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Busques la millor
eina per a les teves classes

de religió?

és un projecte per ensenyar
religió dirigit per Antoni Salas

que t'apassionarà i apassionarà el teu alumnat.

Elaborat des de l'experiència per un equip de
docents apassionats per l'ensenyament de la religió.

Amb L a n i k a i el missatge de Jesús arriba al cor,
s'entén amb la raó i porta a l'acció.
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El Papa Francesc als estudiants:

"Estimo l'escola perquè ens
educa en la veritat, en la bellesa

i en la bondat."

Amb el projecteaconseguiràs que les alum-nes i els alumnes:
• S'entusiasmin amb allòque aprenen.

• Descobreixin que allò queaprenen té a veure amb laseva vida.
• Siguin millors persones.
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• Parteix de les característiques psicoevolutives i del des-
envolupament religiós i moral dels nens i de les nenes.

• Es basa en l'experiència i els coneixements previs per
afavorir un aprenentatge significatiu.

• Inicia els processos cognitius amb elements motivadors
per propiciar l'interès i l'atenció.

• Fomenta l'observació, la curiositat, l'atenció, l'escolta i
la participació.

METODOLÒGICS
ELEMENTS
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• Desenvolupa fidelment el nou currículum.

• La seva estructura senzilla, clara i intuïtiva facilita
l'aprenentatge.

• És motivador tant pel text i les activitats
com per les il·lustracions, els personatges i les
mascotes (els gossos Lani per a l'educació infantil
i Kai per a l'educació primària).

• Parteix de la realitat de l'alumnat.

• Afavoreix el treball cooperatiu.

• Té en compte les intel·ligències múltiples.

• Treballa l'educació emocional.

• Incorpora les noves metodologies i la robòtica.

DEL PROJECTE
CARACTERÍSTIQUES

Cataleg_Lanikai_CAT.indd 5 13/4/18 14:56



EDUCACIÓ INFANTIL
Els objectius educatius del projecte per
a l'educació infantil es fonamenten en l'educació en
valors i l'educació emocional.

On vius?

Ens estimem!

Els pastors vénen

Em faig gran

Compta amb mi!

Un sopar molt especial

Ens agrada crear

Segueix-me!

Som importants
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Lanikai 4 Catalunya
ISBN: 978-84-682-5682-5

Lanikai 3 Catalunya
ISBN: 978-84-682-5681-8

Benvinguts al cole

La meva família és genial

Arriba el Nadal!

El meu millor regal

Jugues amb mi

Veure't em fa feliç

Terra a la vista

Gràcies per cuidar-me

Anem d'excursió
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La meva casa és casa teva

En som més

Seguint un estel

Ballo, corro, sento...

Mai caminaràs sol

Quina alegria! Has tornat!

Equip natura

Te'n recordes?

La història continua
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Lanikai 5 Catalunya
ISBN: 978-84-682-5683-2
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Les activitats de les fitxes serveixen
per educar en valors i relacionar la
religió amb la vida real de l'alumnat.

Fitxa amb el relat bíblic que
introdueix la unitat.

Activitats motivadores
relacionades amb el
tema de la unitat.
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Em fio de tu (Déu surt a trobar-nos)

Obrim els ulls! (La Creació)

L'aniversari de Jesús (Nadal)

El valor dels amics (Amics de Déu)

On va viure Jesús? (Llocs de la vida de Jesús)

Vida (Passió, mort i resurrecció de Jesús)

Una gran família, casa seva (Església comunitat, església edifici)

Fem festa (Diumenge, dia de festa amb Jesús)

Quins records! (Recordem)
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Un gran regal (El Paradís)

T'esperàvem (L'Advent)

Ja és aquí (Nadal)

Un gran llibre (La Bíblia)

Una gran amistat (Els apòstols)

Una setmana important (La Setmana Santa)

Formem una família (El baptisme)

Un equip unit (Església, Cos de Crist)

Un any molt especial! (Recordem)
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Amb les alumnes i els alumnes d'educació
primària descobriran els ensenyaments que Jesús ens va
deixar i com posar-los en pràctica en el dia a dia per ser
millors persones i conèixer-se millor.

Lanikai 1 Catalunya
ISBN: 978-84-682-5515-6

Lanikai 2 Catalunya
ISBN: 978-84-682-5684-9
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Educació emocional.

Relació del tema estudiat
amb l'entorn real.

rència a la Bíblia del
tema que tracta la unitat.

Hi ha cronologies
de la línia del temps.

A cada unitat s'aprèn una
cançó sobre el tema.

Referents artístics sobre el
tema que es tracta.

Resum de les
competències adquirides.

Presentació del tema.

Relació dels protagonistes
del llibre amb el que
s'estudia a la unitat.
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RO

BÒTICA

• Mascotes Lani i Kai

• Bosses per a les mascotes

• Àudios de les cançons

• Àudios dels relats bíblics

• Pòster de la línia del temps

• Cartes dels personatges bíblics

• Puzle dels relats bíblics

• Làmines de personatges bíblics

• Làmines dels relats bíblics

• Làmines dels apòstols

• Làmines d'art

• Robòtica

MATERIAL PER A L'AULA

També hi ha àudios

de les cançons i

dels relats

bíblics!
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Les guies didàctiques del Projecte Lanikai
s'organitzen en els apartats següents:

1. Introducció

2. Currículum de Religió i moral catòlica per a
l'educació infantil o l'educació primària

3. Característiques dels nens i de les nenes
d'educació infantil o de l'educació primària

4. Concreció del currículum en el Projecte Lanikai

5. Estructura de les unitats didàctiques

6. Estructura de la guia didàctica

7. Elements dels quals es compon el projecte

8. Desenvolupament de les unitats didàctiques

MATERIAL PER AL PROFESSORAT
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Visita la nostra pàgina web!
www.projectelanikai.com
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