
ELS 
AMBIENTS A 

INFANTIL



• Mestres: Sonia Martin, Sonia Moreno, Verònica, Marina, Cristina i Raquel –
Elena – Sara.

• Els portem a terme 4 Tardes a la setmana, de Dilluns a Dijous.

• Per començar els fem de Lliure Elecció. La roda durarà dues setmanes (6 grups 
/ 8 sessions). Tots/es passen pels 6 Ambients i les 2 sessions que sobren són 
per repetir l’Ambient que més els ha agradat.

• Fem unes graelles de control i junt a aquestes graelles adjuntem el llistat de 
nens i nenes que dilluns van a piscina per tenir en compte que dilluns, aquests 
hauran de preparar-se abans.

• Fem uns rètols grans per col·locar a les portes de les aules on es realitza cada 
Ambient. Amb el mateix dibuix de cada Ambient elaborem unes medalles (20 
unitats) per tal de poder controlar visualment on ha d’estar cada nen/a.

• El número d’infants per Ambient es de 16/17 nens/es. De cada classe podran 
anar 4 nens/es als Ambients que es realitzen a les aules i 5 nens/es als 
Ambients que es realitzen al passadís i a l’aula d’audiovisuals.



La dinàmica dels ambients és sempre la mateixa:

• Entre 15 i 15:15h cada mestra està preparant el seu Ambient i els infants agafen la 
seva medalla i van a l’Ambient escollit.

• A les 15:15h tot ha d’estar ja preparat i comença la sessió.
• A l’entrar a l’Ambient es fa una petita conversa en rotllana per parlar sobre quines 

són les propostes que ens ofereix aquell Ambient, les consignes que cal seguir, allò a 
què pensen  jugar, quins rols es desenvolupen en aquell ambient …

• Joc més lliure per part dels infants on la mestra fa de guia i de suggeridora de 
propostes. 

• Comencem a recollir entre les 15:50 o les 16h, depenent de l’Ambient.
• Per finalitzar, es fa una petita valoració per explicar les seves opinions, preferències, 

allò que els hi ha cridat l’atenció, els conflictes que hagin sorgit, …
• Desprès, a les 16 o 16:05h cadascú torna a la seva aula.
• Les mestres de suport, un cop han recollit el seu Ambient, ajuden a la resta de les 

tutores en la preparació i la sortida dels grups fins les 16:25h.



AVALUACIÓ

• Gralles de control de participació.
• Graelles amb ítems a observar (criteris d’avaluació i indicadors d’aprenentatge) –

Veure Annex .
• Graelles per planificar i valorar l’activitat.
• Diari de classe.

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

• Proposta d’activitats amb diferent  grau de dificultat.
• Adaptació de les activitats a totes les necessitats específiques.
• Reflexió envers les possibles dificultats dels infants.



ELS 
NOSTRES 

AMBIENTS



EXPERIMENTS



JUSTIFICACIÓ

Es posen les bases de la física i les matemàtiques per a futurs aprenentatges. Es 
treballen conceptes com seriacions, mesures, jugant amb boles, rampes, botons, 
pinces, tubs, lupes, ulls d’abella… En aquest ambient bàsicament l’infant aprèn a través 
del tacte, de la vivència de jugar, de palpar, d’observar, és a dir, aprèn interactuant amb 
tot el que es disposa dins aquest espai. Després, els infants tenen la possibilitat de fer 
els seus propis experiments i investigacions on sorgeixen milions de dubtes, i d’aquests, 
grans aprenentatges. 

OBJECTIUS

• Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i 
fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món físic i material.

• Observació de les qualitats perceptibles dels materials.
• Observar la causa-efecte  a través de les diferents accions.
• Observar les diferents relacions espacials dels diferents materials.
• Observar les característiques morfològiques dels diferents materials.
• Desenvolupar el pensament científic, formulant hipòtesis i desprès comprovant si 

allò que hem anticipat es compleix



PROPOSTES

• Activitats amb boles de diferents materials
• Activitats amb tubs
• Activitats amb pinces de la roba
• Activitats amb, cargols i femelles
• Activitats amb botons.
• Activitats amb lupes, ulls d’abella.





CENTRE CÍVIC



JUSTIFICACIÓ:

Aquest ambient està pensat per alumnes de P4 i P5. L’objectiu primordial del Centre 
Cívic és acostar-se a diferents experiències culturals però sempre des d’una 
perspectiva lúdica. El nostre Ambient pretén recrear les diferents situacions que es 
donen en un Centre Cívic (jocs de taula) o les accions més lúdiques que ens ofereix 
una biblioteca (mirar revistes, escoltar música, veure vídeos). Durant el 
desenvolupament de les diferents activitats, aparentment lúdiques, el llenguatge 
verbal i el llenguatge matemàtic, sorgiran de manera automàtica i funcional.

OBJECTIUS

• Representar aspectes de la vida quotidiana mitjançant les possibilitats 
simbòliques que s’oferten, jocs o  altres formes de representació.

• Iniciar el procés de l’aprenentatge de la lecto-escriptura i de les habilitats 
matemàtiques mitjançant els jocs.

• Ser capaç de seguir i respectar les normes bàsiques dels diferents jocs.



PROPOSTES

•Zona de lectura  Sofà amb carro de revistes.
•Zona de bar  Gerres amb sucs i aigua i gots.
•Zona de jocs Moble amb diversos jocs de taula: parxís, oca, dòmino, bingo, etc.
•Zona de música  Cassetes amb auriculars i cistella amb CDs variats.
•Zona de vídeo  Portàtils amb auriculars amb vídeos infantils.
•Zona de passatemps  Safates amb passatemps variats: sopes de lletres, mots 
encreuats, etc.





TEXTURES



JUSTIFICACIÓ: 

Aquest ambient està pensat per alumnes de P4 i P5. L’objectiu primordial de l’ambient 
de Textures és que a través dels sentits que cadascú s'estructura es desenvolupin 
habilitats com: omplir-buidar, destriar-barrejar, escampar-recollir i crear-destruir.
Durant el desenvolupament de les diferents activitats, el llenguatge verbal i el 
llenguatge matemàtic, sorgiran de manera espontània.

OBJECTIUS

• Observar i experimentar amb els diferents materials i elements amb curiositat i 
interès

• Aprendre a gaudir de l'aprenentatge, pensar, crear, qüestionar-se coses i fer créixer 
el coneixement d'una manera cada vegada més estructurada.



PROPOSTES

• Zona de la sorra magnètica
• Taules de barreges de materials





ART



JUSTIFICACIÓ:

L’ambient d’art és un espai en el qual els infants tenen l’oportunitat de descobrir, 
experimentar, manipular, sentir, imaginar, gaudir, expressar, crear,… mitjançant una gran 
varietat de materials, tècniques, destreses, habilitats… on desenvolupar les seves
capacitats expressives, representatives i artístiques i expressar el que senten; es deixen
anar sense que ningú pugui jutjar el resultat final de la seva obra d’art.
Els nens i nenes podran experimentar i crear les seves pròpies produccions de manera 
lliure, utilitzant tots els estris i materials que ofereix aquest ambient. Cada 15 dies, més 
o menys, es canviaran alguns materials i s’oferiran d’altres per tal de que puguin tenir 
més ventall de possibilitats. (Treballar el volum, sobre superfícies planes, diferents 
mides, textures, materials...).



OBJECTIUS

• Descobrir i gaudir fent ús dels diferents materials i les seves possibilitats artístiques
• Desenvolupar la imaginació i la creativitat a partir de la manipulació dels diferents 

elements.
• Observar i expressar la realitat que ens envolta.
• Fomentar el gust per l’estètica. 
• Descobrir les dimensions: 2D i 3D.
• Potenciar la psicomotricitat fina.
• Descobrir el gust per la combinació de colors i formes. 
• Fomentar l’interès pel món artístic.
• Ser capaç d’orientar-se a l’espai.

PROPOSTES

• Materials per observació i aprenentatge
• Materials de modelatge 
• Materials reciclats i naturals 
• Materials scrap
• Materials plàstics 





ROLE
PLAYING



JUSTIFICACIÓ:

Aquest ambient està destinat a que els alumnes de P4 i P5 aprenguin a relacionar-se, 
desenvolupar-se i a solucionar problemes en situacions quotidianes. Les diferents parts 
que composen aquest ambient estan relacionades amb situacions que les persones 
vivim en la nostra vida quotidiana. Sobre tot es basa en imitar situacions i accions que 
els adults fan en el seu dia a dia. 
A més, és l’ambient destinat a l’aprenentatge de l’anglès, per tant està destinat a 
introduir vocabulari bàsic i quotidià que per la seva edat han de començar a conèixer i a 
utilitzar en ambients més quotidians. 

OBJECTIUS:

• Desenvolupar el llenguatge oral en anglès: lèxic, espontaneïtat en la parla…
• Desenvolupar els hàbits socials; compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord els 

uns amb els altres, establir normes de comportament i de joc…
• Afavorir les relacions socials i de convivència, així com ser capaç d’interaccions entre 

els infants de diferents edats, amb l’entorn i amb l’adult.
• Fomentar els hàbits d’ordre
• Aprendre a partir de l’experimentació sobre el món que ens envolta i, en particular, 

mitjançant el joc.



PROPOSTES:

• “Els Pins” Restaurant  recreació d’un restaurant.
• Parking Jocs amb cotxes, vies de tren i trens.
• Fruit Shop  recreació d’una fruiteria.
• Hospital  recreació d’una consulta de metge.
• My Home  recreació d’una casa amb nines.





EXPRESSIÓ



JUSTIFICACIÓ:

Creiem que l'expressió corporal és bàsica per un correcte desenvolupament de l' 
infant. Expressar emocions, sentiments, estats d'ànims els fa créixer com a persona.
El fet de poder disfressar-se, maquillar-se, fer teatre posant-se en la pell d'un 

personatge creiem que és molt positiu ja que serveix per veure com es pot 
transformar la seva imatge, sense que això faci perillar la seva identitat. 
Segons la nostra opinió, aquest ambient és un lloc ideal per trencar amb la rutina 
diària de classe i contribuir a desenvolupar la imaginació i la creativitat dels infants. 

OBJECTIUS:

• Fomentar l'expressió corporal.
• Expressar-se a través del joc i de la música.
• Potenciar la sensibilitat artística i musical.
• Desenvolupar la imaginació i la creativitat a partir de les diferents activitats 

proposades.



PROPOSTES:

• Maquillatge.
• Disfresses.
• Titelles.
• Dansa.
• Mímica.
• Instruments.




