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ANNEX 7  Fitxa 4. La diversitat està en tots els llocs 
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ANNEX 8  Contamíname 

Contamíname - Ana Belén i Víctor Manuel 

 

Cuéntame el cuento del árbol frágil y los desiertos;  

de las mezquitas de tus abuelos.  

Dame los ritmos de las ________ y los secretos,  

que hay en los libros que yo no leo.  

 

(Estribillo)  

 

Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire,  

ven, pero si con tus ojos y con tus bailes.  

Ven, pero no con la rabia y los malos sueños,  

Pero si con los labios que anuncian besos.  

Contamíname, ________  _________,  

que bajo mi rama tendras _________.  

Contamíname, ________ _________,  

que bajo mi rama tendrás _______.  

 

Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron;  

de los tratados y los viajeros.  

Dame los ritmos de los tambores y los voceros,  

del barrio antiguo y del barrio nuevo.  

 

(Estribillo)  

 

Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron;  

del Río Verde y de los foleros.  

Dame los ritmos de los _______ y de los ojos negros,  

de la ensequieta y del hechizero.  

 

(Estribillo) 

 

 

 

 

 



65 

 

ANNEX 9   Emociona’t 

Història 

Fa un parell de setmanes va arribar a la classe d’en Martí un nen nou, la Maria el va 

presentar a tothom i els va dir: 

- A partir d’avui teniu un company que es diu Albert. 

Després, la Maria el va asseure a la primera filera a prop de la seva taula i va continuar 

dient: 

- L’Albert no es passarà tot el dia amb nosaltres; algunes hores estarà amb la logopeda; 

igual que la Laura i l’Andreu, com ja sabeu. Ella l’ajudarà a aprendre les coses al seu 

ritme, però al pati i al menjador sí que estarà amb vosaltres. 

- Per què?- pregunta la Laura interessada a saber si l’Albert la acompanyarà sempre a 

visitar la Isabel, la logopeda. 

- Perquè l’Albert té el que els metges anomenen síndrome de Down. 

- Això que és? – Insisteix la Laura. 

- No es una malaltia, és quelcom que sussceix quan comencem a créixer abans de 

néixer. Aleshores hi ha unes pesses molt petites dintre de nosaltres que es diuen 

cromosomes, i s’uneixen com si formessin trencaclosques, però de vegades no encaixen 

bé o en sobra alguna. En aquest, aquella persona que quan neix és un xic diferent a la 

resta, com li succeeix a Albert. 

Des que va arribar, l’Albert ha fet uns quants amics, malgrat que de vegades no entén 

tot el que li diuen els seus companys. 
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ANNEX 10   Diferents però iguals 

 

Juan Calle – El Sombrero de Color 

Por la calle un muchacho 

lleva un abrigo de hilo de pescar, 

con sus unes largas 

se afeita la barba resulta un sultan. 

Él juega con sus hades, nadie corta sus ales,  

a él le gusta volar, 

cosecha tomateras, espárragos trigueros, 

cosiendo un chubasquero. 

Un Juan Calle lo hay en cada Ciudad, 

un Juan Calle lo hay en cada Ciudad. 

 

(Estribillo) 

 

Somos distintos, somos iguales 

y estamos hechos de los mismos materiales. 

Somos distintos, somos iguales 

y estamos hechos de los mismos materiales. 

 

Entre las calles del frío invierno yo oí aullar, 

Un ding dong ding dong en el campanar. 

Había un muchacho, un mago, sin vareta detrás, 

corre no mires, dicen, no es verdad,  

no, no, no es de verdad, es de trapo de cartón. 

 

(Estribillo) 

 

Ya lo dice la canción, 

En medio de la plaza 

Se me hielan las orejas. 
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ANNEX 11  Fitxa 4. Jo vull que ... 

 

Jo ____________________________________________________________________ 

 

 

vull que _______________________________________________________________ 

 

 

faja ___________________________________________________________________ 
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ANNEX 12  HISTÒRIA SOCIAL  
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ANNEX 13  AUTOAVALUACIÓ . COM HO HE FET? 
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ANNEX 14  PUNTS PER A L’ECONOMIA DE FITXES 
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ANNEX 15  REGISTRE DE CONDUCTA 

Setmana   

Hora    

Conductes   

a) Conducta a incrementar  Adquirir una rutina matinal adequada al context quan 

entra a l’aula a les 9:00 

b) Conducta a reduir  Tombar-se a terra quan entra a l’aula a les 9:00  

Norma  Quan entre a classe he de penjar la motxilla a la cadira. Després  penje la 

jaqueta en la perxa.  M’assec a la meua cadira i així ja estic llest per a escoltar i atendre.  

Suports   

 

Punts obtinguts segons l’execució de la tasca: 

 

Realització de la tasca Punts 

No la realitza 0 

La realitza amb dificultat 1 

La realitza 

satisfactòriament 

2 

 

Persona que 

enregistra 
Data Observacions Puntuació 

    

    

    

    

    

 

 

 

Total = 
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ANNEX 16  REGISTRES DE CONDUCTA REALITZATS 

Setmana  19/05/2014 – 23/5/2014 

Hora   9:00 

Conductes   

a) Conducta a incrementar  Adquirir una rutina matinal adequada al context quan 

entra a l’aula a les 9:00 

b) Conducta a reduir  Tombar-se a terra quan entra a l’aula a les 9:00  

Norma  Quan entre a classe he de penjar la motxilla a la cadira. Després  penje la 

jaqueta en la perxa.  M’assec a la meua cadira i així ja estic llest per a escoltar i atendre.  

Suports  visual i verbal 

 

Punts obtinguts segons l’execució de la tasca: 

Realització de la tasca Punts 

No la realitza 0 

La realitza amb dificultat 1 

La realitza 

satisfactòriament 

2 

Persona que 

enregistra 
Data Observacions Puntuació 

Investigador 19/5/2014 Està nerviosa i ha calgut redirigir-la 1 

Investigador 20/5/2014 Ha realitzat la tasca però amb dificultat 1 

Investigador 
21/5/2014 

Ha realitzat la tasca satisfactòriament amb 

orientacions 
2 

Investigador 
22/5/2014 

Ha realitzat la tasca satisfactòriament. Estava un 

poc desorientada perquè tocava educació física. 
2 

Investigador 23/5/2014 Ha realitzat la tasca però s’ha tirat al terra. 1 

 

 

 

Total 

=7/10 
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Setmana  26/05/2014 – 30/5/2014 

Hora   9:00 

Conductes   

a) Conducta a incrementar  Adquirir una rutina matinal adequada al context quan 

entra a l’aula a les 9:00 

b) Conducta a reduir  Tombar-se a terra quan entra a l’aula a les 9:00  

Norma  Quan entre a classe he de penjar la motxilla a la cadira. Després  penje la 

jaqueta en la perxa.  M’assec a la meua cadira i així ja estic llest per a escoltar i atendre.  

Suports  visual i verbal 

Punts obtinguts segons l’execució de la tasca: 

Realització de la tasca Punts 

No la realitza 0 

La realitza amb dificultat 1 

La realitza 

satisfactòriament 

2 

 

Persona que 

enregistra 
Data Observacions Puntuació 

Investigador 26/5/2014 Ha realitzat la tasca però s’ha tirat al terra. 1 

Investigador 27/5/2014 Ha realitzat la tasca però amb dificultat. 1 

Investigador 
28/5/2014 

Ha realitzat la tasca satisfactòriament amb 

orientacions 
2 

Investigador 
29/5/2014 

Ha realitzat la tasca satisfactòriament. Estava un 

poc desorientada perquè tocava educació física. 
2 

Investigador 
30/5/2014 

Ha realitzat la tasca satisfactòriament amb 

orientacions. 
2 

 

 

 

Total 

=8/10 
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Setmana  02/06/2014 – 06/06/2014 

Hora   9:00 

Conductes   

a) Conducta a incrementar  Adquirir una rutina matinal adequada al context quan 

entra a l’aula a les 9:00 

b) Conducta a reduir  Tombar-se a terra quan entra a l’aula a les 9:00  

Norma  Quan entre a classe he de penjar la motxilla a la cadira. Després  penje la 

jaqueta en la perxa.  M’assec a la meua cadira i així ja estic llest per a escoltar i atendre.  

Suports  visual i verbal 

Punts obtinguts segons l’execució de la tasca: 

 

Realització de la tasca Punts 

No la realitza 0 

La realitza amb dificultat 1 

La realitza 

satisfactòriament 

2 

 

 

Persona que 

enregistra 
Data Observacions Puntuació 

Investigador 02/06/2014 Ha realitzat la tasca però s’ha tirat al terra. 1 

Investigador 03/06/2014 Ha realitzat la tasca però amb dificultat. 1 

Investigador 04/06/2014 Ha realitzat la tasca però s’ha tirat al terra. 1 

Investigador 05/06/2014 No ha assistit a classe. - 

Investigador 
06/06/2014 

Ha realitzat la tasca satisfactòriament amb 

orientacions. 
2 

 

 

 

Total =5/8 
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Setmana  09/06/2014 – 13/06/2014 

Hora   9:00 

Conductes   

a) Conducta a incrementar  Adquirir una rutina matinal adequada al context quan 

entra a l’aula a les 9:00 

b) Conducta a reduir  Tombar-se a terra quan entra a l’aula a les 9:00  

Norma  Quan entre a classe he de penjar la motxilla a la cadira. Després  penje la 

jaqueta en la perxa.  M’assec a la meua cadira i així ja estic llest per a escoltar i atendre.  

Suports  visual 

Punts obtinguts segons l’execució de la tasca: 

 

Realització de la tasca Punts 

No la realitza 0 

La realitza amb dificultat 1 

La realitza 

satisfactòriament 

2 

 

 

 

Persona que 

enregistra 
Data Observacions Puntuació 

Investigador 09/06/2014 Ha realitzat la tasca però amb dificultat. 1 

Investigador 10/06/2014 Ha realitzat la tasca satisfactòriament. 2 

Investigador 11/06/2014 Ha realitzat la tasca però s’ha tirat al terra. 1 

Investigador 12/06/2014 Ha realitzat la tasca però s’ha tirat al terra. 1 

Investigador 13/06/2014 Ha realitzat la tasca satisfactòriament. 2 

 

 

 

Total 

=7/10 



78 

 

Setmana  16/06/2014 – 20/06/2014 

Hora   9:00 

Conductes   

a) Conducta a incrementar  Adquirir una rutina matinal adequada al context quan 

entra a l’aula a les 9:00 

b) Conducta a reduir  Tombar-se a terra quan entra a l’aula a les 9:00  

Norma  Quan entre a classe he de penjar la motxilla a la cadira. Després  penje la 

jaqueta en la perxa.  M’assec a la meua cadira i així ja estic llest per a escoltar i atendre.  

Suports  visual 

 

Punts obtinguts segons l’execució de la tasca: 

Realització de la tasca Punts 

No la realitza 0 

La realitza amb dificultat 1 

La realitza 

satisfactòriament 

2 

 

Persona que 

enregistra 
Data Observacions Puntuació 

Tutor 
16/06/2014 

No ha realitzat la tasca. Estava nerviós, ha arribat 

accelerat a l’escola. 
0 

Tutor 17/06/2014 Ha realitzat la tasca satisfactòriament. 2 

Tutor 
18/06/2014 

No s’ha realitzat perquè s’ha organitzat una 

excursió i han esperat en la filera del pati al bus. 
- 

Tutor 19/06/2014 Ha realitzat la tasca però s’ha tirat al terra. 1 

Tutor 20/06/2014 Ha realitzat la tasca satisfactòriament. 2 

 

 

 

Total =5/8 
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