Seqüencies temporals  
Dòmino infantil Planificació i flexibilitat  

Competència semàntica 
Vocabulari 
comprensiu. 
Denominació 
d´objectes 
Conceptes quantitatius 

Reconeixement de 
dibuixos.  

Reconeixement de 
categories. 

 

Audició i llenguatge 
El dibuix vertader  
Quin és el dibuix? 

 

Vocabulari comprensiu 
i discriminación 
auditiva 

Anticipació, atenció, 
presa de decisions 

abededari   
Què és el que sona? Discriminación auditiva 

de sons en el medi 
Atenció 

   
   
 Funcions executives  
   

 

 

 

 

 

Per desenvolupar i estimular a banda de tots els processos psicològics bàsics: 
memòria, atenció, percepció, raonament,...etc i treballar totes les intel.ligències 
múltiples que proposa Gardner, proposo també: 
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INTEL·LIGÈNCIA PENSEN  ELS AGRADA  ACTIVITATS  
A FER  

MATERIALS A 
UTILITZAR  

LÒGICO-
MATEMÀTICA 
Sensibilitat als 
patrons lògics o 
numèric. Capacitat 
per a mantenir 
llargues cadenes 
de raonament.  

Raonant  Calcular, 
utilitzar el 
raonament, 
preguntar, 
resoldre 
enigmes lògics, 
experimentar, 
etc.  

Càlculs 
mentals, jocs 
amb números, 
problemes 
d’ingeni, 
resolució de 
problemes, etc.  

Jocs 
matemàtics, 
materials 
manipulables, 
etc.  

MUSICAL 
Capacita de 
produir i apreciar 
ritmes, tons i 
timbres; valoració 
de les formes 
d’expressió 
musical.  

Mitjançant 
ritmes i 
melodies  

Expressar-se 
amb ritmes i 
melodies, 
cantar, xiular, 
entonar 
melodies, 
portar el ritme 
amb els peus o 
les mans, 
escoltar, etc.  

Assistir a 
concerts, Tocar 
instruments 
musicals, 
cantar 
acompanyats, 
escoltar 
música, etc.  

Instruments 
musicals, cintes 
de música, CD, 
gravadores, etc.  

CINÈTICO-
CORPORAL 
Capacitat de 
controlar els 
moviments 
corporals i de 
manipular objectes 
amb habilitat.  

Mitjançant 
sensacions 
somàtiques.  

Utilitzar les 
sensacions 
corporals, 
córrer, ballar, 
saltar, tocar, 
gesticular, 
construir, etc.  

Jocs de rol, 
esports i jocs 
físics, 
experiències 
tàctils, 
manuals, teatre 
dansa, 
moviment, 
exercicis de 
relaxació, etc.  

Equipament 
esportiu, 
materials i 
experiències 
tàctils, estris per 
a construir, 
argila, fang, etc.  

LINGÜÍSTICA 
Capacitat de 
processar amb 
rapidesa 
missatges 
lingüístics, ordenar 
paraules i 
missatges.    

En 
paraules.  

explicar 
històries, els 
jocs de 
paraules 
Pensar amb 
paraules, etc.  

Jocs de 
paraules, 
narració de 
contes, lectures 
orals.  

Llibres, 
ordinadors, 
gravadores, etc.  

VISUAL-
ESPACIAL 
Capacitat de 
percebre amb 
precisió el món 
visual-espacial i 
d’introduir canvis 
en les percepcions 
inicials.  

 

En imatges.  Pensar en 
imatges, 
dibuixar, 
dissenyar, 
visualitzar, 
guixar, etc  

Vídeo, activitats 
artístiques, jocs 
d’imaginació, 
pel·lícules, 
diapositives, 
il·lustracions, 
etc.  

Materials d’art, 
gràfics, mapes, 
càmeres 
fotogràfiques, 
biblioteca 
d’imatges, 
vídeo, 
diapositives, etc.  
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NATURALISTA 
Atracció i 
sensibilitat pel món 
natural. Capacitat 
d’identificació del 
llenguatge natural.  

Mitjançant 
la natura i 
les formes 
naturals.  

Experimentar, 
manipular, 
jugar amb 
mascotes, la 
jardineria, criar 
animals, cuidar 
plantes, etc.  

Experiments 
observar, tenir 
accés a la 
natura, 
oportunitats per 
a relacionar-se 
amb els 
animals, etc.  

Instruments per 
a investigar ( 
lupa, 
microscopi, 
binocles, 
etc)objectes del 
món natural per 
a observar i 
analitzar, etc  

INTRAPERSONAL 
Accés a la pròpia 
vida interior i 
capacitat de 
distingir les 
emocions; 
consciència dels 
punts forts i dèbils 
propis 

En relació a 
les seves 
necessitats, 
sentiments i 
objectius.  

L’autorreflexió, 
fixar-se unes 
fites, meditar, 
somniar, 
planificar, etc.  

activitats 
d’autoestima, 
projectes 
propis, 
decisions, etc.  

Redacció de 
diaris i projectes 
individuals, llocs 
secrets, soledat, 
etc.  

INTERPERSONAL 
Capacitat de 
percebre i 
comprendre a les 
altres persones. 
Respondre 
adequadament als 
estats d’ànim, els 
temperaments, les 
motivacions i els 
desitjos dels 
demés.  

Transmeten 
idees a 
altres 
persones.  

Intercanviar 
idees amb els 
altres, dirigir, 
organitzar, 
relacionar-se, 
liderar, 
manipular, 
mediar, assistir 
a festes, etc.  

Aprenentatge 
cooperatiu, 
tutoria d’iguals, 
participació en 
activitats de la 
comunitat, etc.  

Jocs de taula, 
materials i 
vestuari pel 
teatre i la 
dramatització, 
jocs en grup, 
clubs, etc.  

INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 

1. Observació, llistes de control (diari) revisió d´informes, parlar amb el 
professorat implicat. 

2. Avaluació formativa i final comparació de respostes resultats passació 
mateix test (1 any després) 

3. Document de registre de la informació més significativa. 
4. Elaboració d´activitats i tasques d´estimulació cogntives i del llenguatge 

seqüenciades. 
5. Facilitar un document guia a la tutora de l´escola del nivell de 

competència curricular que presenta la nena segons la seva edat 
cognitiva i les activitats que es capaç de realitzar en relació al grup 
classe. 

6. Diari de camp i de pràctiques per pendre nota del seguiment d´avaluació i 
autoavaluació del procés realitzat. 
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INDICADORS D’AVALUACIÓ 

1. Correcció exercicis, avaluació graella de registre del progrés 
d´E/A.Resultat test post intervenció. 

2. Supervisió i assessorament de la  tutora de pràctiques en relació a la 
planificació d´activitats d´estimulació dissenyades per dur a terme el 
programa psicopedagògic. 

3. Revisió del pla de treball i seguiment del procés de seguiment realitzat a 
la nena. Delimitació de les millores en el pla de treball. Punts forts i 
fluixos. Avaluació de tot el procés i autoavaluació. 

4. Entrevista amb la tutora de la nena sobre els resultats i conclusions 
extretes i sobre la necessitat de replantejar-se metodològicament i 
organitzativament alguns aspectes educatius de la nena. 

 
Material proves dimensió cognitiva: 
-Dibuixos de persones 
-Làmines diverses: parts del cos, prendes de vestir, professions, persones amb 
minusvalia, llapis, full i paper, gots opacs i objecte neutre, cartolines de colors, 
làmina en forma de cercle, quadrat, triangle i creu. 
El material que aquí es relaciona per a l'exploració amb el Mètode Dimensional 
és, bàsicament, de tres modalitats: gràfic, fulles-modelo per a recollida de 
respostes i material divers (boles, tisores, pilota....). 
 
Per poder registrar les qualificacions i elaborar les dades corresponents a 
l'exploració, se subministren, a més, 5 exemplars de la fitxa-informe. 
El material restant està compost per objectes diversos que poden adquirir-se en 
tendes especialitzades; sense oblidar que aquests objectes han de reunir les 
condicions indicades en les referències per les quals s'utilitzen. 
 
DIMENSIÓ C: Comunicativa 
 
SECTOR C-I: Telèfon de joguina. 
SECTOR C-II: 39 làmines en color amb els dibuixos per avaluar la comprensió 
del llenguatge oral d'ordre relacional. Caixa, pilota, llibre i paper 
SECTOR C-III: Llapis i paper, làmines color amb dibuixos per avaluar les 
referències, llapis de color i 2 gomes de diferent grandària .Llapis i goma. 
SECTOR C-IV:Quadern de lectura ,24 cartolines amb les paraules indicades  
SECTOR C-V: Quadern d'escriptura 
 
 
DIMENSIÓ D: Cognitiva 
 
SECTOR D-I:22 làmines en color amb els dibuixos per avaluar les referències, 
8 figures en color i dividides en 2, 3 i 4 parts ,4 figures en color i dividides en 6 i 
8 parts, Llapis i fulla de paper, Figura en color i dividida en 16 parts  
SECTOR D-II: 52 làmines en color amb els dibuixos per avaluar referències  
SECTOR D-III: 4 gots opacs i un objecte petit, 8 cartolines dels colors 
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ressenyats en la referència amb els dibuixos per avaluar,2 làmines i 15 formes 
retallades, 2 làmines amb les formes indicades, 2 varetes metàl·liques i 3 
làmines en color , Taula de fusta de goma-escumeja i 2 làmines color, 4 boles 
grans, 2 boles petites i 2 làmines en color, 6 formes geomètriques de 5 cm. 
retallades en cartró rígid. 
SECTOR D-IV: 
11 làmines en color amb els dibuixos per avaluar les referències,36 objectes de 
petita grandària i 7 làmines en color,3 làmines en color i 14 targetes-gravats en 
color 1 làmina i 16 targetes-gravats en color ,16 formes geomètriques retallades  
Fulla de paper, capseta, fil semirígid i 4 boles perforades ,65 targetes-gravats 
en color ,18 targetes-gravats en color ,14 targetes-gravats en color,Tisores i 5 
tires de paper de 2x15 cm.  
SECTOR D-V: 
5 làmines en color  
6 formes geomètriques dividides per la meitat 
16 fustetes de 3x4x1 cm. i 6 de 6x4x1 cm.  
Taula 4 caixes, 4 objectes i una làmina en color  
10 targetes-gravats en color  
6 targetes-gravats en color  
2 tires de 16 caselles, un *damero de 42 caselles i 27 targetes-gravats en color  
3 targetes-rètols  
Làmina en color fragmentada en 16 parts  
Rellotge de busques movibles i sense nombres  
2 làmines, una en color, i 5 formes geomètriques dividides  
6 figures en cartolina de color: 1 de 10x10 cm. ,1 de 20x5 cm. i 4 de 5x5 cm.  
 
DIMENSIÓ E: 
SECTOR E-II: 
2 làmines color amb els dibuixos  
2 làmines color amb els dibuixos  
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7.- Exposició, análisis i disecció dels resultats en gràfics 

A nivell instrumental la nena està a nivell de P3, a nivell de comprensió a finals 
de p4 i a nivell comunicatiu productiu de P4. La discapacitat no està en un 
procés irreversible donat que la diferència és d´un any. El límit de tolerància 
encara és baix.Amb estimulació cognitiva i motivació pot millorar. 
La sinopsi evolutiva ens mostra que l´edat cognitiva mitjana de la nena 
avaluada es situa al voltant dels 4 anys en les dimensions Comunicativa i D: 
cognitiva  del mètode  Cambrodí analitzat. 
 

(veure informe psicopedagògic en annex on s´amplia tota la informació, 
puntuacions i la interpretació dels gràfics). 

 
Qualificacions i puntuacions proves realitzades del mètode: 
En l'exploració de la/s prova/s corresponent/s a cada referència, l'examinador 
ha d'atenir-se als criteris objectius que estan explícitament assenyalats, ja sigui 
mitjançant qüestionaris o mitjançant material que s'especifica en la mateixa, la 
qual cosa fa possible aquella necessària objectivitat en la pràctica totalitat de 
les referències. 
 
L'escala de qualificacions estableix tres graus: 
 
 
CORRECTE: Quan la prova proposada o la conducta referenciada es compleix 
en forma assimilable a la normalitat. 
 
NUL: Quan es comprova que no existeix possibilitat d'aconseguir, ni tan sols 
iniciar, la prova proposada o la conducta referenciada. 
 
INCORRECTE: Per a la resposta intermèdia, és a dir, quan el mòdul de 
conducta està incompletament aconseguit o quan la prova es realitza amb 
deficiències més o menys notables. 
 
Per senyalitzar la qualificació de cada referència en el registre de qualificacions 
de la fitxa s'han d'inscriure, damunt del nombre corresponent, els següents 
signes gràfics: 
 

⊗ : Cercle sobre aspa, en la qualificació de CORRECTA.(o un 2) 
 
X : Aspa solament, en la qualificació d'INCORRECTA.( o un 1) 
 
: Cap signe, en les proves qualificades de NUL·LES.(un punt .  o ) 
 
Cada fitxa porta imprès un diagrama per poder representar gràficament el 
resultat de l'exploració. Les seves característiques són: 
 
a) Delimitació de les Dimensions. Atès que l'exploració abasta cinc Dimensions, 
la representació gràfica que s'ha utilitzat és la de cinc rectangles. 
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b) Delimitació dels Sectors. Cadascun dels rectangles dimensionals està 
divideixo en 5 columnes que corresponen a cadascun dels 5 sectors que 
componen cada dimensió. Cadascun dels espais, degudament retolats, 
correspon a un Sector. 
 
c) Delimitació de les proves. A l'interior de cadascuna de les columnes 
sectorials se subdivideixen en 20 rectangles més petits, o caselles, que 
corresponen a cadascuna de les 20 proves contingudes en cada sector. 
 
d) Il·luminació de les caselles de les proves. Es fa per mitjà de colors, un de 
diferent per a cada Dimensió, operant de la següent manera: emplenant 
completament de color tot l'espai corresponent a cada prova qualificada de 
CORRECTA i acolorint solament la meitat inferior del mateix si ha estat 
qualificada d'INCORRECTA. Les proves qualificades NUL·LES no s'acoloreixen 
i les proves NO EXPLORADES s'emplenen amb un patró ondat. 
 
El Mètode quantifica els resultats obtinguts mitjançant uns paràmetres numèrics 
que permeten controlar matemàticament els progressos, relacionar i comparar 
tots els valors, i manipular-los estadísticament. 
 
A aquest efecte les normes valoratives de puntuació són les següents: 
DOS PUNTS per a la prova qualificada com a CORRECTA. 
 
UN PUNT per a la prova qualificada com a INCORRECTE. 
 
ZERO PUNTS per a la prova qualificada com a NUL·LA. 
 
Així doncs, en el seu conjunt, els valors màxims que es poden assignar són: 
-Cada sector té un valor total de 40 punts. 
- Cada Dimensió té un valor total de 200 punts. 
- La puntuació màxima de l'exploració completa és d'1.000 punts.  
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Registre de Qualificacions de la nena avaluada: 

 
 
Desprès de passar les diferents proves corresponents a l´apartat C i D del 
mètode, s´han anant anotant els resultats a un full de registre. Cal tenir en 
compte a l´escala de qualifcacions que s´estableix en 3 graus diferents: 
Correcte, nul i incorrecte. 
Al gràfic següent podem comprovar la puntuació referencial per a un nen de P5 
normal : 
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8.- Autoavaluació del procés de pràctiques i durant la passació de proves 
i Disney del programa: 
A diferència d´un mestre (jo en la meva tasca habitual) que es centre en l 
´afiançament de continguts escolar, he comprovat que el psicopedagog intervé 
per a tratar d´instalar en el subjecte més , mitjançant recursos compensatoris a 
les seves dificultats d´aprenentatge, estratègies eficaces per a apendre de 
forma autònoma i assessorar als mestres, formar, com un mestre dels mestres i 
si els mestres participen i s´involcren els fruits són grans.En aquest cas com la 
mestra és una companya la col.laboració s´ha produit i ens hems sentit molt 
satisfetes pel treball realitzat,  hem pogut intercanviar inquietuds, optimitzar 
estratègies metodològiques i consensuar un bon pla d´actuació,etc. 
La pràctica compartida que van realitzar a la fundació va ser molt enrequidora 
per mi donat que van poder intercanviar experiències i punts de vista com a 
psicopedagogs sobre la realitat educativa europea comparant els punts forts i 
febles dels diferents sistemes educatius europeus i mundials essent Finlàndia 
un lloc molt avançat a nivell educatiu així com Japó. 
 
M´he adonat que l èxit de la nostra tasca dependrà en gran mesura del 
consens i de la consecució dels objectius previstos entre els diferents 
professionals que hi participem. Un treball en xarxa interdisciplinari és la clau. 
Crec que he dissenya un projecte real d´intervenció de profit per  a una nena 
amb dificultats d´aprenentatge utilitzant unes correctes estratègies 
d´aprenentatge adaptades a les necessitats educatives especials de la nena i 
em sento contenta per aquest fet. 
 
A nivell teòric en l´avaluació s´hauria d´involucrar a tots els agents que es 
relacionen amb el nen avaluat.Hauria d´haber empatitzat amb la família de la 
nena subjecte de la intervenció però donat que era alumna de pràctiques i la 
problemàtica i el nivell cultural familiar, no vaig considerar oportu citar-los per a 
una entrevista i donar estratègies i recursos per a treballar amb la nena des de 
casa.Si ho vaig fer amb la tutora de la nena per a treballar en classe i en els 
reforços fora de l´aula que se li donen. 
 
És necessari la priorització d´objectius i la seqüenciació de les activitats donat 
el temps del que disposem. 
 
L´avaluació l´he centrada en l´alumna (avaluant les capacitats cognitives i 
comunicatives tenint en compte el nivell de competència curricular, estil 
d´aprenentatge i historial de desenvolupament) i l´entorn escolar no així en 
l´entorn social. La informació me l´ha facilitada la tutora. 
He tingut present també les ajudes que necessita, el nivell de fatiga, atenció i 
concentració que presenta 
  
Considero que els intruments d´avaluació utlitzats: test psicopedagògic (mètode 
cambrodi), observació, entrevista amb la tutora de la nena i altres proves, han 
sigut les adient per a diagnosticar el retard maduratiu i dirigir l´intervenció 
correctament. M´ha faltat més pràctica professional i seguretat però crec que 
tenia clar que és allò que volia aconseguir, com ho anava a fer, qui ho anava a 
fer, quan, a on i amb quins recursos personals i materials.  

 



 44 

9.- Conclusions  
Abans de començar les pràctiques em sentia molt insegura donat que no sabia 
com s´anaven a desenvolupar les mateixes, com em comportaria, si sabria 
relacionar els continguts teòrics de les assignatures amb la pràctica diària de 
diagnostic i intervenció. Quan em vaig reunir amb la tutora de pràctiques i em 
va explicar tot el que faria i com em va relaxar més. Em va facilitar molta 
documentació per poder cercar i realitzar les tasques encomanades. Va ser 
una guia en el meu procés d´aprenentatge.No em va dir les coses sinó que em 
va orientar, assessorar perquè jo mateixa trobés les respostes dels dubtes que 
se´n plantejaven. 
 
He aprés que el diàleg, la cooperació i participació activa de tots els 
professionals que intervenen és fonamental per desenvolupar una tasca amb 
resultats de qualitat educativa per a la nena. .És bàsic l´implicació familiar, 
escola, centre d´intervenció psicopedagògica. 
 
En aquest cas l´implicació familiar no ha sigut molt possible donat l´entorn 
social de la menor però si ha sigut possible entre el tutor de l´escola de la nena 
i l´assessorament del psicopedagog amb el programa d´estimulació cognitiva i 
del llenguatge dissenyat i posat en pràctica. 
 
El treball del pràcticum m´ha servit també per posar en pràctica unes 
actuacions i estratègies d´intervenció que abans no sabia.  
 
Propostes de millora  
-Considero important la creació de la comissió d´atenció a la diversitat en el 
centre del treball de la menor on el psicopedagog del centre d´intervenció 
pugués assessorar i treballar conjuntament en l´estimulació cognitiva de la 
menor amb la finalitat de millorar el seu retard maduratiu i que l´edat cognitiva 
de la nena pugi augmentar amb el programa d´estimulació i es dissenyin més 
programes d´intervenció per donar continuitat al realitzat. 
 
-Proposo l´utilització de les noves tecnologies de la informació i comunicació 
per a la formació del professorat en estimulació cognitiva i en les activitats a 
realizar amb els nens i així  millorar les competències bàsiques que proposa el 
curriculum. 
-Important també projects i cursos de formació del centre i el tutor en temes 
relacionats amb el desenvolupament de la intel.ligència.  
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Annexes: 
 

 
ANNEX I:  
INFORME PSICOPEDAGÒGIC NENA AVALUADA 

 
  Nom: C : A 
  Edat: 5 ; 7 
  Data d’avaluació: 13/03/2012 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓ 
 
Per a l’elaboració d’aquest informe psicopedagògic s’ha pres com base 
l’avaluació realitzada amb el Mètode Dimensional Cambrodí (MDC). Per a una 
millor comprensió de les dades que s’exposen i de les interpretacions que les 
acompanyen, s’aconsella tenir una visió general del contingut i de l’estructura 
d’aquest instrument d’avaluació.  
Si s’inclouen en aquest informe altres dades no obtingudes mitjançant el 
Mètode Dimensional, aconsellem indicar-lo degudament i aportar la informació 
oportuna en annex/os pertinent/s. Els resultats obtinguts en l’avaluació del nen 
amb el MDC posen en relleu les seves competències (possibilitats funcionals 
de conducta pràctica, habilitats i coneixements assumits) i mostren aquelles 
que no ha adquirit. 
A continuació exposem els resultats assolits en els diferents aspectes avaluats. 
 
I. DADES PERSONALS 
 
Nom: A, C. 
Data de naixement: 02/08/2006 
Edat: 5 ; 7 
Sexe: Dona 
Diagnòstic: Retard maduratiu  
Escolaritzat en: Escola P. (Tarragona) 
Observacions: Donada d´alta en L´ONA. Problemàtica social.  
 
DADES DE L’AVALUACIÓ 
Avaluació número: 1 
Data d’avaluació: 13/03/2012 
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DADES DE L’INFORME 
Tipus d’informe: Cognitiu- comunicatiu 
Informe sol·licitat per: tutora 
Informe elaborat per: Alumna pràctiques psicopedagogia 
Motiu de la consulta: Desfase currícular 
 
II. DIAGRAMA 
 
Aquest diagrama representa la qualificació obtinguda en cadascuna de les 
referències del MDC avaluades. Els nombres del 1 al 20 representen les 
referències de cada sector ordenades evolutivament. 

 
 
III. REGISTRE DE QUALIFICACIONS 
 
Es mostra el resultat de l’avaluació, indicant la qualificació en el lloc de cada 
referència: 2 punts per a les correctes, 1 per a les incorrectes, 0 per a les 
nul·les i (•) sobre les no explorades. 
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INTERPRETACIÓ: 
El Diagrama (II) completament acolorit equivaldria al nen normatiu de 8-9 anys. 
El diagrama del nen avaluat mostrales qualificacions normals per a un nen de 
P% en cada sector i les puntuacions obtingudes en cada pregunta de la 
nena(preguntes nules, correctes i incorrectes). 
 
IV. VALORS SECTORIALS 
 
A partir dels índexs sectorials s’obtenen les edats evolutives. 
Edat Evolutiva: És l’edat real en la qual el nen "normatiu" té el mateix nivell de 
possibilitats que les demostrades pel nen avaluat. És a dir, l’edat evolutiva 
normativa a la qual el nen avaluat pot ser referenciat, no equiparat, d’acord 
amb els valors obtinguts. Es calcula una edat evolutiva per a cada sector 
avaluat. 
La interpretació d’aquestes edats ens permet analitzar el retard evolutiu i el 
ritme evolutiu. 
Retard Evolutiu: És una dada que es determina per la diferència entre l’edat 
evolutiva que li correspon, per l’avaluació, i l’edat cronològica del nen avaluat. 
Ritme Evolutiu: És una dada que posa en relleu les diferències entre les edats 
evolutives sectorials. El ritme evolutiu mostra el grau de desajustament entre 
les edats sectorials de cada Dimensió, així com entre les diferents Dimensions. 
Permet apreciar, en successives avaluacions, les variacions en les edats 
evolutives. 
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INTERPRETACIÓ: 
Les edats evolutives mostren que el Retard Evolutiu que presenta la nena amb 
una edat cronològica de 5 anys i 7 mesos, aquest retard es situa al voltant dels 
4 anys (edat evolutiva més freqüent segons les puntuacions dels sectors). 
Pel que fa al Ritme Evolutiu es veu el grau de desajustament entre les edats 
sectorials de la nena. L´edat mínima correspon al C-I i l´edat màxima 
corresponent al CII. Es veu un desfase de 1, 3 mesos. Es veu que es una 
nena que compren més oralmente que no pas produeix  i utilitza el 
llenguatge com a instrument de comunicació. 
 
 
V. SINOPSI EVOLUTIVA 
 
Inclou les edats Mínima, Màxima, més Freqüent, l’edat Cognitiva Relacional 
resultant i l’edat Cronològica. 
Edat Mínima: És l’edat evolutiva sectorial que s’ha obtingut amb el valor més 
baix. 
Edat Màxima: És l’edat evolutiva sectorial que s’ha obtingut amb el valor més 
alt. 
Edat més Freqüent: És l’edat evolutiva que s’ha obtingut en el major nombre de 
sectors. 
Per a facilitar l’elaboració de les dades i la comprensió dels resultats obtinguts 
a partir d’avaluacions parcials (que inclouen solament algunes dimensions o 
sectors no cognitius) s’adjunten les Edats Mitges i les seves Edats Normatives 
corresponents. Aquestes dades es consideren suplementaris a l’edat Cognitiva 
Mitjana, o en defecte d’això la Relacional, quan aquestes no es poden calcular, 
i deuen utilitzar-se únicament en absència d’aquestes i no indistintament. 
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INTERPRETACIÓ: 
La sinopsi evolutiva ens mostra que l´edat cognitiva mitjana de la nena 
avaluada es situa al voltant dels 4 anys en les dimensions Comunicativa i D: 
cognitiva  del mètode  Cambrodí analitzat. 
 
VI. ESTRUCTURES APTITUDINALS DIMENSIONALS 
 
Estructura aptitudinal: És aquella que representa els percentatges dels sectors 
que la conformen. Les Estructures Dimensionals estan formades pels sectors 
que representen les aptituds parcials que participen en la conducta dimensional 
conjunta. 
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INTERPRETACIÓ: 
Observant el gràfic veiem que la distribució del nen avaluat, respecte del 
normatiu, presenta un desajustament sectorial en la Dimensió C, D i E. i podem 
observar com aquestes aptituds dimensionals estan afectades presentant un 
ritme evolutiu i d´aprenentatge lent. 
 
VII. PERFIL EVOLUTIU 
 
Ho conformen 3 perfils, dos d’ells corresponents a subjectes normatius que ens 
serveixen per a establir una franja de referència i un tercer, en traç més gruixut, 
que correspon a l’alumne avaluat, mostrant el grau d’ajustament o 
desajustament que presenta. 
L’eix vertical indica les puntuacions i l’horitzontal els sectors agrupats per 
dimensions. 

 
INTERPRETACIÓ: 
Observant el gràfic veiem que la distribució del nen avaluat està concentrat cap 
els 4 anys... i el grau d’ajustament als perfils normatius és de més d´un any 
cronològic.No hi ha una assimilació harmònica i sincrònica dels coneixements. 
 
VIII. DADES COGNITIVES I COMUNICATIVES COMPLENTÀRIES 
 
1. SINOPSI 
 
En aquest bloc es destaquen, per la significació que aporten, 6 índexs i les 
seves corresponents edats evolutives. 
Edat Evolutiva Cognitiva Nominal: S’obté a partir dels Sectors Nominals D-I i D-
II. 
Edat Evolutiva Cognitiva Relacional: S’obté amb els Sectors Relacionals D-III, 
D-IV i D-V. 
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Edat Evolutiva Cognitiva Mitjana: És la mitjana de les Edats Cognitives Nominal 
i Relacional. 
Calculem l’Edat Evolutiva Cognitiva Mitjana quan la diferència entre les Edats 
Evolutives Cognitives Nominal i Relacional no sobrepassa els 10 mesos. 
Considerem que hi ha una assimilació harmònica i sincrònica dels 
coneixements cognitius quan la diferència entre les Edats Evolutives Cognitives 
Nominal i Relacional permet calcular l’Edat Evolutiva Cognitiva Mitjana. 
Límit de tolerància: És un valor deduït de l’anàlisi de multitud de registres 
d’avaluacions de nens, uns amb discapacitat intel·lectual i altres amb ritme 
evolutiu lent o risc evolutiu important, que van evolucionar cap a la discapacitat 
o es van mantenir en la franja de les necessitats educatives significatives. Quan 
la diferència entre l’Edat Cronològica i l’Edat Evolutiva Cognitiva Mitjana, o per 
defecte la Relacional d’un nen supera els 6/7 anys, la discapacitat intel·lectual 
entra en un procés irreversible. A aquest factor entre ambdues edats 
l’anomenem límit de tolerància. 

 
INTERPRETACIÓ: 
A nivell instrumental la nena està a nivell de P3, a nivell de comprensió a finals 
de p4 i a nivell comunicatiu productiu de P4. la discapacitat no està en un 
procés irreversible donat que la diferència és d´un any. El límit de tolerància 
encara és baix 
Observant les edats evolutives cognitives veiem si l’assimilació entre els 
coneixements Nominals i Relacionals és  no harmònica, i no hi ha sincronisme 
en la seva adquisició, etc. 
 
2. ESTRUCTURES APTITUDINALS 
 
Aquí es presenten 3 estructures aptitudinals: La Cognitiva Nominal-Relacional, 
la Cognitiva Relacional i la Comunicativa, per a representar les proporcions que 
han resultat dels valors implicats en cadascuna d’elles i poder-les comparar 
amb els valors del nen normatiu resultant. 
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INTERPRETACIÓ: 
La nena  avaluada té 5 anys, respecte del normatiu, presenta un desajustament 
sectorial en totes les estructures.Es veu com es distribueix respecte a un  
nen referent de 4 anys. 
 
3. EDATS SECTORIALS 
 
La funció cognitiva s’avalua mitjançant 3 edats evolutives: Assumida, 
Referencial i Màxima. 
Edat Evolutiva Assumida: És la més restringida i es determina pel nombre 
exacte de qualificacions correctes del nen examinat, equiparables a les del 
subjecte normal, acceptant una tolerància màxima d’una qualificació incorrecta 
en la sèrie de qualificacions comparades. 
Edat Evolutiva Referencial: És aquella que es calcula amb els punts obtinguts 
per la totalitat dels coneixements evidenciats pel nen examinat, i referenciats al 
desenvolupament normal. 
Edat Evolutiva Màxima: És la més àmplia i, en relació a l’edat del 
desenvolupament normal, correspon a la de l’última referència que puntua en el 
sector. 
 
a) Taula comparativa: En sentit vertical apareixen els 5 sectors cognitius i en 
sentit horitzontal les 3 edats evolutives esmentades: assumida, referencial i 
màxima. En la columna vertical "desajustament" apareix la diferència que hi ha 
entre la major i la menor de les 3 edats evolutives sectorials. En la columna 
horitzontal "desajustament" apareix la diferència que hi ha entre el major i el 
menor dels valors obtinguts dintre de cada tipus d’edat. 
 
b) Representació gràfica: Representa els perfils corresponents a les edats 
evolutives assumida, referencial i màxima, a partir dels valors de la "taula 
comparativa" anterior. En l’eix horitzontal els sectors i en l’eix vertical els 
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intervals d’edat en anys. Tenint en compte els diferents valors obtindrem les 
coordenades que ens donen els 3 perfils esmentats. 

 
 
4. DESAJUSTAMENTS SECTORIALS (I) 
 
Taula comparativa: Mostra els desajustaments sectorials entre el nen avaluat i 
el normatiu. Les diferències es donen en punts i en percentatges. El valor de 
les diferències posa en relleu el retard, el ritme i el desajustament cognitiu-
comunicatiu. 
En números negatius es mostra el percentatge que li falta, en nombres positius, 
el percentatge que sobrepasa de la normalitat. 
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4. DESAJUSTAMENTS SECTORIALS (II) 
 
Perfil cognitiu-comunicatiu: Mostra el desajustament entre els valors 
cognitius-comunicatius del nen avaluat (perfil més gruixut) i els perfils normatius 
de les edats entre 3 i 8 anys. Representa gràficament part de la informació de 
la "taula comparativa" anterior. 

 
 
 
 

************************************* 
 

ORIENTACIONS: Treballar material adaptat P4 i estimulació cognitiva I 
comunicativa. 
 
PROGRAMA PSICOPEDAÒGIC:  
 
OBJECTIUS: 
 
FOMENTAR I ASSOLIR: el que hauria de fer per a la seva edat en les 
dimensions cognitives I comunicatives i no fa pel retard que presenta: 
 
ÀREA Cognitiva i comunicativa: 
-Reconéixer més parts del cos i de la cara, més peces de roba. No anomena 
sobre gravats prendes de roba aillades. No fa recomposicions de figures 
humanes i de cara dividides en 6 i 8 parts en talls verticals i horitzontals 
perpendiculars. 
-Millorar la comprensió semàntica sobre coneixements relacionals sobre 
accions i situacions pròpies del propi subjecte, sobre accions posturals, accions 
de projecció, espai-temporals..etc. 
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Identificar i reconéixer formes, colors, elements de l´entorn proper del subjecte. 
Discriminar conceptes de mida i sensacions 
Representar quantitats del 1 al 10. 
Anomenar els elements d´identitat qualitativa de tamany: gran/petit, llarg/curt, 
alt/baix, gruix/prim. 
-Conèixer el nom d´objectes que estiguin calents, freds, durs i tous. 
-Potenciar l´atenció, percepció, motricitat, raonament i concentració així com 
les funcions executives. 
-Desenvolupar la capacitat per fer preguntes i transmetre un missatge verbal. 
-Treballar la conciència fonològica. 
-Ser capaç de reproduir paraules bisíl.labes i trisíl.labes sense cometre errades 
de substitució i inversió. 
-Classificar els animals segons el seu medi 
-Aprofundir en el coneixement de la noció quantitativa. 
-Fer correspondències objectes-quantitats de forma manipulativas. 
-Recompondre figures geomètriques (cercle, quadrat, rectangle, triangle, 
hexàgon i oval) dividides en dos meitats en sentit vertical. 
 
CONTINGUTS: 
Coneixements nominals: identitats qualitatives: formes, tamanys I 
sensacions; conservació de la identitat quantitatives, formes geomètriques, 
coneixements relacionals sobre accions i situacions pròpies del subjecte, 
accions posturals, accions de projecció espacio-temporals. 
 
 

ACTIVITATS DISSENYADES ESTIMULACIÓ 
COGNTIVA I COMUNICATIVA: 

 
 

Programa estimulació llenguatge: 
 

 
1.- DISCRIMINACIÓ FONÈTICA: 
Sopa de lletres (4 anys). 
 
Proposar als nens “buscar” un determinat so (fonema) entre els de una sèrie 
donada. El professor anirà emetent lentament una sèrie de sons i els nens 
aixecaran el braç quan sentin certs fonemes; per exemple: 
/k/, /m/, /p/ 
 
Les primeres vegades que es realitzi l'activitat convé introduir un fonema o dos 
diferents, per progressivament anar augmentant el seu nombre i similitud, 
sempre d'acord amb el fonema o grup de fonemes que s'estigui treballant i els 
que ja es coneixen. 
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Discriminar el fonema inicial de les paraules: “Quin és el so inicial?” (4 anys). 
Demanar als nens que identifiquin el primer so de les paraules que sentiran a 
continuació. El professor va dient en alt cada paraula, una a una, i els nens 
repetiran a continuació el so inicial. 
 
 
Discriminació de fonemes inicials amb suport visual (4 anys). 
Presentar als nens una làmina amb nombrosos dibuixos. El professor indica un 
fonema determinat i els nens hauran d'assenyalar i dir el nom només dels 
dibuixos amb el mateix so. 
 
 
Joc de targetes (discriminació fonètica) (4 anys). 
Retallar dibuixos o fotografies de revistes, diaris, llibres… procurant que en 
cada retallada quedi un sol objecte o ésser viu.  Pegar-los en petits cartrons o 
trossos de cartolina.  
 
Classificar les targetes en diversos grups, d'acord amb el so inicial de cada 
nom. Procurar que en cada grup hi hagi tres o quatre targetes i incloure a 
continuació una altra que correspongui a un dibuix el so inicial del qual sigui 
diferent.  
Lliurar cada grup de targetes a un nen. Aquest es col·locarà enfront dels seus 
companys i mostrarà cada targeta, al mateix temps que diu en veu alta el seu 
nom. Després de nomenar tots els dibuixos, identificarà i separarà la tarjeta que 
correspon al so inicial diferent. 
 
 
El sac de les paraules (5 anys per treballar amb el grup classe). 
Es divideix la classe en dos equips. El professor dibuixa en la pissarra dues 
borses o sacs, un per a cada equip. 
 
Es proposa als nens: “Anem a dir paraules que comencin per la lletra m” (per 
exemple).  
Un nen de cada equip va dient una paraula que comença per aquest so. Per 
cada encert, el professor fa una creu dins del dibuix del sac d'un o un altre 
equip. 
El joc acaba quan ja no se'ls ocorren més paraules, guanyant l'equip que més 
creus tingui en el sac. 
 
 
Discriminar el fonema final d'una paraula (4 anys). 
 
El professor anirà dient lentament, una a una, una sèrie de paraules. Els nens 
repetiran en cada cas el so final. 
 
Discriminar fonemes enmig d'una paraula (4 anys). 
El professor anirà dient una sèrie de paraules, i els nens repetiran el so que va 
enmig de cada paraula. Convé utilitzar paraules de tres fonemes, ja siguin 
monosíl·labes o bisíl·labes. Per exemple: sol, cèrcol, Ana, mar… 
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Buscar el so diferent (5 anys). 
Proposar als nens que esbrinin si els parells de paraules que van a sentir són 
iguals o diferents. En cas que siguin diferents, els nens hauran de repetir les 
paraules remarcant els sons que siguin diferents: “vas-gas”,  “gol-col, “mar-
mal”. 
 
Mesurar paraules (4 anys). 
Explicar als nens que igual que hi ha uns llapis més llargs que uns altres, 
existeixen paraules curtes i paraules llargues. No tenim metre per mesurar les 
paraules, però podem utilitzar cops o palmades. Aclarir que cada vegada que 
s'emet un so és un cop. 
 
Joc: “De l'Havana ha vingut un vaixell…” (4 anys). 
Es tracta de reconèixer sons i de buscar paraules que comencin igual. El 
professor inicia el joc dient: “De l'Havana ha vingut un vaixell carregat de…” 
(per exemple, de mariners). Els nens hauran d'anar dient paraules que 
comencin per “d t.”. 
 
 
Joc de les paraules encadenades (5 anys). 
Un nen nomena una paraula que comença amb un determinat so; el següent 
nen haurà de dir una altra paraula que comenci per la mateixa síl·laba amb què 
va acabar la paraula que va dir el seu company.  
 
 
Respondre amb gestos a diferents fonemes, síl·labes o paraules (4 anys). 
El professor demanarà als alumnes que responguin amb determinats gestos o 
moviments senzills a certs grups fonètics, síl·labes o paraules. 
 
Per exemple: - en sentir d o t.: asseure's. 
- en sentir parell: mans cap amunt 
- en sentir mar: mans cap avall 
- en sentir *tul: braços a dalt 
- en sentir sud: braços en creu 
- en sentir *tas: tancar els punys 
- en sentir després de: obrir-los 
 
Per a major motivació, pot presentar-se l'activitat als nens dient: “Sou 
marionetes que aneu a moure-us segons ho ordeni el director de l'obra, que 
sóc o la pluja (clic, clic, clic…) 
o el vent (*sssss…) 
o el mar, les ones (boom, boom…) 
o despertador (*ring…) 
o bombers (*nino-ni-no-*nino…) 
o moto (*rum, *rum…) 
o tren (*chaca, *chaca… 
o campaneta (tu-*lim-tu-*lim…) 
o xiulet (*pi-*pi-*pi…) 
o coet (*chssss… 



 59 

El professor pronunciarà lentament els grups fonètics, alterant l'ordre de la seva 
enumeració. 
 
2.- FONÈTICA I ARTICULACIÓ: 
 
IMITACIÓ DE SONS 
Proposar als nens un joc d'imitació. Han de reproduir sons familiars: “Com 
fa…?” Com sona…?” Es tracta d'emetre sons onomatopeics, que són 
preparatoris per a l'articulació de determinats fonemes. 
Per exemple: 
 
CORRECTA PRONUNCIACIÓ DE FONEMES 
 
Qualsevol moment pot ser bé per dedicar uns breus minuts a exercicis de 
correcta pronunciació fonètica. Poden realitzar-se associats als exercicis de 
motricitat bucofacial i de respiració. 
1. Al mateix temps que s'exercita la mobilitat de les mandíbules i es col·loquen 
els llavis en diferents posicions, demanar als nens que emetin el so A, el so O o 
el so O. 
2. Emetre de forma ràpida els sons A-O-O, modificant ràpidament l'articulació. 
3. Passar ràpidament de l'articulació de la A a la I i a la I, pronunciant aquestes 
vocals. 
4. Emetre sons vocàlics combinats. 
5. Al mateix temps que s'espira (es deixa anar l'aire per la boca), articular els 
fonemes P, M, i B enfront d'una vela. 
6. Alhora que es bufa lentament enfront d'una vela, articular els sons F i V. 
7. Articular ràpida i repetidament el fonema T  
8. Articular els fonemes K i G aïllats i associats a vocals. 
9. Articular els fonemes C i D aïllats i associats a vocals. 
10. Articular el fonema L aïllat i associat a vocals. 
11. Articular els fonemes S i X aïllats i associats a vocals. 
12. Articular els fonemes N i *LL aïllats i associats a vocals. 
13. Articular el fonema J aïllat i associat a vocals. 
14. Articular els fonemes R i RR aïllats i associats a vocals. 
15. Articular els fonemes I i ny aïllats i associats a vocals. 
16. Articular el fonema X aïllat i associat a vocals. 
 
PRONUNCIACIÓ DE SÍL·LABES INVERSES 
 
Es tracta de pronunciar correctament els fonemes consonàntics en síl·labes 
inverses (vocal-consonant). El professor pronunciarà paraules amb aquest tipus 
de síl·labes i els alumnes les repetiran correctament: illa, aspa, om, ermita, 
arbre… Es poden utilitzar targetes amb dibuixos al·lusius, perquè el nen, al 
mateix temps que pronuncia cada paraula, mostri la targeta corresponent. 
 
PRONUNCIACIÓ DE PARAULES AMB SÍL·LABES TANCADES O TRAVADES 
 
Una vegada que el nen domina la correcta articulació de cada fonema, convé 
entrenar la pronunciació de diversos grups fònics: síl·labes tancades 
(consonant-vocal-consonant) i síl·labes obertes dobles (consonant-consonant-
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vocal). 
 
*Rodolins, RIMES I EMBARBUSSAMENTS. (Conciència fonològica) 
 
Poesies, cançons i cantarelles 
Objectiu Utilitzar poemes i cançons de cara a augmentar la consciència 
dels nens als patrons sonors de la parla. 
Materials Llibres de poemes rimats, cançons i cantarelles 
Activitat  
Poemes rimats, cançons i cantarelles que els nens han après de memòria 
ofereixen oportunitats especial per els jocs de rimes. A l’apèndix D trobareu un 
petit recull de poemes, cançons per mimar, i cantarelles que podeu escollir i 
ampliar a la vostra conveniència. Inicialment, s’introdueix al nen a una o dues 
rimes que cal que aprengui bé. Amb el temps, sempre es poden afegir 
més rimes al seu repertori. A l’hora d’introduir un nou poema o cançó, primer 
llegiu-lo o reciteu-lo per als nens, emfasitzant el ritme i exagerant la rima. 
A continuació, el torneu a llegir vers rera vers, fent que els nens repeteixin cada 
línia, tots alhora. Perquè tots puguin escoltar i estudiar les paraules, cal que a 
l’inici els passos siguin lents i exagerats i anar guanyant velocitat gradualment a 
mesura que els nens vagin adquirint l’habilitat. 
 
Variacions Recitar el poema en veu baixa però dient les paraules que rimen en 
veu alta. 
- Recitar el poema en veu molt alta però xiuxiuejant les paraules que rimin. 
- Recitar el poema en veu cada vegada més alta, i que vagi augmentant el to 
fins al final. 
- Recitar el poema en veu cada vegada més fluixa, i que vagi disminuint el 
volum fins arribar el final. 
- Fer seure els nens en cercle i que vagin recitant cadascun un dels versos dels 
poema, per torns. 
- Feu seure els nens en cercle i cadascun digui una de les paraules del poema, 
per torns. 
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3.- EXPRESSIÓ ORAL: 
Denominació a partir d'experiències viscudes (4 anys). 
 
No sempre és necessari comptar amb la presència dels objectes, ja sigui real o 
en representació gràfica, per realitzar activitats de denominació. Partint de 
l'experiència passada del nen, també es poden realitzar tasques d'enriquiment 
de vocabulari.  
 
Així, per exemple, per ampliar noms d'aliments no és necessari portar-los a 
classe. Podem preguntar a cada nen: «Què vas desdejunar avui?, què vas 
menjar ahir? què vas prendre ahir de sopar?, quin aliment t'agrada més 
menjar?, quan has anat a un restaurant , quin altres plats has vist?»... 
Si es treballen els vestits podem preguntar-li per la roba que té en el seu 
armari; què es posa per estar per casa o dormir; què hi ha en els aparadors de 
les tendes de roba, etc. 
 
Per als noms de professions podem començar preguntant a cada nen en què 
treballa el seu papà. Obtindrem així una sèrie d'oficis propers als nens que 
s'anirà completant progressivament amb uns altres que indicarà el professor. 
 
De forma similar es pot procedir per a les tendes: «Vas a fer recadets?, quines 
tendes hi ha prop de la teva casa?, quines compres en la fleca? i en la 
fruitería?»... 
 
Es poden proposar altres situacions pràctiques: 
 
- «Què sol haver-hi dins de la bossa de mamà?» 
- «Quines eines té el fuster en el seu taller?» 
- «Què porta el teu papà dins del cotxe?» o «quines coses hi ha a l'interior d'un 
cotxe?» 
- «Quines coses hi ha en un circ?, quins personatges actuen?»... 
- «Quines coses guarda la teva mamà en la modista?» 
 
Vocabulari necessari per a una dramatització (4 anys). 
 
Les dramatitzacions de fets coneguts pel nen en les quals hi ha un narrador i 
uns diàlegs entre els personatges, dóna també lloc a la utilització d'un 
vocabulari sobre un tema en concret i en un context real. 
Per a això és important, des del punt de vista lingüístic, la fase de preparació, 
entre tots els nens, de la narració dels fets i dels diàlegs que s'inclouran.  
Per exemple, l'escenificació d'un viatge amb tren donarà lloc a la utilització del 
següent vocabulari per part del narrador, o dels viatgers: 
 
— Acció de comprar els bitllets: 
• estació, 
• bitllet, 
• finestreta o taquilla de compra, 
• importi-preu del bitllet, 
• volta (de diners), 



 67 

• reserva de bitllet, 
• finestreta d'informació, 
• itinerari, 
• punt de destinació o sortida... 
 
- Espera i pujada al tren: 
• cartells o indicadors, 
• sala d'espera, 
• via, 
• andana... 
- Viatge: 
• viatgers, 
• màquina, 
• maquinista, 
• vagó, 
• interventor-revisor, 
• compartiment, 
• parada... 
 
. 
VOCABULARI RELATIU A ACCIONS. 
 
«Para què serveix...?»  
El professor pregunta a els nens:, «Para què serveix... (el ganivet)?» 
Els alumnes han de respondre amb l'estructura: «El... (ganivet) serveix para... 
(tallar).» 
Les respostes poden ser variades, utilitzant diversos verbs. 
És important que respectin la *estruc¬*tura («El... serveix para...») i que l'acció 
nomenada sigui adequada al subjecte que la realitza: 
 
- «Para què serveixen els ulls?» - Els ulls serveixen para... 
- «Para què serveixen els peus?» - Els peus serveixen para... 
- «Para què serveix el nas?» - El nas serveix para... 
- «Para què serveix la boca?» - La boca serveix para... 
-«Para què serveixen les orelles?» - Les orelles serveixen para... 
- «Para què serveix un llapis?» - Un llapis serveix para... 
- «Para què serveix un cotxe?» - Un cotxe serveix para... 
- «Para què serveix una pilota?» - Una pilota serveix para... 
- «Para què serveix un got?» - Un got serveix para... 
(Tres-quatre anys.) 
 
 
- «Para què serveix l'aigua?» - L'aigua serveix para... 
- «Para què serveix un flotador?» - Un flotador serveix para... 
- «Para què serveix una taula?» - Una taula serveix para... 
- «Para què serveix un cullera?» - Una cullera serveix para... 
- «Para què serveix un cavall?» - Un  cavall serveix para... 
- «Para què serveix una bici?» - Una bici serveix para... 
- «Para què serveix una cuina?» - Una cuina serveix para... 
- «Para què serveix una pala?» - Una pala serveix para... 
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- «Para què serveix un barret?» - Un barret serveix para... 
- «Para què serveix un ruc?» - Un ruc serveix para... 
- «Para què serveix una espasa?» - Una espasa serveix para... 
- «Para què serveix una vaca?» - Una vaca serveix para... 
- «Para què serveix un llit?» - Un llit serveix para... 
(Quatre-cinc anys.) 
 
«Què pot fer..,? (4 anys). 
Una activitat més complexa consisteix a buscar verbs (accions) que pugui 
realitzar un mateix subjecte: 
- «Digues-me tres coses que pugui fer un gos.» 
- «Digues-me tres coses que pugui fer una pilota.» 
- «Digues-me tres coses que pugui fer un avió.» 
 
L'activitat inversa: 
- «Digues-me tres coses que volin.» 
- «Digues-me tres coses que rodin.» 
- «Digues-me tres coses que tallin...» 
 
«El joc de les ordres» (4 anys). 
 
Una altra activitat en què han d'utilitzar-se correctament verbs diversos és en 
«el joc de les ordres». Es poden formar equips i realitzar diverses variants: 
- Un jugador de l'equip A dóna una sèrie d'ordres (no més de tres) a un jugador 
de l'equipo B, qui ha de realitzar-les correctament. Per exemple: «Aixeca't i 
esborra la pissarra.» «Posa les mans sobre el cap»... 
 
- Un jugador de l'equip A dóna una sèrie d'ordres a cau d'orella del jugador de 
l'equipo B, qui ha de realitzar-les i, després d'acabar, expressar en alt les 
ordres que va rebre. La resta de la classe dirà si les ha realitzat correctament. 
- Un jugador de l'equip A realitza una sèrie d'activitats. El jugador de l'equipo B 
ha d'observar atentament i dir en veu alta les ordres necessàries perquè torni a 
repetir exactament el que havia fet. 
 
-Un jugador de l'equip A dóna unes ordres a cau d'orella d'un jugador de 
l'equipo B, qui les realitza. Un altre jugador d'un tercer equip C deu esbrinar, 
observant les accions del jugador de l'equipo B, quins han estat les ordres que 
ha donat el jugador de l'equip A. 
 
ANTÒNIMS 
 
Activitats amb ajuda de làmines o dibuixos (4 anys). 
 
Amb el suport de dibuixos o targetes, i en relació amb el vocabulari que 
s'estigui treballant en el centre d'interès o en altres àrees, el professor anirà 
introduint la noció de paraules oposades (que signifiquen el contrari): 
 
- «Aquest got és gran i aquest got és petit.» 
«Petit és el contrari de gran.» 
- «Aquest arbre és alt i aquest arbre és baix.»  
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«Baix és el contrari d'alt.» 
- «Aquesta ampolla està plena i aquesta ampolla està buida.» 
«Buit és el contrari de ple.» 
Una vegada familiaritzat amb certs antònims, el professor ensenyarà un dibuix i 
els nens diran el que representa, i el contrari.  
Per exemple: «Un carrer tan ample.» «Un carrer estret.»  
Els contraris poden referir-se a: 
- Adjectius. 
- Verbs. 
-Adverbis (lluny-prop; dins-fos; a dalt-a baix...). 
- Substantius  
 
Activitats amb suport de la mímica (4 anys). 
En el cas dels verbs i alguns adjectius o adverbis, es poden acaronar les 
accions, acompanyant cada paraula del gest corresponent (pujar-baixar; entrar-
sortir; omplir-buidar; ràpid-lent; alegre-trist...).  
Un joc atractiu per als nens consisteix a formar parelles, i un membre de cada 
parella*realitzarà un gest o acció. El company que està al davant ha de dir el 
que ha fet i realitzar i nomenar l'acció contrària. 
 
Jocs amb targetes (4 anys). 
Els nens es col·loquen asseguts en rotlle. En el centre es posen dos grups de 
targetes amb dibuixos d'antònims. No convé utilitzar més de sis-vuit targes per 
grup.  
Es designa un nen que agafa una targeta i la hi ensenya al que està assegut a 
la seva dreta. Aquest ha de buscar, entre les targetes que hi ha en l'altre grup, 
la que té el dibuix corresponent a l'oposat o contrari, mostrar-la i dir què 
representen ambdos targetes. El professor insistirà en la utilització d'antònims 
en nomenar i descriure els dibuixos. 
 
FAMÍLIES SEMÀNTIQUES 
«Trobar noms» (4 anys). 
Familiaritzat el nen amb aquest tipus d'activitats a partir de làmines, li podem 
donem proposar directament  exercicis de formació de famílies semàntiques. 
Per exemple: 
- «Buscar noms d'animals que vaig veure- van en el mar.» 
- «Buscar noms d'instruments musicals.» 
- «Buscar noms d'edificis.» 
- «Buscar noms de plantes.» 
- "Buscar noms de professions.» 
- -Buscar noms de coses que serveixen per viatjar.» 
- -Buscar noms de coses que es puguin menjar.» 
 
DESCRIPCIONS ORALS DE PERSONES 
 
«Com sóc jo?» (4 anys). 
Demanar a cada nen que realitzi la descripció de si mateix com si estigués 
davant d'un mirall (si ho hi ha en la classe pot -ha de- utilitzar i realitzar la 
descripció mentre s'observa en ell). 
 



 70 

El joc dels detectius (4 anys). 
Proposar als nens fer de detectius: han de buscar a un nen que s'ha perdut, 
coneixent les dades de la seva descripció. Es triaran successivament dos nens. 
Un és el detectiu i l'altre és qui li fa l'encàrrec de buscar al nen perdut: 
«Detectiu, detectiu: s'ha perdut un nen i sé que està en aquesta classe. M'ajuda 
a buscar-ho?» «I com és? Com va vestit?» 
«És prim, pèl-roig i d'ulls castanys. Porta uns pantalons...» Qui efectua 
l'encàrrec ha de fer la descripció d'un dels nens de la classe i el detectiu ha 
d'esbrinar qui és. 
En aquesta activitat comprovaran els nens la necessitat de donar dades  en la 
descripció d'una persona, per aconseguir la seva identificació, i com és 
necessari aportar, al costat dels trets generals, algun detall distintiu o específic. 
Per a major motivació dels nens es pot utilitzar una disfressa o un element 
distintiu dels detectius : un barret; una pipa i un barret; una lupa i una gorra... El 
nen que interpreti cada vegada el paper de detectiu es col·locarà aquestes 
peces distintives i després les hi passarà al següent. 
 
NARRACIÓ ORAL A partir d'UNA LÀMINA O SEQÜÈNCIA 
 
Elaborar narracions a partir d'un dibuix o làmina (4 anys). 
Presentar als nens una targeta o làmina on està representada una situació o 
alguna cosa que li ha passat a algun personatge. 
Per mitjà de preguntes i respostes aniran construint col·lectivament un relat: 
- «Qui és aquest personatge? 
- «Què va poder passar abans?» «Què passarà després?» 
- «Com es va solucionar?» 
El professor ha d'insistir en la seqüenciació temporal, ja que és aquest element 
el que diferenciarà essencialment aquesta activitat de la mera descripció d'una 
acció representada gràficament. Quan ja estan els alumnes famíliaritzats amb 
aquesta tasca, pot demanar que diferents nens elaborin històries diferents per a 
un mateix dibuix o làmina, podent d'aquesta manera cadascun expressar els 
seus gustos, preocupacions, , etc. 
 
Creació d'una història a partir d'unes vinyetes o seqüències temporals (4 anys). 
Preparar historietes gràfiques, preferiblement dividides en tres o quatre 
seqüències temporals. 
Han de ser prou clares i atractives per estimular als nens a crear una història.  
Els dibuixos tipus  còmic solen servir molt bé a aquestes finalitats. Presentar als 
nens les vaig veure vinyetes que representen una història. Demanar-los que 
interpretin el que allí veuen i elaborin una història. Si és adient, ajudar-los amb 
preguntes. Insistir en la correcta utilització dels verbs i, sobretot, en els nexes 
que estableixen la correcta ordenació temporal: «Al començament, després, a 
continuació, finalment, al final...» 
 
EXPRESSIÓ ORAL DE SENTIMENTS I VIVÈNCIES 
 
«La cara parla» (4 anys). 
Proposar un joc: «Tots tenim una cara, uns més bonica, uns més gran, uns 
altres més petites... Però la nostra cara no està sempre igual, canvia si estem 
alegres, enfadats, tristes, cansats... 
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Anem a jugar a posar cares diferents segons les coses que ens passin i com 
ens sentim.» 
Triar un nen, a Juan, per exemple, demanar-li que s'imagini una situació i posi 
la cara adequada. 
Amb tots els altres nens iniciar una conversa sobre els seus sentiments. 
- «Qui és capaç d'esbrinar el que està sentint Juan? Sembla que està trist.» 
«Estàs trist, Juan? T'asseguis a gust? Tens ganes de plorar? Per què estàs 
trist? Quines coses et posen trista? Quins feixos quan estàs tristet? Què t'ajuda 
quan estàs tristet?...» 
Al principi serà el professor qui pràcticament porti la conversa, però de seguida 
els companys prendrán la iniciativa i participaran, prenent partit ells mateixos 
de situacions similars a les quals expressa Juan. 
 
El joc de les màscares (4 anys). 
Preparar dibuixos o màscares que re¬presentin cares alegres, tristes 
preocupades, enfades, amb por... 
Mostrar una cara. Preguntar pel sentiment que manifesta i iniciar una conversa: 
- «Com us sembla que se sent aquest nen? Per què? (està plorant, té els ulls 
baixos, la boca té una expressió trista...). 
-Us heu sentit tristos alguna vegada? Anem a posar tots cara trista. 
-Quan t'has sentit trist? T'has sentit trist fa poc? Per què? 
- Plores quan estàs trist? Què altres coses feu quan us sentiu tristes? 
-Com ajudaries a un amic que estigués trist? 
-Què podeu fer per evitar que estigui trist?» 
 
4.- DISCRIMINACIÓ AUDITIVA 
 
Paraules fortes i febles:(4 anys) 
Demanar als nens que escoltin amb atenció i després comentin què han notat. 
El professor dirà una frase, per exemple: «Aquesta tarda sortirem al jardí." 
Pronunciarà la paraula «tard» amb intensitat feble, i la paraula «jardí» amb 
intensitat forta. 
Convidarà als nens que comentin les diferències observades. Proposar als 
nens que en les següents frases que digui el professor esbrinin quins són les 
paraules que ha pronunciat amb intensitat més feble i quins són les d'intensitat 
forta, repetint amb la mateixa intensitat amb què han estat pronunciades. 
 
5.-COMPRENSIÓ ORAL: 
Les coses de classe: (4 anys) 
Un nen, amb els ulls tapats, van tocant i explorant objectes de la classe que el 
professor situa sobre una taula (o l'hi dóna directament). Anirà responent a les 
preguntes del professor: 
- «És dur o tou?» 
- «Lleuger o pesat?» 
- «Llis o rugós?» 
- «La seva forma és rodona o quadrada?» 
- «És de metall o de fusta?»... 
 
 



 72 

COMPRENSIÓ DEL VOCABULARI USUAL  
 
Seleccionar la resposta correcta: (5 anys) 
Plantejar als nens una pregunta, de diverses respostes. D'entre totes les 
respostes el nen ha de triar solament una, la correcta. Aquests són alguns 
models de preguntes i cap de bestiar¬posades: 
- «Que cosa és tova, però no és una llaminadura?: 
• un xiclet; 
• un coixí; 
• un sac de fusta.» 
- «Quina cosa curta, però no és de vidre?: 
• una ampolla; 
• un got trencat; 
• una fulla de paper dur.» 
- «Quina cosa és ràpida, encara que no te peus ni potes?: 
• un nen; 
• un llebrer; 
• un avió.» 
- «Quin balla sense tenir peus?: 
• un nen; 
• la baldufa; 
• una ballarina.» 
- «Quina cosa no té fulles?: 
• un arbre; 
• un llibre; 
• un llapis.» 
- «Quin animal d'aquests té pèl?: 
• el gat; 
• la serp; 
• el peix», etc. 
 
NOTA: Ajudar amb suport visual, als nens els dibuixos dels elements amb els 
quals estan treballant, sempre que sigui necessari per a una millor comprensió 
de l'activitat. 
Concurs de preguntes i respostes: (4 anys) 
Es tracta de respondre a preguntes senzilles sobre fenòmens quotidians i que 
el professor formula als nens. Enunciarem les preguntes de manera que el nen 
només hagi de respondre sí o no. 
En general, són exercicis que es realitzen amb la finalitat de comprovar 
l'adquisició del vocabulari treballat en relació a un tema, i sobre el qual ja s'han 
efectuat activitats diverses, o a fi de fer síntesis o repàs final amb tota la classe 
(«posada en comú»). 
Exemples del tipus de preguntes que pot formular el professor: 
- «Tens dos ulls?» 
- «Tens dos caps?» 
- «Hi ha bufandes que es posen en els peus?» (tres-quatre anys). 
- «Hi ha animals en el zoològic?» 
- «Tenim vacances a l'estiu?» 
- «És dolç un caramel?» 
- «Vas al col·legi tots els dies?» 
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- «Volen els peixos?» 
- «Tremoles quan tens fred?», etc. (quatre-cinc anys). 
- «Poden viure els peixos sense aigua?» 
- «Fa calor a l'hivern?» 
- «Fa cases el jardiner?» 
- «Viuen els ocells en l'aigua?» 
- «Apaguen el foc els bombers?» 
 
 
COMPRENSIÓ D'ORDRES ORALS 
 
Execució d'ordres: (4 anys) 
El professor dóna una senzilla ordre que el nen ha de realitzar: 
- «Posa't sota la taula.» 
- «Tanca la porta.» 
- «Dibuixa una flor en la pissarra.» 
- «Lleva el vestit a aquesta nina.» 
- «Porta els guixos situats en la pissarra.» 
- «Posa les teves mans sobre el cap.» 
- «Puja't de genolls sobre la cadira» (tres-quatre anys). 
Una vegada executada, el nen pot expressar de nou l'acció: 
- «He tancat la porta.» 
- «He col·locat els llapis»... 
 
Sèrie d'ordres: (4 anys) 
El professor proposa una seqüència d'ordres que el nen ha de realitzar en la 
mateixa successió en què han estat *nom¬*bradas. Primer donarà dues ordres: 
- «Toca't l'orella i després el nas.» 
- «Veu a la porta i obre-la.» 
- «Agafa el teu quadern i deixa-ho sobre el prestatge.» 
- «Porta el conte i obre-ho per la primera pàgina» (quatre-cinc anys). 
 
Com més llarga és la seqüència, més intervé la memòria verbal, a més de la 
comprensió. 
Agrupar paraules en famílies semàntiques: (4 anys) 
 
Formar dos (o tres grups) de nens. A cada grup s'assigna una família 
semàntica (per exemple: fruites, ferramentes, estris o animals). El professor 
dirà noms que pertanyen a alguna d'aquestes famílies de paraules (i altres 
al.lienes a elles). Quan ja esten familiaritzats amb l'activitat, cada grup farà una 
creu en la pissarra per cada nom que li correspongui. 
Per exemple: «Martell, pera, xerrac, lleó, papallona, poma, tortuga...» Amb 
nens de més edat i familiaritdes amb l'activitat, es pot complicar amb 
subfamílies: 
 
- «Mobles o instruments que solen trobar-se en la cuina, en la cambra de bany 
o en el dormitori.» 
- «Animals que neden, volen o caminen.» 
- «Animals amb quatre potes, amb dues potes i sense potes 
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Programa d´estimulació cognitiva: 
 

 

Seriacions: 
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ESTRUCTURACIÓ ESPACIAL 
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Classificacions: 
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Ordenacions: 
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Correspondències: 

 
 
 Sèries lògiques: 
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Problemes numèrics: Associacions nombre-quantitat: 
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Relacions i associacions: 
 

 
 
Conceptes espacials: trencaclosques, laberints… etc: 
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Conceptes i Seqüencies temporals: 
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Esquema corporal i figura humana: 
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Percepció visual: 
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Coordinació viso-manual .Motricitat fina per a la iniciación escriptura: 
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Activitats per estimular l´atenció 
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Raonament lògic: 
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Pensament creatiu: 
 

 


