PREGUNTES FREQÜENTS DESCOBRINT
A continuació us oferim un recull de preguntes freqüents que van sorgir en les escoles
participants a la prova pilot durant el curs 2020-2021. En cas que tingueu algun altre
dubte, podeu escriure a info@siguestu.cat

MATERIAL
● Em falta material o bé m’ha arribat malmès. Es pot escriure a info@siguestu.cat
i demanar el que falta o el que ha arribat trencat.
● El mirall reflecteix la imatge borrosa? No, porta una funda protectora opaca que
cal treure.
● La caixa és molt grossa per tan poc material. Està pensada per anar incorporant
nous materials i recursos cada curs (contes, altres titelles...).
● Les escoles que participen per primer cop al Descobrint rebran el mateix material
que les que van dur a terme la prova pilot el curs 2020-2021? No, les escoles del
segon any només rebran el material fungible, els nous contes i els titelles de roba.
Les del primer any rebran la Caixa Descobrint amb tots els materials, però amb
els titelles de paper retallables.
● On es poden trobar els recursos del Descobrint a la web? A la web
www.siguestu.cat hi ha la proposta pedagògica del Descobrint,
https://www.siguestu.cat/ca/proposta-pedagogica-descobrint.html i els
recursos online de l’àmbit «Jo» per dur a terme algunes de les activitats del
programa.
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IMPLEMENTACIÓ
● La proposta està incompleta? Sí, de moment només hi ha disponible l’àmbit
«Jo». A partir de gener es podrà accedir a les activitats de l’àmbit «Nosaltres»
(en format digital) i a partir del curs 2022-2023 hi haurà disponible la versió final
amb els tres àmbits (Jo, Nosaltres i el Món).
● Sempre cal seguir les activitats per ordre? No, es tracta de propostes que es
poden fer de forma aïllada o com a complement d’altres projectes que es duguin
a terme al centre. És un programa flexible per treballar les habilitats per a la vida
i la diversitat a través de diversos materials i recursos.
● No posa el temps de dedicació a cada activitat. S’ha optat per no especificar-lo,
ja que els resultats de l’avaluació han posat de manifest que el temps per a una
mateixa activitat és molt variable en funció del nombre d’alumnes, la
metodologia plantejada...
● A P3 es pot començar a aplicar el programa des de setembre? Es pot, però
recomanem fer-ho a partir del segon trimestre, un cop acabada l’adaptació.
● S’han de fer totes les activitats per a famílies? Són suggeriments que es poden
adaptar a la realitat de l’aula: es pot dir al grup que ho expliquin a casa, es pot
comentar a alguna família a les reunions, es pot fer alguna de les propostes de
família a l’aula...
● El meu alumnat ja va fer servir el Descobrint l’any passat, té sentit tornar a fer
l’activitat inicial de presentació dels personatges? Sí, però de forma adaptada.
Podem demanar als infants si recorden els personatges, que ara són més tous i
suaus, preguntar si els volen canviar el nom, si continuen pensant que són un
nen i una nena o cap de les dues opcions i per què....
● No aconsegueixo que l’alumnat es concentri en el Temps M’escolto... La idea no
és aconseguir una consciència plena, sinó anar practicant a poc a poc amb
intervals de temps molt curts. Es poden explorar les propostes dels diferents
nivells i activitats i escollir les que més s’adaptin al grup.
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