Activitat escolar
Educació especial

El meu amic pelut!
A qui s’adreça?
Alumnes dels centres d’educació especial d’etapa infantil i cicle inicial de primària(3 – 7).
Activitat adaptada a cada grup atenent les seves necessitats específiques i el nivell maduratiu
de cada nen o nena.

Lloc on es duu a terme
Aquesta activitat es pot realitzar a la Finca de SomEsqueix o a l’ aula de l’escola.
Finca Torre Vileta, urbanització Torre Vileta, Cervelló 08758
Fàcil accés i zona d’aparcament.

Breu descripció
“El meu amic pelut!” és una intervenció educativa amb gos. Els nens i nenes comparteixen la
lectura d’un conte a la natura amb la companyia d’un gos i aprenen valors de respecte cap a la
natura i la tinença responsable d’animals.

Capacitats que s’hi treballen
1.Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Amb aquesta experiència es fomenta la curiositat i la
iniciativa per sentir, observar, explorar i participar experimentalment a una activitat
relacionada amb la lectura.
2. Aprendre a ser i actuar de forma més autònoma. Mitjançant el contacte i la relació amb el
gos els infants treballen el coneixement del cos i la coordinació.
3.Aprendre a pensar i comunicar. Durant tota l’activitat els alumnes desenvolupen capacitats i
actituds de comunicació interpersonal.
4.Aprendre a conviure i habitar el món. Mitjançant la relació tranquil·la i afectiva amb el gos
els infants milloren la seva seguretat i autoconfiança.

Objectius
-

Observar i descobrir un animal realitzant una activitat educativa.
Experimentar i ser conscients del que poden aprendre i captar a través de
l’experiència.
Desenvolupar l’activitat amb seguretat afectiva per fomentar la seguretat i
autoconfiança de cada alumne i la seguretat en relació al gos de teràpia.
Promoure curiositat i iniciativa per la lectura de contes i per aprendre.
Treballar la comunicació i expressió lliure de cada infant.

Descripció de l’activitat
Hi han infants que tenen contacte directe amb animals perquè a casa seva tenen algun animal
domèstic i hi han infants que mai han tocat cap gos. Aprofitem aquesta introducció per a que
ens puguin explicar les seves experiències.
A partir d’aquí llegim un conte relacionat amb el respecte cap els animals i la tinença
responsables i amb el suport del gos de teràpia experimenten el contacte i relació amb el gos.
En aquesta intervenció el gos és una eina que facilita la participació dels infants a l’activitat,
els motiva cap a lectura i l’aprenentatge de valors amb una experiència positiva i significativa.

Metodologia de treball
Atenent les habilitat de cada infant adaptem l’activitat a una metodologia concreta.
Etapa infantil: L’activitat es centra en l’observació, atenció, relació amb el gos i estimulació
sensorial, respectant el ritme de cada infant.
Etapa inicial de primària: L’activitat s’ acompanya amb fitxes i material visual, en forma de joc.
Fem ús de pictogrames per facilitar la comprensió i comunicació dels alumnes amb dificultats
d’expressió mitjançant el llenguatge oral.

Recursos emprats
Gos de teràpia (possibilitat d’un o dos gossos).
Conte.
Fitxes didàctiques i/o pictogrames descriptius.

Professionals
L’activitat es guiada per dos professionals de SomEsqueix especialitzades en aquestes
activitats.
Els professionals /tutors de cada grup hauran d’acompanyar la sessió i la seva participació en
l’activitat és voluntària.

Durada de l’activitat
La durada varia segon el lloc on es realitza l’activitat:
▪
▪

L’activitat té una durada d’ 1 hora si és realitza a l’aula de l’escola.
L’activitat té una durada de 2 hores si es realitza a la Finca Torre Vileta. En aquest
espai l’activitat s’acompanya d’un passeig a l’entorn de l’hort de SomEsqueix amb el
gos de teràpia i inclou un temps per l’esbarjo i esmorzar.

Observacions
El nombre màxim d’infants per cada grup és de 8.
Tot el material és aportat per SomEsqueix.
Per poder complir amb les garanties sanitàries necessàries tots els infants han de portar la
seva gorra, esmorzar i beguda individual ( si es realitza l’activitat a la finca de SomEsqueix).

