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NOSÍ

Abans de llegir 
la informació que apareix 
en les pàgines següents, 
et proposem un 
entrenament senzill:

Inventes històries perquè els teus alumnes se’n convertisquen 
en els protagonistes?

Saps fer la croqueta?

Penses que és important parar atenció als detalls?

T’agrada tastar croquetes de diferents sabors?

Estàs d’acord que les sorpreses són molt motivadores?

Ets dels docents que prefereixen que els alumnes 
estiguen asseguts sense moure’s?

T’emociones amb les sorpreses?

Creus que la creativitat és important?

Et diverteix treballar en equip?

Quan mires algú, et preguntes què deu passar-li pel cap?

Sabies que el 16 de gener és el Dia Internacional de la Croqueta?

Té igual el que hages respost, perquè si tens aquest catàleg 
a les mans és que algú t’ha triat per a descobrir…
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alimenta 
la teua ment

D’EDELVIVES
EL NOU INFANTIL

La primera proposta educativa basada en
ESTUDIS DE LA NEUROCIÈNCIA
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Hayas respondido lo que 
hayas respondido, si tienes 
este catálogo en tus manos, 
es que alguien te ha elegido 
para… 

Hayas respondido lo que 
hayas respondido, si tienes 
este catálogo en tus manos, 
es que alguien te ha elegido 
para… 

POTS 
FER-LA A 
LA TEUA 
MANERA, 
 AMB EL 

   QUE VUL 
GUES

Croqueta  
és un projecte 

flexible. Està organitzat 
perquè pugues 

treballar-lo de diverses 
maneres i perquè et 
quede temps per a 
desenvolupar les 

teues pròpies idees 
i activitats

ÉS UN 
DELIT DE 
TRADICIÓ 
I D’AVANT 

GUAR 
DA

Croqueta  
és un projecte que 

combina el coneixement 
de la pedagogia i 
la psicologia amb 

els últims 
avanços de la 
neurociència

UNA
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Hayas respondido lo que 
hayas respondido, si tienes 
este catálogo en tus manos, 
es que alguien te ha elegido 
para… 

Hayas respondido lo que 
hayas respondido, si tienes 
este catálogo en tus manos, 
es que alguien te ha elegido 
para… 

OBRI ELS
SENTITS
A UNA EX
PLOSIÓ
MULTI
SENSO 
RIAL

Croqueta  
és un projecte 

que té recursos 
mai vistos i propostes 

sorprenents, divertides 
i per a tots els gustos

Croqueta  
és un projecte per 

a tu, profe d’Infantil, 
que ets oberta i dinàmica, 

que busques generar 
experiències úniques 
 i irrepetibles a l’aula 

cada dia

EMOCIONA 
A TOTS, 
PERQUÈ 
A TOTS 

ENS AGRA 
DEN

Sin título-1   5 01/04/19   12:30



infantil

151094_MarcoFotos_4a1T_Alumno_Inf_Ev.indd   1

18/1/19   12:39

MISSATGE URGENT

Director
AGÈNCIA MUNDIAL DE CAÇAMISTERIS

S’HAN PRODUÏT UNA SÈRIE DE FETS MISTERIOSOS EN DIFERENTS LLOCS 

DEL PLANETA. NECESSITEM LA VOSTRA AJUDA PER A RESOLDRE’LS.  

VOS ANIMEU A CONVERTIR-VOS EN ASSISTENTS DE CAÇAMISTERIS  

I FORMAR PART DE LA NOSTRA AGÈNCIA?

EN ESTE SOBRE TROBAREU ALGUNES FERRAMENTES ÚTILS  

PER A RESOLDRE ELS ENIGMES. ÉS MOLT IMPORTANT QUE PAREU 

ATENCIÓ ALS DETALLS!

Signat:
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NOM:EMPREMTA DIGITAL:

CARNET D’ASSISTENT DE

CAÇAMISTERIS
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Poció de tardor

4 ANYS PRIMER TRIMESTRE

CADA RECURS ESTÀ 
PLE DE POSSIBILITATS SORPRENENTS!

disposa dels materials 
necessaris per a treballar, durant tot el curs, 
d’una manera senzilla, còmoda i adaptable 
Tot el que necessites per a treballar tots els continguts curriculars 
de l’etapa des d’una nova perspectiva i generant dinàmiques 
d’aprenentatge sorprenents.

Diaris de creativitat

Llibres rol

Bossetes 
de creativitat 
i cervell

Sobres sorpresa 
(inclou ulleres, lupa o visor, 
missatge i acreditació) 

Trencaclosques  
dels personatges

Carpetes trimestrals

Unitats d’aprenentatge: 
quaderns d’activitats 

Marc per a 
autoretrats

Scrapbook

Medalla de 
final de curs

Butlletins 
informatius
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LES PARTS I EL TOT

COM FUNCIONEN  
TOTES LES PARTS JUNTES?

QUÈ CREUS QUE 
PASSARIA SI FALTARA 

ESTA PART?

LES PARTS  
QUE CONEIXES

EL TOT

OBSERVE BÉ EL QUE VEIG
M’AGRADARIA SABER…

PENSE SOBRE EL QUE VEIG 

© GELV

OBSERVE, PENSE, M’AGRADARIA SABER…

©
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Les aventures  
i desventures de

Contes per al treball  
de la gestió emocional  
a l’aula

infantil

Peronella 
Pimentó
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NOMÉS HAS DE 
CONTINUAR LLEGINT!

Llanternes 
de llum 
ultravioleta

Murals de 
les missions

Murals de rutines 
i destreses 

de pensament 

Làmines de nombres

Làmines de 
grafomotricitat

Propostes didàctiques

croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com

CroquetAPP

Croqueta 
digital

Mind ON

Targetes 
d’informació visual

Contes per 
al cor 

Llibre viatger

Peluix dels personatges

Contenidor 
d’aula
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aprén
el cervell

COM 
aborda la  

que és important activar a l’escola perquè 
els nostres alumnes aprenguen de manera significativa 
i consoliden els aprenentatges.

neurociència 

6a través de

CLAUS
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sorpresa

holístic

processos 
cognitius creativitat

moviment
gestió 

emocional

DE SEGUR QUE ET RESULTEN FAMILIARS…

Sin título-1   9 01/04/19   12:32



La neurociència ha demostrat 
que EMPREM EL 100% 

DEL NOSTRE CERVELL   
en la realització de tasques.

Només 
utilitzem el

del nostre 
cervell
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T’agraden les sorpreses? 
Què sents quan te’n  
fan una? Es queden  
en el teu record? 
De segur que sí!

Les sorpreses predisposen 
cap a l’aprenentatge

Ajuden a centrar l’atenció 
i serveixen per a activar la motivació.

Una sorpresa s’associa 
a sensacions plaents.

S’aprén millor quan 
ens sentim bé.

Per tant, és important generar situacions de sorpresa 
de manera recurrent a l’aula per a activar o mantenir la motivació, 
i per a garantir que els xiquets estiguen predisposats a gaudir de les 
experiències que els proposem.

•  Trenca el xocolate a trossos i fica’l en un bol per a microones.   
No val menjar-se’l! Demana a un adult que el fonga al micro durant 30 segons. 
Després, ha de traure’l, remoure’l i tornar-lo a ficar dins del micro uns altres 
5 segons. Així fins que es fonga. Heu de tenir paciència o es cremarà!

•   Fica la mantega en un altre recipient i afig-hi el xocolate fos amb l’ajuda d’un 
adult. Heu de remoure-ho tot fins que parega una crema i, en aquest moment, 
heu d’afegir-hi la farina sense deixar de batre-ho. Fiqueu-ho al microones 
un minut a màxima potència. Traieu-ho, removeu-ho i torneu a ficar-ho dins  
un altre minut.

•  Ara, afegiu-hi la llet. Bateu-ho amb unes varetes i al microones durant 
un minut més. Repetiu el pas fins que s’espessisca. Ja està a punt!

•  Demana a l’adult que aboque la massa en un recipient pla i que el tape 
amb un paper de cel·lofana. Cal esperar que es refrede.

•  Mans a la massa! Dona forma a les croquetes. Passa-les primer 
per ou batut i després per una mescla de pa ratllat  
i galeta triturada. Consell: si ho fas diverses  
vegades, es trencaran menys quan les friges.

•  A la paella! Demana a l’adult que les frija en oli  
abundant i molt calent. No t’hi acostes per si  
esguita! Pots decorar-les amb coco ratllat.

Mira aquest vídeo. Et sorprendrà

Ohhhh!   
Croquetes 
de xocolate

INGREDIENTS

LES EXPERIÈNCIES HAN DE SER 

MULTISENSORIALS

ELABORACIÓ

•  1 tauleta de 200 g  
de xocolate negre  
(per a fondre)

•  2 cullerades de 
mantega

•  5 cullerades de farina

•  2 gots de llet
•  3 ous
•  2 gots de pa ratllat
•  1 got de galetes 

triturades  
(tipus maria)

•  oli
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LA SORPRESA ALIMENTA L’ATENCIÓ
Croqueta et permet generar situacions de sorpresa a l’aula

CONFIDENCIAL

SOLS
PER A TU

ESTE SOBRE SOLS POT OBRIR-SE  
QUAN EL DOCENT HO INDIQUE.

EXPECTACIÓ MÀXIMA

3 ANYS · PRIMER TRIMESTRE

163740_Pegatina_3a_1T_Croqueta_Val.indd   1 18/2/19   17:32

Una caixa d’experiències per a l’alumne

SORPRESA

Llig 
atentament 
el missatge 

inicial! 

Has arribat 
al sobre 

sorpresa!

Genera 
expectació 

en els 
alumnes! 

Descobreix 
el teu personatge, 

desencunya’l 
i munta’l

Una per 
trimestre 
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Les unitats d’aprenentatge contenen recursos increïbles.

Descarta 
informació 

falsa i avança 
en els reptes

Llanternes 
de llum ultravioleta 

incloses en el 
material d’aula

L’ús de tinta invisible, 
que ens permet descobrir 
objectes o missatges 
ocults utilitzant la llanterna 
de llum ultravioleta.

La lupa, el visor o les ulleres 
són ferramentes que trobem 
en els sobres sorpresa, que 
permeten «fer desaparéixer» 
elements per a descartar pistes 
o informacions falses.

Efectes màgics i sorprenents que mai havies vist a l’aula
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MISSIÓ DE RESOLUCIÓ

Els xiquets ajuden algú que té 
un problema. Han de resoldre reptes 
per mitjà de la deducció. Cada repte 
és independent.

MISSIÓ DE PLANIFICACIÓ

Ajuden una altra persona i, per a fer-ho, 
han de planificar tasques per a arribar 
a un fi. Els reptes estan relacionats entre  
si per a completar la missió.

MISSIÓ D’ASSUMPCIÓ DEL ROL

Han de resoldre la missió en primera persona 
a través d’una producció. Cada repte és 
independent, però suma de cara a la missió.

PRACTICA LA GAMIFICACIÓ SI T’ABELLEIX: HI ESTEM PREPARATS

Les unitats d’aprenentatge són missions desafiadores, en què es convida els alumnes 
a exercir diferents rols i a ser protagonistes. Han de resoldre-les utilitzant els continguts 
curriculars.

Aquestes són les missions Croqueta:

Cada missió 
es compon de 
3 reptes. Has 
de resoldre’ls!

Desafia i entrena els alumnes a través de les missions Croqueta
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anys

anys

anys

Vols conéixer els títols d’aquestes aventures i el tipus de missió que plantegen?

El misteri de les empremtes  
Estranyes empremtes relacionades amb 
animals, plantes i persones van apareixent 
a l’escola.

MISSIÓ DE RESOLUCIÓ

Poció de tardor 
Un viatge extraordinari ens portarà a conéixer 
diversos paisatges, climes, animals i plantes 
del món, amb tradicions, costums 
i característiques pròpies.

MISSIÓ DE PLANIFICACIÓ

Enigma animal
Un repte i el planeta en perill faran que 
explorem a fons el mar, la terra i l’aire, 
amb animals, plantes i transports 
que es desplacen per aquests mitjans.

MISSIÓ DE RESOLUCIÓ

Una desaparició d’art 
Ser un buscador d’art ens portarà a explorar 
escultures, pintures i antiguitats. Així 
coneixerem materials, estils i professionals 
relacionats amb l’art.

MISSIÓ D’ASSUMPCIÓ DEL ROL

Intriga al museu
Unes misterioses desaparicions ens ajudaran a 
conéixer a fons un museu, els professionals que hi 
treballen i les seues tasques. També descobrirem 
una civilització i uns estils artístics, a més  
d’iniciar-nos en les arts decoratives.

MISSIÓ DE RESOLUCIÓ

Croqueta produccions
El seté art és apassionant: ens ensenya 
a construir històries i a gaudir de les imatges 
i del so. La planificació d’una pel·lícula ens obri 
un món de professions relacionades amb la cultura, 
els treballs manuals, la tecnologia i molt més.

MISSIÓ DE PLANIFICACIÓ

La màquina incompleta 
L’aigua és un bé escàs i cuidar-la és 
important. Acabar una màquina per a cuidar 
l’aigua i evitar-ne la contaminació ens posarà  
en contacte amb la ciència i la naturalesa.

MISSIÓ DE PLANIFICACIÓ

La càpsula del temps
Els invents ens proporcionen confort i ens han 
ajudat a progressar com a societat. Objectes quotidians, 
màquines simples i complexes i fins i tot Internet tenen 
una inventora o un inventor. Conéixer-los i seleccionar-los 
és una tasca àrdua, però també apassionant.

MISSIÓ D’ASSUMPCIÓ DEL ROL

Missió interestel·lar
El misteriós univers ens atrau a tots. I si la 
missió és explorar des de la Via Làctia fins a 
la Lluna, passant per forats negres, asteroides, 
constel·lacions, el Sol, els planetes i la Terra, 
la diversió està assegurada.

MISSIÓ D’ASSUMPCIÓ DEL ROL

PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

Llig amb 
atenció 

i descobreix 
els continguts 
curriculars de 

cada missió

Una aventura en cada trimestre
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La neurociència ha constatat 
que, QUAN JUGUEM, EL CERVELL 

ALLIBERA DOPAMINA, que fa que la incertesa 
associada al joc ens motive. El xiquet prova, 
explora i assumeix amb normalitat l’error, la 

qual cosa li permet millorar, i això constitueix 
una gran recompensa.

El JOC 
té un 
PAPER 

FONAMENTAL 
       en el 
    desenvolupament 
integral dels xiquetsvertader
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   Cal deixar que els xiquets exploren totes les  
possibilitats i acompanyar-los en el camí.

   És important que els «sorgisca» la singularitat 
i que se senten orgullosos de les seues produccions. 

Els cervells dels alumnes són diferents i, per tant, el procés 
creatiu també ho és. No valores només el resultat si és perfecte, 
també has de tenir en compte l’originalitat, l’elaboració, la flexibilitat 
i la fluïdesa.

T’agrada fer croquetes? 
T’ixen sempre igual? 
Les fas sempre amb 
els mateixos ingredients? 
Anima’t a variar-ne 
la recepta!

La creativitat s’entrena

•  3 tasses de farina
•  1 tassa de sal fina 

(com més fina, 
millor)

•  1 tassa d’aigua
•  2-5 cullerades 

d’oli
•  colorant alimentari

Croquetes de 
plastilina de colors                 

Raúl Bermejo i la creativitat

•  Fica-ho tot junt en un motle, primer les dos cullerades d’oli, i pasta-ho.

•  Si la massa està dura, hi pots afegir oli a poc a poc i mesclar-ho molt bé.

•  Si et passes d’oli, absorbix-lo amb un tovalló de paper.

•  Per a pintar la massa, aplica unes gotetes de colorant alimentari 
i torna a pastar la massa fins que agafe color.

Preparat! Ara toca fer les croquetes!

Després, guarda la plastilina en un recipient 
ben tancat perquè et dure més.

EL TALENT SENSE PRÀCTICA 

NO ES DESENVOLUPA

INGREDIENTS

ELABORACIÓ
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Totes les propostes que es troben 
en aquest diari de creativitat incideixen  
en el paper actiu i creatiu dels xiquets 
a través de l’humor, la música, el moviment 
i l’estimulació de la imaginació 
i la curiositat.

El diari va acompanyat d’una bosseta 
de creativitat i cervell amb suggeridors 
materials que permeten experimentar 

i, sobretot, crear, crear, crear…

Croqueta et proposa entrenar la creativitat a través 
d’un material específic. Vols conéixer-lo? 

La 
creativitat és 
una eina per 

a resoldre 
problemes

EL NOSTRE CERVELL NECESSITA 
L’ART. ÉS IMPRESCINDIBLE 

PER AL DESENVOLUPAMENT 
SENSORIAL, MOTOR, COGNITIU  I EMOCIONAL

Ulls mòbils, 
netejapipes, 

pompons, 
plomes, pintures 

fluorescents...

CREATIVITAT

Tot el que necessites per a treballar la creativitat a l’aula
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LA IMPORTÀNCIA ESTÀ EN SER ORIGINAL, NO PERFECTE
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FA FRED O CALOR?
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Experimentació lliure 
amb materials diversos.

Jugar amb els alumnes a generar 
idees donant-los només un primer 
punt de suport.

Suggeriments de treball basats en els 
materials de la bosseta de creativitat 
i cervell, amb indicacions un poc més 
pautades, però buscant productes 
diferents, singulars.

Propostes obertes que permeten 
anar un pas més enllà del que s’ha fet. 
Metacognició.

AQUEST DIARI 
ÉS PER A... 

 1 RELAXAR-TE 

 2 EXPRESSAR ELS TEUS SENTIMENTS 

 3 MOSTRAR LES TEUES EMOCIONS AL MÓN

 4 COMENÇAR UNA AVENTURA 

 5 GAUDIR APRENENT

 6 TOT EL QUE FACES EN AQUEST DIARI ESTÀ BÉ

 7 DESENVOLUPAR LA IMAGINACIÓ

 8 APRENDRE A CUIDAR CADA DETALL

 9 SUBMERGIR-TE EN UN MÓN MÀGIC

 10 EXPLORAR NOVES POSSIBILITATS 

PRESENTACIÓ IDEES PRODUCCIÓ REFLEXIÓ

L’entrenament de la creativitat el fem a través d’aquestes fases:
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GE
ST

IÓ

LES NEURONES SÍ QUE ES REGENEREN.  
Les investigacions han comprovat 

que la neurogènesi continua al llarg 
de tota la vida.

NO
Les neurones 

tenen la possibilitat 
de regenerar-se
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   Totes les emocions compleixen el seu paper 
i seria un error classificar-les en positives o negatives.

   El més important és conéixer-les, aprendre a gestionar-les 
i tenir-ne el control.

Les emocions també ens obrin la porta de la comprensió 
de l’altre i ens permeten treballar les habilitats socials. 
La socialització és fonamental, ja que està comprovat 
que s’aprén millor amb altres persones.

Quantes vegades se 
t’ha tallat la respiració 
d’alegria? O has comptat 
fins a 10 per a no explotar?

«És essencial conéixer el món 
de les emocions per a captar 
l’essència de l’ensenyament.»  Francisco Mora • clima apropiat

• platja d’arena
• mar
• crema solar

Croquetes d’arena 
Que divertit!

Carmen Llopis i la gestió emocional

Has d’esperar el bon temps i a estar a la platja, 
però amb aquests dos detalls ja ho tens tot per a arrebossar-te 
i convertir-te en una croqueta boníssima!

• Fica’t en l’aigua i escabussa’t bé. Ja estàs xopat?

• Ix a l’arena, assenta’t, tomba’t i... rodaaaaa!

ELS ALTRES ENS ENCENEN 

LES NEURONES ESPILL

INGREDIENTS

ELABORACIÓ
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Integrar la informació. 
Senten que van resolent 
cada repte, làmina a làmina. 
Atenció màxima. Memòria. 

Resoldre les missions amb autonomia 
i responsabilitat. Alumnes actius en 
l’aprenentatge.

Els assoliments arriben 
a poc a poc. Reactivació de 
la motivació. Entusiasme. 
Sentiment de grup.

Activar la motivació 
i la curiositat obrint 

el sobre sorpresa.

Criteris d’assoliment clars. 
Es reconeix l’esforç i el 
progrés. Èxit grupal. 

Captar l’atenció a través 
de la carpeta: missatge inicial 

i encuny del personatge.

Proposar els reptes 
de manera gradual. 

Expectatives positives.

Croqueta et proposa entrar directament 
en l’amígdala cerebral (no la de la gola!)

GESTIÓ EMOCIONAL

1
2

3

4

5
6

7QUÈ 
ENS 

ESPERA?

AIXÒ 
M’INTERESSA!

ACCEPTE 
LA 

MISSIÓ!

EN 
SOC 

EL PROTA!

PROGRÉS!

AIXÒ 
PAGA LA 

PENA!

HO 
ACONSEGUIM!

Mantín la curiositat amb aquesta proposta de dinàmica de classe
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anys

anys

anys Assistents de caçamisteris 
L’agència més important de caçamisteris 
necessita ajuda. No donen l’abast!

Aprenents de pocions 
Un gnom es troba en un gran destret i, amb ell, 
la salut dels animals del bosc.

Aprenents de protector 
El planeta necessita ajuda i una societat 
s’encarregarà de reclutar-ne els millors 
protectors.

Buscadors d’art 
Una exposició incompleta 
i una inauguració en perill!

Ajudants de detectiu 
En un museu es produeixen estranyes 
desaparicions. Cal investigar!

Assistents de rodatge 
Una directora novella té una gran idea per 
a una pel·lícula. Necessita ajuda per a 
produir-la!

Ajudants de científic 
Una científica preocupada per l’aigua enllesteix 
una màquina que permetrà cuidar-la. 
Però li falten algunes dades importants!

Buscadors d’invents 
La NASA vol enviar una càpsula 
del temps amb invents importants. 
Som els elegits per a seleccionar-los!

Exploradors de l’espai 
Un certamen de l’espai ens espera. 
Cal demostrar tot el que en sabem!

PRIMER TRIMESTRE SEGON TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE

En aquesta dinàmica, cobraran rellevància els rols que els xiquets tindran en les diferents missions i el treball 
amb les narratives que articularan, de manera lúdica, la relació amb els diferents continguts curriculars.

Els rols i les narratives en les missions

En què es 
convertiran els 
teus alumnes 

cada trimestre?
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Les aventures  
i desventures de

Contes per al treball  
de la gestió emocional  
a l’aula

infantil

Peronella 
Pimentó

 163757_INFANTIL2019_5A_Libro_Gigante_Val_01-17.indd   1 22/03/2019   8:28:18

Dialoga amb els alumnes 
sobre cada final proposat, 
genera debat, creeu altres 
possibles finals, trieu un final 
consensuat entre tots.

Històries que parteixen de situacions quotidianes en què es posen en joc 
diferents emocions. La novetat és que presenten dos possibles finals, que 
recullen dues estratègies de gestió emocional davant d’una mateixa situació 
de partida. Una estratègia és intrapersonal i l’altra, interpersonal.

La versió digital et permetrà 
crear nous finals 
amb els alumnes.

Croqueta proposa històries per a treballar la gestió emocional a l’aula

163708_INFANTIL2019_5A_Libro_Gigante_01-17.indd   13 21/2/19   16:18

Dos possibles 
finals: 

intrapersonal 
i interpersonal

Final 1 Cantar tots junts

 163757_INFANTIL2019_5A_Libro_Gigante_Val_01-17.indd   15 22/03/2019   8:29:33

FINAL 1 Final 2 Cantar tu i jo

 163757_INFANTIL2019_5A_Libro_Gigante_Val_01-17.indd   17 22/03/2019   8:29:40

FINAL 2 

Totes les emocions tenen una funció. És important aprendre a gestionar-les
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anys

anys

anys

Peronella Pimentó 5 anys Casimira Caneló 3 anys Benet Beixamel 4 anys

Les històries de cada edat 
estan protagonitzades 
per un personatge diferent.

alegria

enveja

vergonya

tristesa

satisfacció

admiració

PRIMER TRIMESTRE

enuig

ira

culpa

 sorpresa

seguretat

optimisme

SEGON TRIMESTRE

curiositat por

fàstic gratitud

serenitat gelosia

TERCER TRIMESTREEncara que sabem que 
en els contes apareixen 
moltes emocions i no 
només una, la idea és que el 
focus del treball de gestió 
emocional se centre en una 
emoció per conte.

PERSO 
NATGES

ELS NOSTRES

Cada 
conte, 

una 
emoció

Jo soc 
CASI

Jo, 
BENET

I jo, 
NELLA
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La neurociència ha comprovat que 
EL CERVELL FUNCIONA COM UN TOT, 

ÉS HOLÍSTIC. No hi ha persones més creatives 
perquè el seu hemisferi dret siga més actiu 

o d’altres més lògiques perquè 
domine el seu hemisferi esquerre.

INDEPENDENT

Els 
hemisferis 

cerebrals funcionen 
de manera 
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   Encara que hi ha funcions que es fan amb més intensitat 
en un hemisferi cerebral que en l’altre, el cervell funciona 
de manera integral. 

  El cos callós s’encarrega de comunicar els hemisferis cerebrals.

   Treballar de manera holística aporta un avantatge important 
en el procés d’aprenentatge, ja que genera rutes neurals addicionals.

Per això, és important dissenyar pràctiques que tinguen en 
compte aquesta característica del cervell i incorporar experiències 
d’aprenentatge que combinen elements cognitius, emocionals 
i psicomotors. 

Què passa quan has 
de resoldre un problema? 
Organitzes el que saps i el que 
necessites saber? Utilitzes 
totes les teues habilitats i 
coneixements? Sí, veritat?

El cervell treballa de manera global 
i integrada, no fragmentada.

• 1 bon pendent de baixada

Vinga, 
    fem la croqueta! 

Saps fer la croqueta?

•  Busca un bon pendent de baixada, té igual que siga  
d’herba o d’arena.

•  Puja a la part més alta.

•  Tomba’t amb els braços en creu.

•  I ara, deixa’t caure pendent avall i a rodar!

•  Torna a pujar i fes-ho una altra vegada!

FER LA CROQUETA PERMET EL

DESENVOLUPAMENT DEL 
COS CALLÓS

INGREDIENTS

ELABORACIÓ
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INTERCONNEXIÓ 
I GLOBALITAT

Però no només els materials estan 
interconnectats, sinó que les àrees de  
coneixement també es treballen 
de manera global.

Tots els materials 
de Croqueta estan 
interconnectats, perquè 
el cervell funciona així 
a l’hora de desenvolupar 
qualsevol tasca

HOLÍSTIC
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Llanternes 
de llum 

ultravioleta

Targetes 
del mural

Targetes 
d’informació 

visual

Làmines de 
nombres

Làmines de 
grafomotricitat

Murals de 
les missions

Sobres 
sorpresa

Llibres rol

DOCENT

AULA

ALUMNE

Unitats d’aprenentatge
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OBSERVE BÉ EL QUE VEIG
M’AGRADARIA SABER…

PENSE SOBRE EL QUE VEIG 

© GELV

OBSERVE, PENSE, M’AGRADARIA SABER…

Les aventures  
i desventures de

Contes per al treball  
de la gestió emocional  
a l’aula

infantil

Peronella 
Pimentó

 163757_INFANTIL2019_5A_Libro_Gigante_Val_01-17.indd   1 22/03/2019   8:28:18

Diaris de creativitat

Peluix dels 
personatges

Murals 
de rutines 
i destreses de 
pensament

Propostes 
didàctiques

Croqueta digital

CroquetAPP

Mind ON

croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com

Contes per 
al cor

Llibre 
viatger

Bossetes de 
creativitat 
i cervell

Butlletí 
informatiu

PROPOSTA   
DIDÀCTICA
5 ANYS 
PRIMER TRIMESTRE

165198_Cub_Lp_Croqueta_5a1T_Ev_Promo.indd   3 14/3/19   13:34
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La neurociència ha demostrat que 
l’activitat física millora els sistemes 

cardiovascular i immunològic,  
cosa que REPERCUTEIX EN LA 

MOTIVACIÓ I L’ÀNIM. A més, és capaç  
de modificar l’entorn químic i  

neuronal, i això afavoreix l’aprenentatge.

en COS 

MENT
sana

sa

vertader
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   El moviment i el joc són completament naturals per als xiquets. 
És la forma que tenen «d’aprehendre» el món.

   L’activitat física augmenta i afavoreix l’aprenentatge, perquè 
amb l’exercici s’alliberen substàncies com la dopamina.

La neurociència ha demostrat que hi ha una estreta relació  
entre el desenvolupament perceptivomotor, la maduració del  
sistema nerviós i l’aprenentatge. Per això, tant la motricitat com la 
percepció sensorial són fonamentals per al neurodesenvolupament 
de la persona.

Mai has sentit la  
necessitat d’alçar-te  
i caminar per a pensar?  
Sabies que alguns filòsofs  
en l’Antiguitat caminaven  
mentre feien classe?

Cal moure’s, l’activitat física  
és imprescindible 

•  1 mòbil
•  App per a llegir codis QR
•  codi QR del Canal Croqueta  

d’aquesta pàgina
•  molta gràcia i si no  

en tens… moltes ganes!

Balla amb 
nosaltres...  
i amb Croqueta!

Balla amb nosaltres... i amb Croqueta!

S’HAN DE MOURE A L’HORA DE FER

PSICOMOTRICITAT

ELS XIQUETS NO NOMÉS

•  Agafa el mòbil i escaneja el codi QR del Canal Croqueta  
d’aquesta pàgina.

•  Ja estàs a punt per a moure’t al ritme de Croqueta?

•  1, 2, 3... Que comence la música i que el ritme no pare!

Fes la croqueta, fes la croqueta, per la moqueta o en qualsevol part...  
Canta i balla al ritme  
de Croqueta!

ELABORACIÓ

INGREDIENTS
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QUI VOLA?

8
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MANDALA MARÍ

10
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CALA, CALA, CALAMAR

7
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ANIMA’T  I MOU-TE  AMB ELS  XIQUETS  CADA DIA

El diari de creativitat inclou moltes propostes de ball i moviment  
per a abans o després del treball creatiu.

Audicions amb coreografies 
suggerides. Els alumnes 
gaudiran de músiques del  
món i de diversos estils  
musicals, com ara jazz, swing, 
rock…

Sons relaxants per  
a fer algunes activitats  
de reflexió.

Cançons creades 
especialment per a treballar  
la memòria, l’atenció  
i les pràxies.

Ball i psicomotricitat

Croqueta et proposa diferents moments  
perquè els alumnes «moguen l’esquelet»

MOVIMENT
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MENT SANA  EN COS SA

Programa 
trimestralitzat 

en cada 
proposta 
didàctica

Sessions 
curtes en els 

desenvolupaments 
didàctics

La proposta didàctica s’estructura en dues vies:  
una sessió neuromotora, en què es planteja un treball dirigit,  
que es pot dur a terme a l’aula i que es recomana  
fer diàriament, i una sessió de psicomotricitat relacional,  
que s’ha de dur a terme a la sala de psicomotricitat.

Desenvolupa l’atenció i la comprensió cognitiva  
i emocional, i intensifica també la coordinació  
i la consciència corporal, al mateix temps que millora  
les habilitats i la consciència interpersonal.

Expressió corporal i psicomotora Mindfulness
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El nostre cervell té la capacitat de canviar,  
i això es denomina «PLASTICITAT NEURONAL».  

Aprenem durant tota la vida, però és cert  
que els xiquets són especialment sensibles  

a l’aprenentatge en uns períodes determinats.

PR
O

CE
SS

O
S

Si no s’adquireixen en  

els períodes adequats,  
ja no és possible  

adquirir-los

MAI MÉS

Hi ha períodes crítics 
per als aprenentatges
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   L’alumnat de hui dia necessita adquirir i entrenar-se  
en habilitats, capacitats i destreses per a arribar a ser  
competent en el món que li tocarà viure.

   Hem d’ensenyar-los a processar bé la informació, a treballar  
amb les dades en la memòria i a tenir flexibilitat cognitiva,  
que els permetrà adaptar-se als canvis ràpidament.

Posar el focus en els processos cognitius ens permet  
centrar-nos en

Tens facilitat per a  
alguna cosa? Què fas  
quan has de canviar  
de plans ràpidament?

Entrenar atenció, memòria, pràxies, 
processament de la informació,  
del llenguatge i de les emocions és 
molt important 

• 50 g de mantega
• 100 g de farina
• 1 l de llet
• sal

Hum, per a  
xuplar-se els dits!

• 500 g de pollastre esmicolat
• 2 ous
• pa ratllat
• oli d’oliva

Chema Lázaro i els processos cognitius

•  Demana a un adult que fonga la mantega en una paella a foc lent.

•  Afig-hi la farina i un pessic de sal, i remou sense parar amb una cullera de fusta.  
Quan la farina es torre un poc, aboqueu la llet a poc a poc (sense deixar  
de remoure-ho!). Aprofiteu per a parlar de les vostres coses, teniu quinze minuts.

•  Quan la beixamel estiga espessa, s’hi afig el pollastre i es deixa coure uns minuts.

•  Demana a l’adult que aboque la massa en un recipient pla i que el tape.

•  Quan la massa estiga freda, dona forma a les croquetes. Després, passa-les  
per ou batut i pa ratllat. Consell: si et banyes les mans amb aigua freda,  
la massa se t’apegarà menys.

•  Poseu abundant oli en una paella i, quan estiga molt calent, que l’adult  
les frija. Mentrestant, pensa  
com les decoraràs.

CAPACITATS I DESTRESES
HABILITATS,

INGREDIENTS

ELABORACIÓ
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Ens preparem!

ACTIVACIÓ

PràxiesProc. matemàtic
Proc. socioemocional

Processament  
d’informació

Memòria

Funcions executives

Atenció• Pica per on s’indica i descobrix en quin lloc es troben 
les gotes màgiques.

• Col·loca l’adhesiu del nombre 1 al costat d’Escòcia  
en el teu mapa.

• Sabeu alguna cosa d’este lloc? Vos imagineu com 
és? Conversem entre tots.

El gnom ens diu que hem de trobar  
les gotes màgiques. En quin lloc 
podem buscar-les?

4
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Cal anar  
recol·lectant pistes! 
Què ens diuen?

Processament  
al límit!

Tornem arrere!  
Què no havíem  
trobat abans?Posa la teua 

memòria a 
treballar!

Ací no hem  
trobat res.  
Què podem fer ara?Cal buscar 

altres camins, 
flexibilitat 
cognitiva!
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¡Nos preparamos!

ACTIVACIÓN

PràxiesProc. matemàtic
Proc. socioemocional

Processament 
d'informació

 

Memòria

Funcions executives

Atenció• Pica donde se indica y descubre en qué lugar se 
encuentran las gotas mágicas.

• Coloca la pegatina del número 1 al lado de Escocia 
en tu mapa. 

• ¿Sabéis algo de este lugar? ¿Os imagináis cómo es? 
Conversamos entre todos.

El gnomo nos dice que tenemos 
que encontrar las gotas mágicas. 
¿En qué lugar podremos buscar?

4
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Observa l’estat  
del Neuròmetre  

cada vegada que faces  
alguna activitat  

amb els alumnes.  
Et sorprendràs!

Croqueta et permet treballar tots els processos cognitius integrats  
en les activitats que fas a l’aula i te’n dona informació

Làmines de la unitat d’aprenentatge Neuròmetre

PROCESSOS COGNITIUS

Croqueta ha creat els Neuròmetres, un sistema gràfic  
que reflecteix el percentatge en què s’han treballat  
els processos cognitius. Per a fer-ho, relaciona els 
continguts, les activitats dutes a terme i els procediments.

Troba’ls als materials següents:

  Reversos de les làmines d’aprenentatge

  Reversos del diari de creativitat

  Butlletí d’avaluació

  Tots els desenvolupaments de les propostes didàctiques
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El feedback és crucial per al cervell. Incideix en la 
motivació i en l’autoregulació emocional dels xiquets.  
Els fa conscients del seu propi aprenentatge.

Per això, Croqueta et proposa, en les làmines de treball,  
activitats perquè ells expressen el que han fet  
o que els facen reflexionar.

És fonamental parlar per a consolidar l’aprenentatge

VOLEM EL  TEU FEEDBACK

ROL
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Ens preparem!

Processament  
d’informació

Proc. matemàtic
Proc. socioemocional

Pràxies

Memòria

Funcions executives

Atenció• Desprén els encunys de les peces de roba especials  
per als protectors i apega-les on corresponga.

• Dibuixa’t i completa la silueta.

• Parlem sobre com ha de canviar el vestit especial  
per a anar al mar.

Qualsevol protector necessita  
un vestit còmode que s’adapte  
a tots els hàbitats del planeta:  
aigua, aire i terra. 

 163752 INFANTIL2019 5A Cuad Val.indd   6 14/02/2019   13:52:27

TU TRIES COM S’EXPRESSEN!

•  UN EXPLICA AL GRAN GRUP

•  EN PARELLES

•  EN GRUPS XICOTETS

FORMULAR 
HIPÒTESIS

FER  
VISIBLE EL 

PENSAMENT 
CREATIU

REFLEXIONAR 
SOBRE EL 
TREBALL  

FET

ROL
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Ens preparem!

Processament  
d’informació

Proc. matemàtic
Proc. socioemocional

Pràxies

Memòria

Funcions executives

Atenció• Desprén els encunys de les peces de roba especials  
per als protectors i apega-les on corresponga.

• Dibuixa’t i completa la silueta.

• Parlem sobre com ha de canviar el vestit especial  
per a anar al mar.

Qualsevol protector necessita  
un vestit còmode que s’adapte  
a tots els hàbitats del planeta:  
aigua, aire i terra. 
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EXPLICAR 
IDEES
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La proposta digital aprofundeix en el treball amb els processos cognitius.

SENTS CURIOSITAT PER SABER COM  

ÉS EL MÓN DIGITAL DE CROQUETA? 

CONTINUA LLEGINT!

Propostes digitals noves

Juga amb els alumnes i treballa des de la 
versió digital combinant els continguts  
amb eines de gamificació.

CroquetAPP

Tots els materials del projecte  
perquè pugues utilitzar-los des de 
l’ordinador, la PDI o la tauleta.

Croqueta digital

Eina d’aprenentatge adaptatiu  
que treballa entrenant els processos  
cognitius bàsics i superiors. 

Mind ON

Sin título-1   38 01/04/19   12:36



ESPECIALS PER A

SUPERHIPERMEGAMENTS ; )

• Per a l’alumne

• Per a l’aula

• Per al docent

• Digitals
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PASSAPORT
ESPACIAL

163754_INFANTIL2019_5A_Sobre_Pasaporte_Val.indd   1
27/3/19   11:40

Conté:

   Missatge: és el tret d’eixida per a la missió que es proposa  
en les unitats d’aprenentatge.

   Ferramentes: alguns sobres tenen una lupa, uns altres tenen  
un visor i uns altres, unes ulleres. Què et podrà tocar? Expectació!

   Element per al rol: en cada missió proposada, els xiquets tindran 
rols diferents. Perquè se «senten» dins del seu paper, a vegades 
tindran un carnet, una acreditació, un passaport, un mapa…

NOM:

EMPREMTA DIGITAL:

CARNET D’ASSISTENT DECAÇAMISTERIS

163740_INFANTIL2019_3A_Sobre_Carnet_Val.indd   1

27/3/19   11:39

MOLT IMPORTANT! 

NOMÉS S’HA D’OBRIR  

EN EL MOMENT 

D’INICIAR LA MISSIÓ

MATERIALS PER A  
L’ALUMNE

MISSATGE URGENT

Director
AGÈNCIA MUNDIAL DE CAÇAMISTERIS

S’HAN PRODUÏT UNA SÈRIE DE FETS MISTERIOSOS EN DIFERENTS LLOCS 

DEL PLANETA. NECESSITEM LA VOSTRA AJUDA PER A RESOLDRE’LS.  

VOS ANIMEU A CONVERTIR-VOS EN ASSISTENTS DE CAÇAMISTERIS  

I FORMAR PART DE LA NOSTRA AGÈNCIA?

EN ESTE SOBRE TROBAREU ALGUNES FERRAMENTES ÚTILS  

PER A RESOLDRE ELS ENIGMES. ÉS MOLT IMPORTANT QUE PAREU 

ATENCIÓ ALS DETALLS!

Signat:

 163740_INFANTIL2019_3A_Sobre_Mensaje_Val.indd   1
08/02/2019   14:20:10

UNA CARPETA PER TRIMESTRE

Sobre sorpresa

Els  
descobriments  
i les sorpreses 

estan  
garantits
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És la porta d’entrada a la captivadora història  
que fa de fil conductor del quadern d’activitat.  
Hauràs d’utilitzar les ferramentes per a descobrir el que  
està amagat o «fer desaparéixer» el que és incorrecte.

Aquest llibre està relacionat amb el paper que els xiquets assumeixen 
en cada missió: aprenents, buscadors, ajudants, exploradors…

Ens ajuda a seguir les propostes de treball del quadern,  
ja que proporciona informació i activitats molt lúdiques  
per a fomentar el descobriment autònom.

Unitat d’aprenentatge

Llibre rol

3 anys

4 anys 5 anys

Mai un llibre 
ha sigut tan 

divertit!

3 ANYS TERCER TRIMESTRE

La màquina incompleta

La càpsula del temps

4 ANYS TERCER TRIMESTRE

Missió interestel·lar

5 ANYS TERCER TRIMESTRE
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Pack de materials suggeridors  
que acompanya el Diari de creativitat  
i que et permetrà fer realitat algunes  
de les propostes del diari.

Les bossetes són diferents en cada 
trimestre, encara que tenen materials 
comuns.

Ple de propostes senzilles, motivadores i originals  
per a entrenar la creativitat d’una manera lúdica,  
plena de moviment, molt musical i multisensorial.

1r trimestre

  Caixa de clarions

  Témperes fluor (magenta,  
groc, cian)

  Netejapipes

  Ulls mòbils

  Bossa zip

  Pals de colors variats

  Goma EVA de colors

2n trimestre

  Llana

  Paper de bambolles

  Pompons de colors

  Plomes

  Témperes fluor (magenta, 
groc, cian)

  Netejapipes

3r trimestre

  Bossa zip

  Goma EVA brillant

  Ulls mòbils

  Paper de bambolles 

  Pompons de colors

  Témperes fluor (magenta, 
groc, cian)ES PODEN FER COSES 

MOLT DIFERENTS AMB  

UN MATEIX MATERIAL

Bosseta de creativitat i cervell

Diari de creativitat
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Proposta d’avaluació  
i informació trimestral.

A més, per al Primer trimestre

I en el Tercer trimestre

Un trencaclosques de presentació 
del personatge de cada edat. 
Dificultat progressiva en  
el nombre de peces.

Proposta oberta per  
a crear un llibre de records  
que reculla els millors 
moments del curs.

Un marc molt versàtil. Per a penjar autoretrats  
o fotografies. Permet treballar l’esquema corporal  
o que els xiquets vagen veient com progressen en el dibuix  
de la figura humana.

Perquè de segur que aconseguiran 
resoldre tots els reptes!

Scrapbook o llibre de retalls

Marc

Pots construir 
un mural 

d’assistència!

 

infantil

151095_MarcoFotos_5a1T_Alumno_Inf_Ev.indd   1 18/1/19   12:52
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151094_MarcoFotos_4a1T_Alumno_Inf_Ev.indd   1 18/1/19   12:39

infantil

151092_MarcoFotos_3a1T_Alumno_Inf_Ev.indd   1 21/1/19   11:07

Medalla de final de curs

Trencaclosques

Butlletí informatiu

Amb l’estat  
del Neuròmetre 

del trimestre!
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ELS NOSTRES PERSONATGES, IGUAL 

QUE ELS NOSTRES ALUMNES,  

TENEN NOM I COGNOM. TAMBÉ 

FORMEN PART DE LA CLASSE!

MATERIALS PER A  
L’AULA

CONTENIDOR SÒLID I CÒMODE

Ajuden a 
abordar  
la gestió 

emocional

Amb una 
butxaca 

multiusos!

   No podrien faltar els peluixos de Casimira, Benet i Peronella.  
Tan suaus que no podràs deixar d’abraçar-los.

   Tots porten una butxaca amb cremallera, que podràs utilitzar  
de diferents maneres: per a enviar missatges als xiquets, perquè  
els xiquets puguen explicar al personatge com se senten i guardar  
aquests sentiments a la butxaca, per a donar pistes o informacions 
importants de la missió en què estigueu immersos.

Peluixos dels personatges
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Possibiliten fer visible el pensament  
dels alumnes mitjançant diferents rutines.

   Observe, pense, m’agradaria saber

   Comparem

   Presa de decisions

   Les parts i el tot

   Escala de metacognició

Murals de rutines i destreses de pensament

OBSERVE BÉ EL QUE VEIG
M’AGRADARIA SABER…

PENSE SOBRE EL QUE VEIG 

© GELV

OBSERVE, PENSE, M’AGRADARIA SABER…

© GELV

LES PARTS I EL TOT

COM FUNCIONEN  
TOTES LES PARTS JUNTES?

QUÈ CREUS QUE 
PASSARIA SI FALTARA 

ESTA PART?

LES PARTS  
QUE CONEIXES

EL TOT

© GELV

ESCALA DE METACOGNICIÓ

QUÈ HA SIGUT  
EL MÉS FÀCIL? I EL MÉS DIFÍCIL?

QUÈ HE FET O HE APRÉS?

PER A QUÈ M’HA SERVIT?

EN QUINES ALTRES 
SITUACIONS UTILITZARÉ  

EL QUE HE APRÉS?

S’hi pot  
escriure  

i esborrar!

Targetes d’informació visual (TIV)

Permeten contextualitzar les missions i identificar  
cada repte. A més, inclouen propostes originals  
per a treballar el desenvolupament psicomotor,  
el pensament matemàtic i el llenguatge.

Murals de les missions

 163708_INFANTIL2019_5A_Murales_Cartas.indd   1 04/02/2019   15:14:25

 163708_INFANTIL2019_5A_Murales_Cartas.indd   3 04/02/2019   15:14:48

 163708_INFANTIL2019_5A_Murales_Cartas.indd   1 04/02/2019   15:14:25

 163708_INFANTIL2019_5A_Murales_Cartas.indd   3 04/02/2019   15:14:48

Amb targetes 
per a treballar  
la percepció 

visual i jugar!

  Làmines amb fotografies i textos senzills que il·lustren 
conceptes relacionats amb els continguts que es  
treballen en la unitat d’aprenentatge de cada trimestre.

  Ajuden a fixar els conceptes i disposen d’un text  
explicatiu en el revers.
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Final 1 Cantar tots junts

 163757_INFANTIL2019_5A_Libro_Gigante_Val_01-17.indd   15 22/03/2019   8:29:33

Final 2 Cantar tu i jo

 163757_INFANTIL2019_5A_Libro_Gigante_Val_01-17.indd   17 22/03/2019   8:29:40

163708_INFANTIL2019_5A_Libro_Gigante_01-17.indd   13 21/2/19   16:18

EL LLIBRE VIATGER DE

PERONELLA PIMENTÓ

 

infantil

 163757_INFANTIL2019_5A_Libro_Viajero_Val.indd   1 07/03/2019   8:26:06

Les aventures  
i desventures de

Contes per al treball  
de la gestió emocional  
a l’aula

infantil

Peronella 
Pimentó

 163757_INFANTIL2019_5A_Libro_Gigante_Val_01-17.indd   1 22/03/2019   8:28:18

Des de  
Croqueta digital 

podràs crear 
més finals amb 

els alumnes

Aquest còmode llibre gegant amb peanya treballa la gestió emocional  
a través dels contes. Cada conte se centra en una emoció en 
concret i proposa dues estratègies de gestió: una intrapersonal  
i una altra interpersonal.

Contes per al cor

Una proposta oberta de creació col·lectiva  
per a connectar l’escola amb les famílies.

Deixa que el teu llibre viatge de casa a casa!

Llibre viatger

FINAL 1 FINAL 2 

6  
contes  

per a cada  
curs
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6  
en cada  

caixa d’aula

Fitxes plastificades per a treballar de manera  
pautada i progressiva els traços, des dels bàsics  
fins als preparatoris per a l’escriptura.

Fitxes plastificades per a treballar de  
manera pautada i progressiva els nombres.

La llum ultravioleta farà que els treballs  
dels xiquets brillen com mai i, a més,  
els ajudarà a descobrir el que  
està amagat, per a poder resoldre  
les missions.

Làmines de grafomotricitat

Làmines de nombres

Llanternes de llum ultravioleta

AMB CODI QR PER A FACILITAR L’ENVIAMENT AL PORTAFOLIS DIGITAL

©
G

E
LV

 163698_INFANTIL2019_3A_Laminas_Grafo.indd   1 15/02/2019   12:14:08
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 163703_INFANTIL2019_4A_Laminas_Grafo.indd   5 15/02/2019   12:03:45
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 163703_INFANTIL2019_4A_Laminas_Num.indd   10 15/02/2019   12:04:30

Practica  
tant com 
vulgues!

S’HI POT ESCRIURE  I ESBORRAR!
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   Esquemes visuals. Tots els materials  
de l’alumne tenen un esquema visual  
abans de l’inici del desenvolupament didàctic, 
perquè pugues veure les propostes  
d’una manera global.

   Mapa de continguts. Podràs veure  
d’una ullada tot el contingut curricular  
del trimestre.

   Guió de la missió. Et permet tenir molt  
a mà els passos més importants de cada 
repte, de manera resumida, perquè no 
et perdes mai i pugues guiar-los amb 
seguretat.

   Relació de materials i recursos.  
Tots els materials que necessites per  
a traure suc al trimestre, organitzats  
per a la teua comoditat.

INTERCONNECTA-HO TOT I A TOTSMATERIALS PER   
AL DOCENT

PROPOSTA DIDÀCTICA PER TRIMESTRES

   Presenta tots els recursos del projecte clarament temporalitzats.

   Recull els desenvolupaments didàctics necessaris per  
a portar avant el projecte i traure suc als recursos.

   Facilita organitzadors visuals útils per a localitzar  
el que és necessari en cada moment.
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   Desenvolupaments didàctics. On s’evidencien 
les pràctiques metodològiques transversals.

   Treball per projectes. Desenvolupament complet 
d’un projecte de treball, amb un organitzador 
visual que et mostra el projecte d’una manera 
global i els desenvolupaments per a treballar 
cada fase mitjançant els materials de Croqueta.

Si també ets profe d’anglés i vols treballar-lo al mateix temps que el projecte, aquesta 
és la teua proposta! Està basada en sessions orals, clares, senzilles, amb contes, 
cançons, rutines, diàlegs i propostes que acosten el treball amb els phonics.

Tot amb el suport de vídeos i d’animacions per a l’ordinador o la PDI,  
a què podràs accedir amb llicència.

Proposta d’anglés

TIC a través de CROQUETA DIGITAL

Aprenentatge cooperatiu

Mindfulness

Rutines i destreses de pensament
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MATERIALS  
DIGITALS

Croqueta digital

MULTIPLATAFORMA: Windows, iOS,  
Linux, Chrome.  

Tots els recursos en línia i fora de línia.

Croqueta digital combina tots els continguts  
i recursos amb una eina de gamificació.

Una vegada que entrem, trobem dues possibles 
modalitats: Alimenta la teua ment o Joc Croqueta.

* Consulta el teu assessor comercial.

Tota la proposta digital de Croqueta s’ofereix en una tauleta* 
perquè disposes dels recursos perfectament  
localitzats i organitzats.

Vols saber com pots dinamitzar l’aula amb cada recurs?

PROPOSTA DIGITAL

Accés  
amb llicència 

digital
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Trobaràs tots els materials del projecte accessibles  
per a utilitzar-los des de la PDI o l’ordinador.

  Creació d’avatars en la secció «La meua classe»

  Contes per al cor animats i amb la possibilitat  
de crear finals nous

  Cançons amb karaoke

  Unitat d’aprenentatge per a projectar

  Vídeos dels tallers cooperatius. Ideals per a dies especials

  Diari de creativitat per a projectar

  Llibre rol en passapàgines

  Murals interactius

  Targetes d’informació visual per a projectar

  Proposta didàctica en passapàgines

  Documents imprimibles per a atendre la diversitat,  
enriquir les missions, aprofundir en alguns continguts…

  En aquest apartat podràs fer de manera  
interactiva totes les activitats de la unitat 
d’aprenentatge amb un plantejament gamificat.  
A mesura que els xiquets vagen duent a terme les 
activitats, aniran guanyant estreles i croquetes.

  Escenaris ambientats en els reptes del projecte. 

  No podràs passar al nivell següent sense  
viure un Moment Croqueta. Per a poder  
avançar en aquest joc, descarrega’t l’aplicació  
que hem creat: CroquetAPP.

Troba els 
recursos més 

coneguts

Són les 
activitats 

interactives  
del quadern!

MODALITAT 1 - Alimenta la teua ment

QUÈ ÉS UN  
MOMENT CROQUETA? 
CONTINUA LLEGINT…

Tallers cooperatius

MODALITAT 2 - Joc Croqueta

Sin título-1   51 01/04/19   12:40



   Aplicació pròpia per a viure més el  
projecte. Hi trobaràs, entre altres coses, 
recursos per a desbloquejar els nivells  
del Joc Croqueta.

   Tens tres possibilitats per a superar els 
Moments Croqueta amb els alumnes.

   També pots utilitzar aquestes propostes  
de dinamització per a buscar l’atenció  
i la participació del grup.

   Disponible per a iOS i Android.

CroquetAPP

MOMENT  
CROQUETA

Desbloqueja els nivells  
del Joc Croqueta. Per a fer-ho,  

cal la implicació de tota la  
classe amb recursos digitals  

que es desenvolupen  
en temps real.

Vols conéixer aquests recursos? 
Descarrega’t l’aplicació

Porfafolis 
Podràs anar recollint de 
manera ordenada els  
treballs dels alumnes  
en el seu Porfafolis digital  
i podràs compartir-los  
amb les famílies.

Aplaudímetre 
Com més forts siguen 

els aplaudiments, 
abans es desbloqueja 

el repte següent.

Paraula secreta 
Desxifra-la i podràs 

continuar vivint 
l’aventura.

Caixa de llum 
Converteix la teua tauleta 
en una caixa de llum  
per a fer un fum  
d’activitats divertides.

Riallòmetre 
Com més somriures  
i rialles trobes a classe,  
més diversió.
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La intel·ligència  
artificial al  
servei del 

neurodesenvolupament

LA WEB MÉS 

COMPLETA  

DE LA XARXA

L’Instrument Educatiu Professional que permet treballar tant  
els continguts curriculars com els processos dels 
desenvolupaments cognitius (neurodesenvolupament).

La plataforma en línia disposa d’intel·ligència artificial,  
que permet anar entrenant els alumnes en els processos cognitius  
i els proposa sessions de treball personalitzades en funció  
del seu desenvolupament: aprenentatge adaptatiu.

Les sessions de treball poden ser individuals o en assemblea,  
amb la PDI.

Genera informes del contingut i de l’estat del neurodesenvolupament.

Amb una llicència única tindràs accés a tot el contingut:  
3, 4 i 5 anys.

   Documents didàctics:  
- Neurodidàctica 

- Creativitat 

- Gestió emocional 

- Gamificació 

- Neuromotricitat 

- Neuroarquitectura…

   Programacions 

   Avaluacions

   Material complementari: 
unitats específiques

             I molt més!

Mind ON

croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com

EL NEURODESENVOLUPAMENT ÉS CONTINU, NO ES POT FRAGMENTAR PER CURSOS
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Amígdala: la part del cervell que s’encarrega  
del control i de la regulació de les emocions.

Atenció: permet enfocar les accions sobre una 
informació determinada, la que és rellevant per a  
dur a terme l’activitat en curs, mentre s’inhibeixen  
uns altres estímuls presents, però irrellevants.

Capacitat: potencial inherent a l’ésser humà.  
És canviant en funció de l’ambient i l’experiència.

Competència: capacitat de seleccionar coneixements, 
habilitats i capacitats davant d’una realitat per a 
comprendre-la i transformar-la.

Coneixement: informació emmagatzemada 
mitjançant l’experiència o l’aprenentatge.

Destresa: eficiència en una habilitat determinada,  
de manera que aquesta pot ser innata o adquirida  
amb l’aprenentatge.

Emocions: condicionen l’aprenentatge. Els  
processos cognitius i emocionals són inseparables. 
Importància del reforç positiu.

Flexibilitat cognitiva: capacitat que té el nostre  
cervell per a adaptar la nostra conducta i pensament  
a situacions noves, canviants o inesperades.

Enfortir: el docent dona feedback sobre la comprensió 
i així es veu si la comprensió és adequada o no. 
Avaluació per a l’aprenentatge i no «de l’aprenentatge».

Funcions executives: conjunt d’operacions  
mentals que ens permeten triar objectius, elaborar 
projectes i organitzar l’acció per a portar-los a terme. 
És el que ens permet prendre decisions de manera 
conscient.

Gamificació: l’aprenentatge es disfressa de joc,  
que és la manera natural d’aprendre dels xiquets  
en edats primerenques; d’aquesta manera, es crea  
un context exprés per a l’aprenentatge.

Habilitat: demostració del potencial per a 
desenvolupar alguna tasca. La capacitat es  
manifesta i permet aplicar el coneixement sobre  
una realitat específica per a transformar-la.

Memòria: els canvis que es produeixen en el  
cervell per a retenir el que aprenem. L’aprenentatge  
i la memòria són dos processos íntimament lligats,  
és a dir, el primer no pot existir sense el segon.

Hi ha diversos tipus de memòria, però ens 
centrarem en quatre tipus:

  Memòria de treball: funciona sense descans.  
És la que utilitzem quan estem fent les tasques.  
Les dades presents.

  Memòria a curt termini: emmagatzema informació 
limitada i durant un període curt de temps. És 
transitòria. La que no s’utilitza no s’emmagatzema, 
no passa a la memòria a llarg termini.

  Memòria a llarg termini: estable i duradora, 
emmagatzema molta informació durant un temps 
indefinit, en què les millors estratègies són la 
repetició i l’emoció.

  Memòria sensorial: és la informació que entra  
pels sentits. Per això, utilitzarem tots els sentits  
per a donar informació nova.

Motivació: activació, direcció i persistència de la 
conducta. És responsable de mantenir l’atenció  
i sostenir-la en el temps. És important reactivar-la 
diverses vegades durant els processos  
d’aprenentatge per a aconseguir una motivació 
d’assoliment.

Hi ha dos tipus de motivació:

  Intrínseca: interés de l’alumne per a desenvolupar  
i millorar les seues capacitats; accepta els reptes 
per a augmentar els seus coneixements i habilitats.

  Extrínseca: interés de l’alumne, motivat per 
estímuls externs, per a mostrar als altres les seues 
competències i obtenir-ne feedback positiu.

Multisensorial: la informació entra a través dels 
sentits.

Neurones espill: permeten «reflectir» l’acció  
d’una altra persona en el nostre cervell, d’ací  
el seu nom. Exerceixen una funció important dins  
de les capacitats cognitives lligades a la vida social,  

Paraules de la neurociència

GLOSSARI
LES TEUES NOVES PARAULES CLAU 
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com ara l’empatia (capacitat de posar-se  
en el lloc de l’altre) i la imitació (fonamental en els 
processos d’aprenentatge). Importància de la figura  
del docent com a persona a qui es pot imitar.

Pensar: la memòria a curt termini fa que es connecte  
la informació que arriba a través dels sentits amb la 
memòria a llarg termini.

Plasticitat cerebral: el cervell canvia amb l’experiència.  
La millora sempre és possible.

Practicar: repetim, repetim, repetim. Amb la pràctica,  
les xarxes neuronals es fan permanents.

Processament de la informació: acumulació  
i manipulació de dades per a produir informació 
significativa.

Recodificar: l’alumne genera informació treballada  
a l’aula i la tradueix per a reproduir-la «amb les seues 
pròpies paraules».

Recordar: accedim a la memòria a llarg termini,  
que porta la informació a la memòria de treball per  
tal de resoldre problemes, missions, tasques...

Repassar: agafem la informació de la memòria a curt 
termini i la portem a la memòria a llarg termini.  
L’examinem, la revisem, la reorganitzem.

Tipus de missions

Missió de resolució: els xiquets ajuden una persona  
que necessita ajuda. Han de resoldre reptes de pistes  
amb la deducció. Cada repte és independent.

Missió de planificació: ajuden una persona, per a  
la qual cosa han de planificar tasques per a arribar a un fi. 
Els reptes es relacionen entre si per a poder completar  
la missió.

Missió d’assumpció del rol: han de resoldre reptes en 
primera persona a través d’una producció. Cada repte  
és independent, però suma de cara a la missió.

Fases de la creativitat

Presentació de materials: experimentació lliure amb 
materials diversos.

Creació d’idees: generació d’idees amb els alumnes 
donant-los només un primer punt de suport, una proposta 
molt oberta.

Producció: suggeriments de treball basats en els  
materials de la bosseta de creativitat i cervell, amb 
indicacions un poc més pautades, però buscant  
productes distints, diversos, singulars.

Reflexió: propostes obertes que permeten fer un pas 
més enllà del que s’ha fet, per a la qual cosa es formulen 
hipòtesis, es potencia la imaginació o es parla sobre  
les emocions.

Fases de la unitat d’aprenentatge

La unitat d’aprenentatge s’ha estructurat adaptant la rosca 
de l’aprenentatge. Aquestes són les fases de la unitat:

  Motivació: es converteix després en Reactivació durant 
els diferents reptes de la missió.

  Activació: treball amb els coneixements previs dels 
alumnes.

  Rol: construcció del rol del xiquet dins de la narrativa  
de la missió.

  Consolidació: construcció del coneixement  
mitjançant la reflexió, comprensió i aplicació dels 
continguts per a resoldre les activitats; es deixa 
evidència de l’aprenentatge en les làmines de treball.

  Final: reflexió retrospectiva del treball dut a terme,  
de les dificultats trobades i dels assoliments.

Paraules Croqueta
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