


 CURS 13/14 

Perquè vam prendre la decisió d’iniciar 

el projecte de les comunitats? 



Com havia de ser aquest pas endavant, 

 que havíem de fer? 



Com ho fem? 





Quins són els eixos que ens guien per 
situar l’infant en el centre del procés 

d'aprenentatge? 



Quins són els propòsits que pretenem 

amb l’organització multinivell? 



Com es planteja a les famílies? 

 

INDICADORS DE PROGRÉS 
 
• COM ES PRODUEIX EL PROCÉS D ‘ADAPTACIÓ DELS INFANTS DE P3 
• QUIN ÉS EL RESULTAT DELS ALUMNES EN EL PROCÉS D’ADQUISICIÓ 

DE LA LECTURA  
 % d’alumnes que estan a cada una de les fases 

 
• QUIN ÉS EL RESULTAT DELS ALUMNES EN EL PROCÉS D’ADQUISICIÓ 

DE L’ESCRIPTURA  
 % d’alumnes que estan a cada una de les fases 

 



 

9 a 9.30 

 

 

9.30 a 11 

 

11 a 12.30 

 

15 a 16.30 

Entrada 
relaxada 

Projectes 
Mates 
llengua 

ambients Anglès  
E. física 
Música 
Tallers 



 

 

Potenciar ajuda mútua 

Variació dels grups 

Heterogeneïtat 

Ràtios baixes 

El centre és l’infant 

Paper del mestre; acompanyant 

Diversitat=normalitat 

Tothom pot participar 

Multitasca 

Flexibilitat en l’agrupament 

Bona adaptació p3 

Currículum, final d’etapa 
 

 





• Objectius: 
• L’aprenentatge de les habilitats 

lingüístiques a partir de textos variats 
• Tenir estratègies que serveixin per 

desenvolupar l’expressió i la 
comprensió de la llengua 

 
• 1. El treball de la comprensió lectora. 
• 2. El treball de l’expressió escrita 
• 3. El treball de la llengua dins del 

projecte d’aula 

 

 

 

 



• Tipus de text 

 Instructiu Receptes, normes, normes de jocs, experiment, instruccions aparells, 
itineraris... 

Descriptiu Descripcions d’animals, persones, objectes, paisatges 

Informatiu Notícia, reportatge, anunci, cartells... 

Poètic Dites, poemes, rodolins, endevinalles, embarbussaments, cal·ligrames, 
frases fetes... 

Conversacional Carta, e-mail,còmic, entrevista, teatre, postal... 

Narratiu Conte, llegenda,faula, biografia, diari... 

Expositiu Resums, esquemes, mapes conceptuals... 

Argumentatiu Article d’ opinió, crítica, debat... 



 Identificació de la TP i característiques. 

 Comprensió literal i localització al text 
Ex: On es desenvolupa la història? En quin any va morir Mozart?... 

 Preguntes de morfosintaxi o lèxic. 
Ex: Subratlla tres verbs,  significat de paraules, sinònims... 

Ampliar la dimensió del text, fer inferències. 
Ex: Inventa un altre títol per la lectura; pensar en les idees no implícites del text  

Opinió, argumentació 
Ex: Què penses sobre la caça per plaer? Explica per què Joan va prendre la decisió. 

Reorganització de la informació i/o Síntesi 
Ex: Quina és la idea principal del text, explica com acaba la història... 

 
 

 





  

  

  

  

CM’S 

  

  

ANY A 

NORMES D’AULA 

DESCRIPCIÓ D’ANIMALS 

RECEPTA DE CUINA 

CARTELLS 

EMBARBUSSAMENTS 

  

ANY B 

NORMES DE JOC 

ENDEVINALLES I RODOLINS 

DESCRIPCIÓ DE PERSONES 

ANUNCI 

LA CARTA ES TREBALLARÀ A L’AMBIENT DE LLENGÜES 

  

  

  

  

CG’S 

  

ANY A 

CÒMIC 

DESCRIPCIÓ D’OBJECTES 

NOTÍCIA 

FRASES FETES 

  

ANY B 

CONTE 

ENTREVISTA 

INSTRUCCIONS D’EXPERIEMNTS 

CAL.LIGRAMES 

ES TREBALLARÀ EL DIARI PERSONAL ALS PETITS ESCRIPTORS 

  

  

  

  

CS’S 

  

  

ANY A 

FAULA 

POESIA 

ARTICLE D’OPINIÓ 

REPORTATGE 

TEATRE 

  

  

ANY B 

CORREU ELECTRÒNIC 

BIOGRAFIA 

DESCRIPCIÓ DE PAISATGES 

INSTRUCCIÓ D’APARELLS/ITINERARI 

TEATRE 



 

 
 

Preguntes Presentació Paraules Faltes Puntuació  

2 punts 

Respondre les 
preguntes ( quasi 

totes) que et fan i 
amb idees ordenades.  

 
1 punt 

• Respondre algunes 
preguntes i les idees 

són poc ordenades. 
 

0,5 punts 
Fa referència al tema, 

però no respon amb 
coherència.  

 

0 punts 
No respon al tema. 

2 punts 

Lletra clara i 
entenedora. Línies 

rectes i bona 
presentació. 

 
1 punt 

• Lletra poc clara. 
Línies rectes, bona 

presentació. 
 

•Lletra entenedora 
però sense marges, 

no polit.   
 

0 punts 

Lletra poc clara, 
línies tortes, mala 

presentació. 
 

 
 

2 punts 

Fer servir paraules 
originals, sense 

interferències d’altres 
llengües. 1 repetició. 

 
 

1 punt 
Vocabulari correcte, 

1 interferència amb 
altres llegües i 1 

repetició. 
 

0 punts 
Vocabulari pobre.  

Més de 3 interferències  

amb altres llengües.  
 

 
 

 
 

2 punts 

Menys de 4 faltes  
 

1 punt 
Entre 6/8 faltes. 

 
 

0 punts 
Més de 8 faltes. 

 
 

Es compten els 
accents. 

2 punts 

Frases estructurades, 
estructures genuïnes ( 

poden haver 
estructures complexes 

o subordinades) 
Cap interferència 

d’altres llengües. 
1 punt 

1 error de construcció 
(concordança o 

puntuació).frases 
simples amb 

coordinació. 1 o 2 
inter.altres llengües. 

0 punts 

Errors de construcció  
 

 
 

0 punts 
 





 

 

Treball centrat en un tipus de text 

Diferents àmbits lingüístics 

Cap aprenentatge és abordat aïlladament 
Les dimensions de la llengua oral i escrita 

Tractament unificat del català i del castellà 

S’adapta als interessos i motivacions 

No hi ha memorització d’estructures ni conceptes 

 





Objectius: 

• Fomentar l’autonomia dels infants. 

• Permetre la manipulació , 
l’experimentació de jocs i materials, en 
espais i amb propostes de molts tipus. 

• Estan relacionats amb totes les àrees 
de coneixement i en elles s’hi treballen 
moltes habilitats relacionades amb 
aquestes. 

 

 

 

 



 





 

ORGANITZACIÓ: 

• CADA DIA DE 11.00 a 12.30 H. 

• ASSEMBLEES D’INICI I DE TANCAMENT 

• GRAELLES DE CONTROL A CADA AMBIENT 

 

 

 

 



 

FASES: 
 

FASE ADAPTACIÓ  
   (GARANTIR L’ADQUISICIÓ D’HÀBITS, NORMES I PROPOSTES) 

FASE D’INICIACIÓ 

    (ELS ALUMNES TRIEN L’AMBIENT, RECORDAR NORMES I HÀBITS) 

FASE DE CONEIXEMENT  
      (APRENENTAGES I CONEIXEMENT) 

FASE DE RECOLLIDA 
 

 

 

 



 

PAPER DEL MESTRE: 

• Observar l’alumne 

• Intervenció mínima 

• Cuidador de l’ambient 

• Mantenir un to de veu adequat. 

• Respectar el treball dels alumnes 

• Respectar els errors 

 

 

 

 

 



 

 

Parteixen dels interessos i motivacions dels infants 

Aprèn del seu procés individual 

Cada alumne decideix i tria 

Poden repetir  

Els ambients compartits són enriquidors 

El centre és l’infant 

Els materials i els espais són variats 

Respecten les necessitats 

Desapareixen molts conflictes a la hora del pati 

 





 

 

UNA MATEMÀTICA INCLUSIVA  

EN UN CONTEXT REALISTA, 

MANIPULATIU  

I SIGNIFICATIU. 
 
 
 



• Matemàtica funcional i 
significativa 

• Diferents estratègies i 
raonaments 

MANIPULACIÓ per 
entendre conceptes 

nous. 

PROBLEMES 
CONTEXTUALITZATS 

  en la  vida real 

PROBLEMES 
COOPERATIUS 

DIÀLEG MATEMÀTIC 

• Matemàtiques inclusives 
 DESCOBRIMENT del 

propi infant del procés 
matemàtic 

OBJECTIUS 



 

PROBLEMES COMPETENCIALS COOPERATIUS 

Papers dels alumnes: 

MODERADOR 

PORTAVEU 

OBSERVADOR 

SECRETARI 

 

ESTRATÈGIES DE CÀLCUL 
 

2 EIXOS DE TREBALL 



ESTRATÈGIES DE CÀLCUL 

REFLEXIÓ 
INDIVIDUAL 

INTERCANVI D’IDEES 
GRUP COOPERATIUS 

CONFLICTE COGNITIU 

ACTIVITATS 
MANIPULATIVES 

I/O 
COMPLEMENTÀRIES 

CONCLUSIONS 

I  

PROBLEMA FINAL 
INDIVIDUAL 

PRESENTACIÓ 
D’UN PROBLEMA O 
TASCA EN GRAN 

GRUP 

DIÀLEG 
MATEMÀTIC 

DE LA RESOLUCIÓ 
DEL PROBLEMA 



Mitjançant els problemes puc entendre i descobrir com resoldre una 
situació fora de l’escola i adonar-me’n de les matemàtiques que 
m’envolten. 
 

Entenc el per què faig les coses, per què utilitzo una operació o altra.  

Descobreixo coses noves a partir de l’experimentació i jocs 
manipulatius on el meu mestre/a em guia.  

Trec les meves pròpies conclusions matemàtiques  

Em trobo còmode treballant amb el meu grup i amb les propostes i 
tasques que em fa l’adult.  

El diàleg matemàtic amb els meus companys/es m’ajuda molt a veure 
altres punts de vista, altres maneres de pensar, de com resoldre una 
situació i altres formes de calcular.  





 

• És interdisciplinari , 4h.30 setmanals 

• Treball de la llengua a les àrees 

• Tria del tema 

• Què sabem?, Què volem saber?,  

    Què podem fer per saber-ho? Què hem après? 

• un o més projectes 

• Exposicions orals (famílies) 

• Avaluació  

 



 

“NOMÉS ESTIC JUGANT” 

Quan estic a l’habitació construint amb els blocs i els encaixos, 

si us plau no digueu Només “estic Jugant“. 

Ja que, veus, estic aprenent mentre jugo sobre equilibri. 

Puc ser un arquitecte algun dia. 

 

Quan m’estic disfressant, posant la taula, 

preocupant-me per les nines, 

no pensis que Només “estic Jugant. 

Puc ser una mare o un pare algun dia. 

 

Quan em veus fins als colzes de pintura, 

o pintant amb un pinzell, o fent fang, 

si us plau no em deixis sentir: “Només està Jugant“. 

Ja que, veus, estic aprenent mentre jugo. 

Podria ser un mestre algun dia. 

 

Quan em vegis engrescat en un trencaclosques, 

si us plau no pensis que malgasto el temps en el “joc“, 

pensa, que estic aprenent mentre jugo. 

 Estic aprenent a solucionar problemes i concentrar-me. 

Puc ser empresari algun dia. 

 

Quan em veus cuinant o tastant menjars, 

si us plau no pensis que perquè en gaudeixo, és “Només Joc.” 

Estic aprenent a seguir receptes i veure diferències. 

Puc ser un cuiner algun dia. 

 

Quan em veus aprenent saltar, a dirigir i moure el meu cos, 

 si us plau no diguis que Només “estic Jugant“. 

Ja que, veus, estic aprenent mentre jugo. 

Estic aprenent com treballa el meu cos. 

Puc ser un doctor, infermera, infermer, o atleta algun dia. 

 

Quan em preguntis el que he fet a l’escola avui, 

i et digui, “jo només he jugat". 

Si us plau no em malentenguis. 

Ja que, veus, estic aprenent mentre jugo. 

Estic aprenent a gaudir i a tenir èxit en el meu treball. 

M’estic preparant pel demà. 

Avui, sóc un nen i la meva feina és el joc. 

Anita Wadley 


