
ANNEX IX 

ACLARIMENTS 

 

- A la pàgina 16 del llibre de text, on diu: “ANNEX III. Conte Dos nens, dues nenes i 
un cargol” hauria de dir: “ANNEX III. Conte Dos nens, una nena i un cargol”. 

- Tot i que a la pàgina 39 del llibre de text i a la coberta del conte de les pàgines web 
el títol apareix sota la imatge, un dels criteris que havíem consensuat i establert per 
facilitar la comprensió global del significat del títol del conte era col·locar-lo sota la 
imatge (Vegeu criteris de la Figura 1, pàgina 32).  

- Dins el llibre del text apareixen exemples de pàgines del conte (pàgs. 25, 65 i 66) 
on es veuen logos i icones sota l‟escrit. Segons els plantejaments teòrics que hem 
tingut en compte, però, (vegeu “Criteris per a aplicar als components gràfics” a la 
Figura 1 de la pàgina 34) no hi hauria d‟haver cap element destorbador de l‟atenció 
dels infants. 

- On diu: “DESENVOLUPAMENT” o “PART CENTRAL” (pàgines 44-45, 92-93 i d‟altres 
del llibre de text) cal posar-hi MIG, perquè és el terme que utilitzem a la seqüència 
didàctica. “Desenvolupament” i “part central” no ho diuen els autors citats en el 
marc teòric ni ho entenen els infants, perquè són paraules massa llargues i sense 
significat per a aquestes edats. 

- Al tercer paràgraf de la pàgina 31, on diu: “cànon” hauria de dir: “projector”. 

- Al final de la pàgina 59, on diu: “(SD, p. 108)” hauria de dir: “(SD, p. 109)”. 

- Al quadre de la pàgina 64 (Figura 4. Pauta de conceptes de ciències per ensenyar i 
aprendre), a l‟apartat “LA BAVA”, a la lletra d) hauria de dir: “Quan fa molta calor el 
cargol es tanca a la closca”. 

- A l‟últim paràgraf de la pàgina 82, on diu “També el trobareu…”, hauria de dir: 
“també la trobareu…”. 

- A la taula de la pàgina 143, on diu: “pàgina 1 del llibre del conte” hauria de dir: 
“pàgina 4”. 

- Al final del primer paràgraf de la pàgina 145, on diu: “que tenia uniformitat 
lingüística” hauria de dir: “on tots parlaven català”. 

- Al tercer i a l‟últim paràgraf de la pàgina 155, on diu: “pàgina 17”, hauria de dir: 
“pàgina 21”. 

- A les referències bibliogràfiques, on diu “CANTERO SERENA, Francisco J. (2004): 
„Comunicació i veu‟, a Articles, 32, pp. 88-23” les pàgines són de la 8 a la 23. 

A les pàgines finals del llibre manquen els agraïments. Aprofitem aquest espai per agrair a 
la professora Laura Oteros les repetides lectures del text i els suggeriments per enriquir-
lo; i a la doctora Maria Teresa Anguera agraïm les orientacions concretes i clares sobre 
el tipus de metodologia a aplicar per ensenyat llengua i ciències a la diversitat lingüística 
de parvulari. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


