


CONEIXEMENTS I TEORIES 
ACTUALS SOBRE 

L’APRENENTATGE

      NORMATIVA 
VIGENT

PRÀCTICA A LES 
ESCOLES 

Com es va fer?



L’INFANT

QUAN APRÈN?
Tot el temps és educatiu

QUÈ APRÈN?
Obrir finestres al món

COM APRÈN?
Un aprenentatge valuós

ON APRÈN?
Els escenaris de l’aprenentatge

QUI APRÈN?
Un dret per a tothom

L’ADULT

COM AVALUA?
Observar, conèixer, deixar constància, compartir i 

comunicar

COM RECULL LES EVIDÈNCIES DE 
L’APRENENTATGE?

Dels àlbums a les documentacions

COM S’ORGANITZA?
El treball en equip dels mestres

COM PLANIFICA L’ACCIÓ EDUCATIVA?
Planificar, projectar, programar…



L’INFANT

QUAN APRÈN?
Tot el temps és educatiu



ACOLLIDA JOC

PROPOSTES DEL MESTRE

QUOTIDIANITAT

Quan aprèn l’infant?



De l’adaptació cap a la familiarització



L’INFANT

QUÈ APRÈN?
A obrir finestres al món



  Obrir finestres al món



L’INFANT

• A comunicar-se
• A tenir curiositat, a descobrir, a experimentar
• A entendre el món que els envolta
• A progressar en el moviment i domini del cos
• A anar creixent en autonomia i autoestima
• A créixer en els afectes i les relacions
• A ser creatius• Propostes globalitzades

• Situacions quotidianes
• Joc

Les seves capacitats

Els continguts de les àrees

Planificar, projectar, preveure, programar…

Ha de realitzar 
aprenentatges funcionals, significatius i valuosos

Relacionat amb

Mitjançant
Per desenvolupar

Que cal
Que cal

Decret
181/2008



L’INFANT

COM APRÈN?
Un aprenentatge valuós



Fent
manipular

classificar

ordenar

mesurar

experimentar

...

Pensant
imaginar

comparar

relacionar

fer hipòtesis

...

Comunicant
parlar

representar

cantar

contrastar opinions

argumentar

...
  L’aprenentatge és fruit del 

procés que integra fer, 
pensar i comunicar 



  Plantejar tasques amb 
sentit



  Donar importància a les 
preguntes



Afavorir l’autoregulació



L’INFANT

ON S’ APRÈN?
Escenaris de l’aprenentatge



Escenaris 
d’aprenentatge

ESCOLA ENTORN

Espais 
interiors

Espais 
exteriors

S’aprèn a 

Aules
Ambients
Passadissos
Entrada
Menjador
Biblioteca
...

Pati
Porxo
Hort
Jardí
...

Casa
Barri
Plaça
Parc
Bosc
Platja
Biblioteca
Museu
---



NOUS MODELS PEDAGÒGICS
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Canvis en els espais Nous usos a espais que no es 
consideraven educatius



ESPAIS EXTERIORS
XTEC

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/espais-exteriors/
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/espais-exteriors/


menjador



L’INFANT

QUI APRÈN?
Un dret per a tothom



Aprendre és un dret 
per a tothom

Sistema 
inclusiu

● DUA
● Intensitat de 

mesures i suports
● Metodologies
● PI

Cultura inclusiva: 
al llarg de tota la 
vida i en tots els 
àmbits

Actitud
inclusiva

Construir un sistema capaç de donar resposta a les 
necessitats de cadascú precisa::



Actuacions que dificulten la 
inclusió

Actuacions que afavoreixen la 
inclusió

● Oferir una proposta única
● Fer que el protagonisme de 

l’activitat la tingui el docent
● Presentar activitats amb tradició a 

l’escola i que es repeteixen any 
rere any 

● Proposar tasques que tenen una 
única solució i una única manera 
de fer-les

● Demanar produccions on només 
es consideri adequat un únic 
resultat final

● Fer propostes úniques
● Demanar sempre un ambient de 

treball individual i silenciós

● Permetre que els infants decideixin 
entre diferents opcions

● Fer recaure el protagonisme  en l’infant 
per tal que vagi guiant el seu propi 
aprenentatge 

● Presentar propostes adequades als 
infants d’un curs concret, un cop 
observades les seves característiques i 
necessitats

● Oferir propostes que es puguin resoldre 
de formes diferents, seguint, també, 
camins diferents

● Donar la possibilitat de fer creacions 
que permetin als infants expressar-se 
lliurement

● Deixar la possibilitat de lliure elecció de 
llocs, racons o ambients de treball

● Estimular el treball col·laboratiu basat 
en el diàleg i l’establiment de pactes



Decret de 
l’atenció 
educativa a 
l’alumnat en 
el marc d’un 
sistema 
educatiu 
inclusiu



COM AVALUA?
Observar, conèixer, deixar constància, 

compartir i comunicar

L’ADULT



● Recollir dades
● Analitzar-les i emetre judicis
● Prendre decisions

Per regular l’aprenentatge Conèixer el procés de 
cada infant

Faciliten la presa de 
decisions del mestre:
• Variar les propostes
• Introduir nous materials
• Temporització o 

agrupació diferent
• …

L’avaluació

Consisteix en:

● Té caràcter regulador
● És continua
● És positiva
● És integrada i diversa
● És qualitativa
● És participativa i 

participada

      Amb els objectius de:

El mestre el 
comparteix amb 
companys, família…

Afavoreix l’autoregulació 
dels infants:
• Reflexió conjunta
• Verbalització de procesos
• Revisió entre iguals
• …



COM RECULL LES EVIDÈNCIES DE 
L’APRENENTATGE?

Dels àlbums a les documentacions

L’ADULT



Dels àlbums a les documentacions...



COM S’ORGANITZA?
El treball en equip dels mestres

L’ADULT



Per treballar plegats, 
primer hem de compartir 
significats

La necessitat 
de canvi no 
pot ser 
imposada

Per construir, hem de 
partir del que ja fem bé

La transformació 
del centre 
comença per la 
tranformació 
individual

Compartir dubtes, 
febleses i errors ens 

fa més forts per 
afrontar-los

Explicar-nos davant 
dels altres ens ajuda a 
autoreconèixer-nos

Documentar la 
pròpia pràctica 

ens permet 
reflexionar i 

millorar

Els canvis són poc 
sostenibles si no 
sabem cap a on 
anem

Juntes generem més 
coneixement que la 

suma del coneixement 
de cada una

Els docents hem 
d’estar disposats a 
aprendre amb els 
alumnes i dels 
alumnes

Creixem quan rebem i 
donem feedback 
constructiu

Si som una “minoria” 
estratègica, posem-nos 
en marxa!

Hem d’avançar 
lentament però 

alhora ens hem de 
llençar a la piscina

Tenir estructures formals per 
compartir ens fa més fortes

Aprenem fent



COM PLANIFICA L’ACCIÓ EDUCATIVA?
Planificar, projectar, programar…

L’ADULT



Què 
programar

Programar
planificar
projectar
plantejar
preveure

El fet de preveure o 
planificar l’acció 
educativa que es 
desenvolupa a l’escola 
amb la finalitat 
d’aconseguir coherència 
en les nostres 
actuacions.

Tot el que l’infant viu a l’escola

En el format que ens resulti 
més avinent.

Hem de tenir en compte:
El currículum
El projecte educatiu
El concepte d’escola i d’infant

Abans, durant i després

Com 
programar

Quan 
programar

Abans de 
programar

Què 
programar

La programació és una eina de comunicació entre mestres
Programem per a totes les persones que formen part de la 
comunitat educativa amb la finalitat de  millorar la pràctica 

Què entenem 
per programar

Per què 
programar



ESC Balandrau (Girona)

ESC Bordils (Bordils)

ESC Camins (Banyoles)

ESC Frigolet (Porqueres)

ESC Castell de Farners (Santa 

Coloma de Farners)

ESC La Farga (Salt)

ESC Les Pinediques (Taradell)

Kindergarten Bavaria (Kempten)

ESC Martinet (Ripollet)

Agraïments
Escoles que han cedit les imatges

XarxaCB

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb



