


● LLEI 12/2009, de 10 de juliol, 

d’educació 

● DECRET 181/2008 de 9 de 

setembre pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyament del 

segon cicle d’educació infantil. 

CURRÍCULUM 

● Ordre EDU/484/2009 dels 

procediments i els documents i 

requisits formals del procés 

d’avaluació del segon cicle 

d’educació infantil. AVALUACIÓ 

 





CONEIXEMENTS I TEORIES 

ACTUALS SOBRE 

L’APRENENTATGE 

      NORMATIVA 

VIGENT 

PRÀCTICA A 

LES ESCOLES  

Presentació 



SÒCIOCONSTRUCTIVISME 

Vigotsky 
Zona ZDP 

Ausubel 
Ap. significatiu 

Bruner 
Bastida 

Kilpatric 
Projectes 

Montessori 
Ap. actiu 

Decroly 
C. interès 

 

 Neurociència i educació  

https://criatures.ara.cat/blogs/el-cer-bell/
http://mariamacia.wixsite.com/dissenyaprenentatge/principisdeldua


La naturalesa de l’aprenentatge:  

“Utilitzar la recerca per inspirar la 

pràctica” 
 

publicat per l’Organització per a la Cooperació i 

el Desenvolupament Econòmic (OCDE). 

about:blank
http://learningleadershipconference.cat/docs/The_Nature_of_Learning-Practitioner_Guide-CAT.pdf


L’INFANT 

QUAN APRÈN? 

QUÈ APRÈN? 

COM APRÈN? 

ON APRÈN? 

QUI APRÈN? 

L’ADULT 

COM AVALUA? 

COM RECULL LES EVIDÈNCIES DE 

L’APRENENTATGE? 

COM S’ORGANITZA? 

COM PLANIFICA L’ACCIÓ EDUCATIVA? 

L’INFANT 



L’INFANT 

QUAN APRÈN? 

Tot el temps és educatiu 



ACOLLIDA JOC 

PROPOSTES DEL MESTRE 

QUOTIDIANITAT 

Adaptació 

Familiarització 

Contextualització 

Activitat natural d’aprenentatge 

Socialització 

Creativitat 

Joc simbòlic, interiorització de relacions 

humanes (amistat, conflictes, mediació, 

ajuda) 

Facilitar situacions, agrupaments, temps i 

espais 

Planificacions 

Flexibitat, interessos espontanis 

Variades  

Diferents 

Aprenentatges 

útils i significatius 



L’INFANT 

QUÈ APRÈN? 

A obrir finestres al món 



  

A progressar en 

el moviment i 

domini del cos 

A entendre el món que 

ens envolta 

A tenir curiositat, 

a descobrir a 

experimentar 

A comunicar 

Els nens experimenten diferents usos i 
funcions dels llenguatges, en un ambient amb 
condicions favorables que ho faciliti i on es 
desenvolupi la comunicació en tots els àmbits 
(oral i escrit) com corporal, artístic, musical, 
matemàtic i audiovisual. 

Diu la neurociència (Antonio Damasio, 2005,  
metge i neuròleg portuguès, professor de 
neurologia i neurociència a Califòrnia del Sud) 
que un dels principals instints humans és la 
curiositat i l’exploració, només per darrere de 
la gana i la set, però per davant fins i tot del 
joc i el sexe. 

Un dels principals papers de les 
matemàtiques és ajudar a organitzar el 
pensament i a posar de manifest allò que fa 
semblants situacions aparentment diferents 
tot construint un llenguatge que va essent 
cada vegada més abstracte.  

Un aspecte important que hauríem de tenir 
present a l’escola és que aquesta ha de 
poder oferir un espai, materials i entorns 
adequats perquè els infants puguin moure’s 
lliurement. L’infant actua i, a través del joc, 
practica i desenvolupa moviments.   



A anar creixent en 

autonomia i 

autoestima 

A créixer en els 

afectes i en les 

relacions 

A ser creatius 

A proporcionar a 

tots els infants 

expectatives 

d’èxit 

Concepte d’autonomia personal més enllà de 
la  lliga als hàbits. Ens referim, també, a una 
autonomia que necessàriament va lligada a 
l’autoconcepte, a la confiança d’un mateix en 
la manera de resoldre situacions 
problemàtiques 

David Bueno diu que qualsevol aprenentatge 
amb càrrega emocional quedarà ben fixat, i 
es podrà recuperar i utilitzar de manera més 
eficient. El treball cooperatiu estimula més les 
emocions i, una millor gestió emocional 
afavoreix el treball cooperatiu (por, alegria…) 
emocions q estableix el docent, són crucials. 

Ajuda a adquirir competències que els seran 

útils durant tota la vida. La creativitat 

contribueix al desenvolupament positiu de la 

personalitat i el pensament abstracte i a 

adquirir habilitats necessàries per resoldre 
situacions i reptes que l’infant s’anirà trobant. 
 

En resum ,  

http://criatures.ara.cat/elcerbell/2015/10/20/la-creativitat-del-mite-a-la-realitat


A progressar en 

el moviment i 

domini del cos 

A entendre el món que 

ens envolta 

A tenir curiositat, 

a descobrir a 

experimentar 

A comunicar A anar creixent en 

autonomia i 

autoestima 

A créixer en els 

afectes i en les 

relacions 

A ser creatius 

A proporcionar a 

tots els infants 

expectatives 

d’èxit 

http://criatures.ara.cat/elcerbell/2015/10/20/la-creativitat-del-mite-a-la-realitat


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 



Afavorir l’autoregulació 

Proposant tasques amb sentit 

Donant valor a les preguntes 



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 

... 



L’INFANT 

QUI APRÈN? 

Un dret per a tothom 



Aprendre és un dret 

per a tothom 

Sistema inclusiu Actitud inclusiva 

Com 

s’aconsegueix 

La mirada inclusiva 

Donar resposta a les 

necessitats de tots els 

infants 

● DUA 

● PI 

● Intensitat de 

mesures i suports 

● Metodologies 

Cultura inclusiva: al 

llarg de tota la vida i en 

tots els àmbits 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què precisa 
Què ho fa 

possible 





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 



L’ADULT 

COM AVALUA? 

COM RECULL LES EVIDÈNCIES DE 

L’APRENENTATGE? 

COM S’ORGANITZA? 

COM PLANIFICA L’ACCIÓ EDUCATIVA? 



L'actitud del 
mestre davant 

l'aprenent. 
 

https://www.you
tube.com/watch
?v=onQrYYFf2to 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=onQrYYFf2to
https://www.youtube.com/watch?v=onQrYYFf2to
https://www.youtube.com/watch?v=onQrYYFf2to
https://www.youtube.com/watch?v=onQrYYFf2to


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 



EVIDÈNCIES DELS PROCESSOS I DELS 

RESULTATS 

Carpetes d’aprenentatge 

El diari d’aula 

Dossier específics d’un projecte 

Blogs d’escola o d’aula 

Enregistraments d’àudio o de vídeo 

Revistes digitals 

… 
 



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 

15 idees per fer escola 



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 



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… 





GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ 
Pilar Casals Bosch  pcasals@xtec.cat 

Adaptació de la presentació de la Manuela Rúbio 

Novembre 2017 

mailto:pcasals@xtec.cat

