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1. PRESENTACIÓ 

 

Aquest document dóna sortida a un projecte de centre en el qual es promou el 

treball per racons. 

 

Es parteix de la necessitat d’un desenvolupament més globalitzat, vivencial, 

experimental i manipulatiu, de la dificultat d’oferir una major atenció personalitzada i 

adequada a cadascú en gran grup i de la importància del propi procés de 

descoberta per fer un aprenentatge més significatiu. Aquestes necessitats són 

comunes en totes les etapes educatives, per la qual cosa és important tenir en 

compte els diferents moments maduratius i oferir, a cada edat, les propostes més 

apropiades  valorant-ne les condicions òptimes. 

 

En tots ells es prendran els àmbits transversals i l’àmbit lingüístic com a vehiculars 

per dur a terme processos globalitzats d’aprenentatge que fomentin l’aprenentatge 

entre iguals, la reflexió i la resolució de preguntes i/o reptes. 

 

Es promouen propostes que tinguin presents el màxim de mesures i suports 

universals possibles i que assegurin una educació inclusiva sobre la que realitzar 

una avaluació contínua, formativa i formadora. 
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2. ANÀLISI DE NECESSITATS 

Per a poder fer un anàlisis de les necessitats reals del centre, es passa un 

qüestionari a tot el claustre, on responen 22 persones (61% del claustre). A partir 

dels resultats d’aquest formulari, se’n poden extreure les següents conclusions i 

necessitats: 

● Hores de racons: 45,5% 4 hores o més 

   4,5% 2-3h 

● Àmbits o capacitats majoritaris: 

○ EI: 50% comunicació i llenguatge 

 36,4% descoberta d’un mateix i de l’entorn 

○ EP: 40,9% Matemàtic i lingüístic. 

 4,5% Educació física 

 9,1% Joc simbòlic o lliure 

● Agrupament utilitzat: 63,6%petit grup, estable, heterogeni. 

    31,8% flexible de lliure circulació. 

    18,2% desdoblament /petit grup, estable homogeni 

    4,5% mig grup, grups taula, equips cooperatius, 

● Tipus d’activitats: 81,8% autònomes amb material manipulatiu. 

   72,7% material manipulatiu amb acompanyament. 

   4,5% amb suport digital, plàstiques, no es fan racons 

● Comoditat: 81,8% material manipulatiu i acompanyament. 

  9,1% tasques autònomes en format paper. 

● Millor organització: 59,1% racons de lliure circulació. 

   27,3% racons amb grups fixes / fixes de lliure elecció. 

● Base dels racons: 95,5% experimental i de descoberta 

   36, 4% sistemàtic 

● Activitats avaluatives: 54,5% avaluo funcionament i materials 

    13,6% no avaluo el que es fa a racons 
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3. ANÀLISI DEL CONTEXT 

L’escola Rocafonda està ubicada a la ciutat de Mataró, comarca del Maresme, 

província de Barcelona. Està situada a l’extrem del barri de Molins, tocant el barri de 

Rocafonda i de Vista Alegre, en un límit de la ciutat, al costat d’una zona industrial i 

espais urbanitzats. És un centre catalogat de màxima complexitat (tipologia C) de 

doble línia, propera i amb vocació d’escola de barri vinculada al territori, ciutat, 

comarca. 

La nostra societat és plural i hi ha diversitat d’ideologies, ètnies, cultures, classes 

socials… Cal, per poder educar realment en la riquesa de la diversitat, que l’escola 

sigui una continuació d’aquesta realitat i no un parèntesi del món que ens ha tocat 

viure. 

L’escola Rocafonda s’ha caracteritzat per tenir diversitat d’alumnat, amb famílies 

autòctones i nouvingudes de diferents parts del món. No obstant això, aquests 

últims anys, aquesta tendència ha anat canviant i el perfil de les famílies que trien 

l’escola són d’un barri en concret de Mataró, Rocafonda, on es va concentrant la 

immigració de cultura musulmana (actualment, a l’escola trobem un 67% d’alumnat 

de procedència migrada). Aquest fet està provocant que les famílies del país 

busquin escoles amb menys població immigrant el que condiciona l’entorn 

d’aprenentatge dels alumnes nouvinguts, molts d’ells nascuts ja a Catalunya.  

El nivell socioeconòmic de les famílies és mig i baix. Hi predominen famílies amb 

una situació socioeconòmica inestable (desestructuració familiar, economies 

complexes i un nivell cada cop més alt d’atur...) i amb un alt grau de mobilitat (dins 

de la mateixa ciutat, a nivell nacional i, fins i tot, internacional). Aquesta inestabilitat i 

mobilitat s’han vist incrementades amb l’actual crisi econòmica i de pandèmia, ja 

que moltes famílies han perdut la feina.   

Tot i aquesta realitat, en els últims cursos i gràcies a la incorporació del “delegat 

d’aula”, s'evidencia una clara millora pel que fa a: La col·laboració de les famílies, 

L'interès per les activitats educatives, La participació en les activitats 

complementàries i extraescolars i el rendiment acadèmic dels alumnes... 
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4. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE 

 

Punt de partida 

● EI: A Infantil no hi ha establerta una línia metodològica fixe. Només tenim 

com a línia el treball per racons tot i que no es treballa de la mateixa manera 

per nivells i els tallers internivells així com el treball de rutines. Des de fa dos 

cursos s’ha establert que en una de les sessions setmanals hi vingui un 

familiar. L’horari d’aula està distribuït per àrees tot i que es potencia fer un 

treball globalitzador. Els diferents continguts es duen a terme mitjançant el 

desenvolupament d’unitats didàctiques. 

● EP: Treball per àrees que inclouen el treball sistemàtic, amb sessions 

setmanals de racons repartits per àmbits de coneixement. En ell es realitza 

exercitació dels aprenentatge en activitats autònomes i manipulació en el 

racó amb acompanyament de l’adult. 

 

Proposta A 

Treball per franges horàries amb treball competencial i globalitzat en ⅔ del dia i ⅓ 

amb treball sistemàtic (inclou 2-3 de dies de racons per EP i 4 per EI). Els racons 

combinen treball sistemàtic i experimentació o descoberta. 

 

En els racons proposats sempre hi ha d’haver presència dels àmbits/capacitats 

lingüístics i matemàtics (incloent la posada en pràctica de la competència 

comunicativa bàsica en anglès), però no que es treballin exclusivament, sinó que 

interactuïn amb altres com digital o coneixement del medi, fent-los significatius i 

contextualitzats. Han de ser vehiculars cap a un aprenentatge interdisciplinar. 

 

Proposta B 

Seguir amb el treball per àrees que incloguin la sistematització dels aprenentatges i 

racons d’experimentació i descoberta on s’inclogui la posada en pràctica de la 

competència comunicativa bàsica en anglès.(inclou 2-3 de dies de racons per EP i 4 

per EI) 
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És a dir, en ambdós propostes: 

● Es treballen les àrees del currículum juntament amb els valors i les actituds. 

● Permet realitzar un treball globalitzat i interdisciplinar. Exigeix  coordinació 

entre el col·lectiu de tutors i especialistes. 

● Els racons no ho són tot. Calen molts moments de gran grup, per conèixer un 

tema, introduir materials, dinàmica de grups,... això ens permetrà que la 

mainada sigui més autònoma en els racons. 

● Cal que l’avaluació sigui compartida entre el docent i l’estudiant 

(autoavaluació i coavaluació). 
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5. JUSTIFICACIÓ I MARC DE REFERÈNCIA 

 

Aquest projecte s’inscriu en el PEC de l’Escola Rocafonda per tal de donar resposta 

a les necessitats  d’aprenentatge i les individualitats de tot l’alumnat, des d’educació 

infantil fins a primària, seguint les directrius donades pel Departament d’Educació en 

els diferents currículums d’etapa i en el marc legal referenciat a continuació: 

 

- Decret 181/2008, 9 de Setembre. S’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

dels segon cicle d’educació infantil. 

- Ordre edu/484/2009, de 2 de Novembre. Del procediment, els documents i 

requisits formals del procés d’avaluació del 2ºn cicle  d’educació infantil. 

- LEC. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació de Catalunya. té com un dels 

principis “la cohesió social i l'educació inclusiva com a base d'una escola per 

a tothom”. 

- Decret 102/2010, del 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. 

- Resolució ENS/1543/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa de l’alumnat 

amb altes capacitats. 

- Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat 

amb trastorns de l’aprenentatge. 

- Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació primària. Estableix l’ordenació i els ensenyaments corresponents a 

l’educació primària i inclou el currículum bàsic. 

- Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen els 

procediments i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en 

l’educació primària. 

- Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el 

marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

 

Desenvolupar aquest projecte de racons permet anar consolidant una metodologia 

comú, de forma graduada, que s’estableix com a línia d’escola, i que ofereix a 

l'alumnat un aprenentatge més competencial i significatiu. 
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Permet a l'infant trobar diferents maneres de resoldre la tasca, l’ajuda a autoregular-

se davant la feina, afavoreix les interaccions entre iguals, potencia la motivació 

davant dels reptes i l’autonomia. 

 

Amb poc material i treballant en petit grup, tothom té accés als aprenentatges i es 

complementen els introduïts a l’aula. D’aquesta manera es dóna una atenció més 

individualitzada que respecta els ritmes de cada infant i la diversitat del grup. 

 

Tot això  serveix per assolir l’objectiu final del sistema educatiu: “formar persones 

competents en les diferents vessants i que es desenvolupin en les 8 competències 

bàsiques”: 

 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

2. Competència artística i audiovisual 

3. Tractament de la informació i competència digital 

4. Competència matemàtica 

5. Competència d’aprendre a aprendre 

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal 

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

8. Competència social i ciutadana 

 

Per a portar a terme aquest projecte, ens basarem en els fonaments (referents 

teòrics – pràctic), resum i idees de l’article Talleres y rincones, que són: 

● Teoria genètica de Piaget: l’infant té necessitat de moure’s per diferents 

espais. La mainada té necessitat de manipular diferents materials.  

El coneixement és més objectiu, real i durable si donem la possibilitat de 

manipular els objectes. 

● Aprenentatge gradual de Vigotsky: El coneixement es construeix a partir de la 

interacció personal o subjectiva. 
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● Teoria de l’aprenentatge significatiu d’Ausubel: cal qüestionar-nos si el que 

oferim als infants connecta amb els seus interessos i capacitats. Un 

aprenentatge significatiu intenta cohesionar l’experiència de l’infant amb els 

aprenentatges formals.   

● Teoria de Bisquerra sobre la importància del treball de les emocions: La 

intel·ligència emocional és la capacitat per identificar les pròpies emocions i 

les dels altres, usar-les per facilitar el pensament, comprendre la complexitat 

de les emocions i regular-les de manera apropiada. 
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6. BENEFICIARIS 

 

Aquest projecte va destinat a tot aquell alumnat d’educació infantil i primària (de P3 

a 6è), és a dir, uns 398 alumnes . 

 

Curs P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Núm. Alumnes 42 34 40 40 48 49 50 52 43 

 

D’aquest alumnat, tal com s’especifica a l’anàlisi del context de l’escola, un % força 

alt és de família migrant, de manera que estan en procés d’aprenentatge del català, 

el castellà i l’anglès (escola).  

 

En moltes ocasions la realitat en la que viuen no els ofereix situacions enriquidores 

que els ajudin en el seu procés d’aprenentatge, per tant, els racons faciliten l’accés 

a l’aprenentatge a través de diferents vies: experiències vivencials, manipulatives i 

experimentals, que els permet pal·liar les mancances de l’entorn més proper. 

 

 
 

7. EQUIP DE REFERÈNCIA 

 

L’equip de referència seran els tutors/es, els quals portaran a terme la planificació, 

posada en pràctica i avaluació dels diferents racons que es vagin realitzant durant 

l’any. Al mateix temps que en finalitzar cada trimestre, es portarà a terme una 

valoració a nivell de cicle. 

 

Des de Direcció, a l’hora d’elaborar els horaris, també es tindran en compte les 

sessions de racons, per tal de que sempre que sigui possible hi hagi una segona 

persona de reforç, ja sigui el docent d’educació especial o un docent de suport.  
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8. OBJECTIUS  

 

8.1. OBJECTIUS GENERALS: 

 

Els objectius generals que ens plantegem a l’hora de fer treball per racons a tota 

l’escolaritat són: 

❖ Diversificar les propostes d’activitats i ajustar-les a les necessitats dels 

alumnes. 

❖ Adequar la intervenció del professor, atenent de forma individualitzada els 

diferents processos d’aprenentatge dels alumnes  

❖ Potenciar la interacció entre els alumnes, i entre aquests i el professor. 

 

 

 

8.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 

Els objectius específics que ens proposem treballar per a cada etapa són els 

següents. 

 

Educació infantil:  

b) Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social. 

c) Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats habituals. 

f) Desenvolupar habilitats comunicatives en diferents llenguatges i formes 

d’expressió.  

g) Iniciar-se en les habilitats logicomatemàtiques i en la lectoescriptura.  

 

Educació primària: 

b) Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits 

d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa 

personal i emprenedoria, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, 

interès, plaer per aprendre i creativitat en l’aprenentatge. 
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f ) Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, 

com en llengua castellana per poder-se comunicar de manera eficaç oralment i 

per escrit. 

h) Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica 

que permeti expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se amb els 

altres en situacions quotidianes. 

i) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució 

de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, 

coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions 

de la vida quotidiana. 

j) Comprendre, a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills, els principals 

mecanismes que regeixen aquest entorn per tal de ser capaç de prendre 

compromisos responsables per mantenir-lo o introduir elements de millora. 

k) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la 

construcció de propostes visuals. 

l) Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels 

aprenentatges adequats a l’edat. 

p) Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos 

propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i 

necessitats de la vida quotidiana. 

 

Transversals i comuns: 

d) Desenvolupar les seves capacitats afectives.  

e) Relacionar-se amb els altres i adquirir progressivament pautes elementals de 

convivència i relació social, així com exercitar-se en la resolució pacífica de 

conflictes.  
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8.3. INDICADORS D’AVALUACIÓ: 

 

En la metodologia per racons, cal realitzar l'avaluació contínua per mitjà de 

l'observació directa i a través d'un seguit d'indicadors generals, com poden ser:  

❖ les relacions entre iguals,  

❖ el clima d'aula,  

❖ la participació de l'alumnat en els diferents espais,  

❖ la capacitat d'explorar i de crear amb materials nous,  

❖ l’activitat en grup o en solitari,  

❖ la motivació, etc. 

 
 
 
 

9. CONTINGUTS CLAU 
 

Els continguts clau són els Continguts que contribueixen en major mesura al 

desenvolupament de les competències de cada una de les dimensions. Segons el 

tipus de racó que plantegem es treballarà un contingut clau o un altre dels diferents 

àmbits del currículum. És per això que donarem molta importància al recull que ha 

de fer cada nivell en les “fitxes de racons” (annex 2) on en cadascuna d’elles 

s’especificarà els continguts a treballar. 

 

De tota manera, en el treball per racons, sigui quina sigui l’activitat que plantegem, 

els continguts clau per excel·lència que tindrem molt presents i que potenciarem 

seran els dels àmbits de: 

 

❖ Àmbit d’aprendre a aprendre 

❖ Àmbit d’educació en valors 

❖ Àmbit d’autonomia, iniciativa i emprenedoria 
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10. ÀMBITS, DIMENSIONS I COMPETÈNCIES 

 

El treball per racons, com hem pogut anar veient al llarg de tot el projecte, ens 

serveix per a treballar tots els àmbits i competències bàsiques del currículum, tot 

dependrà del treball que plantegem a cada racó. No obstant, aquesta metodologia 

de treball ens permet posar més èmfasi en el treball dels àmbits transversals del 

currículum i de les seves dimensions: 

 

ÀMBIT D’EDUCACIÓ EN VALORS 

Dimensió PERSONAL 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Actuar amb autonomia en la presa 
de decisions i assumir la 
responsabilitat dels propis actes 

• Conèixer les capacitats i interessos propis mostrant 
un  nivell adequat d’autoestima. 

Competència 

Desenvolupar habilitats per fer front 
als canvis i a les dificultats i per 
assolir un benestar personal 

• Mostrar motivació per la millora personal i respondre als 
reptes i les dificultats amb esforç i motivació. 

Competència 

Qüestionar-se i usar l’argumentació 
per superar prejudicis i consolidar el 
pensament propi 

• Argumentar i defensar les pròpies opinions. 
• Expressar-se i actuar d’acord amb un pensament ordenat, 

clar i objectiu. 
• Actuar amb creativitat i capacitat crítica 

Dimensió INTERPERSONAL 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Mostrar actituds de respecte actiu 

• Mostrar un nivell de gestió emocional en la relació amb els 
altres en les activitats quotidianes. 

Competència 

Aplicar el diàleg com a eina 
d’entesa i participació 

• Respectar les característiques dels altres i escoltar i 
respectar les seves opinions. 

• Intervenir en situacions de conflicte amb estratègies de 
mediació, amb actitud col·laborativa i comprensiva. 

Competència 

Adoptar hàbits d’aprenentatge 
cooperatiu que promoguin el 
compromís personal i les actituds 

• Acceptar i practicar les normes de convivència i els hàbits 
cívics. 

• Participar amb responsabilitat en la presa de decisions del 
grup. 

• Emprar la tecnologia desenvolupant valors socials i cívics 
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de convivència en entorns segurs. 

Dimensió SOCIAL 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Analitzar l’entorn amb criteris ètics 
per cercar solucions alternatives als 
problemes 

• Identificar els valors cívics de la societat. democràtica i 
establir un paral·lelisme amb els mecanismes de 
participació a l’aula i a l’escola. 

• Identificar els drets i els deures més importants que es 
deriven de les declaracions universals, de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya i de la Constitució espanyola,  i 
les situacions en què es vulneren. 

• Descriure els mecanismes bàsics del funcionament 
democràtic. 

• Comprendre i valorar de manera crítica la informació dels 
mitjans de comunicació i les xarxes socials. 

Competència 

Mostrar actituds de servei i de 
compromís social, especialment 
davant de les situacions d’injustícia 

• Identificar i rebutjar les causes que provoquen situacions de 
marginació, discriminació, injustícia social i violació dels 
drets humans. 

• Mostrar empatia i valorar i respectar la diversitat social, 
cultural, religiosa i de gènere. 

• Identificar i col·laborar en les bones pràctiques relacionades 
amb el medi ambient i el consum responsable. 

 

 

ÀMBIT D’APRENDRE A APRENDRE 

Dimensió AUTOCONEIXEMENT RESPECTE L’APRENENTATGE 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Prendre consciència de les 
característiques personals  respecte 
de l'aprenentatge 

• Conèixer els punts forts personals vers l’aprenentatge. 
• Conèixer els punts febles personals vers l’aprenentatge. 
• Conèixer els bioritmes personals vinculats amb 

l’aprenentatge. 
• Identificar el propi estil d’aprenentatge. 
• Identificar els elements afavoridors i disruptors que dificulten 

l’aprenentatge.  

Competència 

Ser conscient del que se sap i del 
que cal aprendre 

• Proposar-se objectius assolibles. 

• Identificar els propis  coneixements i habilitats respecte 
a  un  objectiu a aconseguir. 

• Identificar els coneixements que cal adquirir per a 
aconseguir un objectiu. 

• Ser capaç d’autoavaluar-se. 

Dimensió APRENENTATGE INDIVIDUAL 
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Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Organitzar el propi procés 
d’aprenentatge i aplicar les 
tècniques adients   

• Planificar les tasques d’aprenentatge i el seu procés. 
• Regular el propi procés d’aprenentatge. 
• Organitzar el propi entorn d’aprenentatge (espai, 

material…). 
• Crear-se un  entorn digital d’aprenentatge. 
• Utilitzar la tècnica adient a la naturalesa de l’aprenentatge 

Competència 

Emprar tècniques de consolidació i 
recuperació dels aprenentatges 

• Repetir les seqüències que composen un aprenentatge 
processual. 

• Reproduir tot el procés d’aprenentatge adquirit. 

• Associar diferents continguts de l’aprenentatge amb 
elements verbals, numèrics, pictòrics, espacials... 

• Relacionar  diferents  continguts d’aprenentatge per 
consolidar-los. 

• Aplicar els aprenentatges conceptuals per consolidar-los. 

• Sintetitzar  l’aprenentatge adquirit. 

• Comunicar el  coneixement per consolidar l’aprenentatge 
adquirit. 
 

Dimensió APRENENTATGE EN GRUP 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Utilitzar la interacció i les tècniques 
d’aprenentatge en grup 

• Expressar les idees, criteris, propostes i dubtes propis. 
• Escoltar les idees, criteris, propostes i dubtes dels altres. 
• Definir i compartir objectius de grup assolibles. 
• Assumir i associar els diferents rols i tasques per 

aconseguir els objectius com a grup. 
• Relacionar el resultat de les tasques de cadascú per 

integrar-lo com a aprenentatge comú. 
• Autoavaluar l’activitat i els aprenentatges adquirits en el 

treball en grup.  

Dimensió ACTITUD POSITIVA EN VERS L’APRENENTATGE 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Adquirir el gust per  aprendre i per 
continuar aprenent 

• Manifestar curiositat per aprendre. 
• Mostrar satisfacció per allò après. 
• Mostrar desig per continuar aprenent. 
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ÀMBIT DIGITAL 

Dimensió INSTRUMENTS I APLICACIONS 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Seleccionar, utilitzar i programar 
dispositius digitals i les seves 
funcionalitats 

• Usar els dispositius (tauleta, ordinador, lupa binocular, 
PDI…), utilitzant-ne les funcionalitats bàsiques per poder-hi 
treballar. 

• Recuperar informació des de diversos dispositius 
(enregistrador d’mp3, càmera fotogràfica, escànner, 
vídeo…) i desar-la a l’ordinador. 

• Utilitzar un sistema establert per emmagatzemar la 
informació digital. 

• Resoldre reptes o problemes (mitjançant la programació) 
fent servir la lògica i el pensament crític per arribar a una 
possible solució. 

Competència 

Utilitzar les funcions bàsiques de les 
aplicacions d’edició de textos, 
tractament de les dades numèriques 
i presentacions multimèdia 

• Documents de text: aplicar diferents formats a documents 
de text i incorporar-hi  elements  multimèdia i enllaços. 

• Full de càlcul: utilitzar diferents funcions del full de càlcul 
com ara recollir dades, generar gràfics o fer servir fórmules. 

• Presentacions multimèdia: elaborar presentacions 
enriquides amb transicions, elements multimèdia, enllaços. 

• Reconèixer diversos formats d’arxius multimèdia: .docx, 
.odt, .ods, .pptx... 

Competència 

Utilitzar programes i aplicacions de 
creació de dibuix i edició d’imatge 
fixa, so i imatge en moviment 

• Aplicar eines de programes de dibuix per fer produccions 
pròpies. 

• Enregistrar i editar arxius de so, imatge i vídeo. 

• Reconèixer diversos formats d’arxius multimèdia: .jpg, .waw, 
.mp3, .avi, .mpg... 

Dimensió TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS ENTORNS DIGITALS DE 
TREBALL I D’APRENENTATGE 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Crear, contrastar i seleccionar 
informació digital tot considerant 
diverses fonts i entorns digitals 

• Detectar una necessitat d’informació que pot resoldre 
consultant entorns digitals. 

• Planificar les cerques en línia amb l’ús de paraules clau i 
operadors lògics. 

• Identificar i seleccionar la informació rellevant i fiable de les 
cerques realitzades. 

• Emmagatzemar referències web en aplicacions 
convingudes. 

Competència 

Construir nou coneixement personal 
mitjançant estratègies de tractament 
de la informació amb el suport 
d’aplicacions digitals 

• Utilitzar aplicacions digitals per analitzar i sintetizar la 
informació: mapes del temps, localització geogràfica, mapes 
conceptuals, murals... 

• Triar les aplicacions digitals més adequades per ordenar i 
classificar la informació rellevant. 

• Utilitzar aplicacions digitals incorporant diversos formats 
(imatge, vídeo, àudio…). 
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Competència 

Organitzar i emprar els propis 
entorns personals digitals  de treball 
i d’aprenentatge 

• Organitzar i gestionar el dossier personal d’aprenentatge. 

• Elaborar un recull organitzat de les aplicacions web més 
utilitzades. 

Dimensió COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I COL·LABORACIÓ 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Realitzar comunicacions 
interpersonals virtuals i publicacions 
digitals 

• Conèixer i utilitzar diferents  aplicacions per comunicar-se . 
• Utilitzar el registre adequat i  les normes bàsiques de 

cortesia en els sistemes de comunicació (blogs, correu 
electrònic, videoconferència, ràdio…) 

Competència 

Realitzar activitats en grup utilitzant 
eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu 

• Seleccionar i utilitzar aplicacions digitals col·laboratives 
(wikis, calendaris, documents compartits…). 

• Respectar les normes bàsiques de comportament i 
participació en l‘ús d’eines de treball col·laboratiu. 

Dimensió HÀBITS, CIVISME I IDENTITAT DIGITAL 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Desenvolupar hàbits d’ús saludable 
de la tecnologia 

• Conèixer i evitar els riscos per la salut derivats d’un ús 
inadequat de la tecnologia i de les pantalles. 

• Reconèixer trets o aspectes de l’assetjament digital i 
compartir-los, si s’escau, amb els docents. 

Competència 

Actuar de forma crítica, prudent i 
responsable en l’ús de les TIC, 
considerant aspectes ètics, legals, 
de seguretat, de sostenibilitat i 
d’identitat digital 

• Conèixer que la identitat digital la conformen les dades i 
informacions que aporta en utilitzar mitjans digitals. 

• Conèixer la importància de no compartir informacions 
personals i privades sobre sí mateix i sobre les altres 
persones. 

• Conèixer els programes de lliure ús  i respectar les 
llicències d’autoria de materials i programes. 
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ÀMBIT D’AUTONOMIA, INICIATIVA I EMPRENEDORIA 

Dimensió AUTOCONCEPTE 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Prendre consciència de les pròpies 
potencialitats i carències en els 
diferents àmbits de la vida. 

• Conèixer els punts forts personals vers els diferents àmbits 
de la vida. 

• Conèixer els punts febles personals vers els diferents 
àmbits de la vida. 

• Vincular les  fortaleses i febleses pròpies amb àmbits 
diversos. 

Competència 

Adquirir confiança i seguretat 
en    un mateix. 

• Expressar les pròpies opinions. 

• Assumir tasques amb bona predisposició. 

• Ser capaç de superar les dificultats o errors. 

• Identificar i regular les pròpies emocions. 

Dimensió PRESA DE DECISIONS 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Portar a una conclusió definitiva una 
qüestió o acció. Determinar fer 
alguna cosa.  

• Elegir amb criteri propi 
• Valorar les idees d’altri 
• Negociar 
• Dialogar 

Dimensió CREACIÓ I REALITZACIÓ DE PROJECTES INDIVIDUALS I COL·LECTIUS 

Competències Criteris d’avaluació 

Competència 

Plantejar i materialitzar 
projectes  personals. 

• Proposar-se fites assolibles. 
• Dur a terme  amb constància i diligència les diferents 

tasques planificades. 
• Tenir en compte en els projectes personals les possibles 

conseqüències per als  altres. 
• Plantejar -se  projectes personals dels quals es 

derivin  beneficis comunitaris. 
• Cercar solucions davant les possibles dificultats 

Competència 

Implicar-se activament en la 
realització de projectes col·lectius 

• Proposar fites per als projectes col·lectius. 
• Promoure projectes col·lectius dels quals es 

derivin  beneficis comunitaris. 
• Fer propostes per a la planificació de les diferents tasques. 
• Complir les funcions i tasques assignades amb constància i 

diligència.  
• Complir els terminis fixats. 
• Cercar solucions als problemes vinculats al projecte. 
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11.  MESURES I SUPORTS UNIVERSALS 

 

Actualment, a l’escola, el treball per racons es realitza en els diferents cicles sent 

una mesura i suport universal, però en cada cicle es treballa amb uns objectius i en 

uns àmbits diferents: 

 

CICLE OBJECTIU  
QUIN ÀMBIT/S DEL 

CURRÍCULUM ES TREBALLA? 

COM ES 
CONCRETA? 

IN
FA

N
TI

L 

Donar resposta a la diversitat 
d’interessos, de capacitats i de 
ritmes d’aprenentatge de cada 
infant. Així com, afavorir la 
flexibilitat del treball i l’autonomia 
dels infants en la construcció del 
propi aprenentatge. 

Àrea I: Descoberta d’un mateix 
Àrea II: Descoberta de l’entorn. 
Àrea III: Comunicació i 
llenguatges 

 

Queda concretat i 
reflectit a la 
programació setmanal 
de l’aula i de cada 
nivell. 

M
IT

JA
N

S 

Organitzar l’aula en petits grups per 
treballar activitats 
manipulativament, afavorint 
l’autonomia i capacitat 
d’organització de l’alumnat. 

1r: lingüístic, matemàtic  
2n: lingüístics 
3r: lingüístic, matemàtic, digital 
i medi. 

 

A partir de material 
manipulatiu, de 
manera que sigui més 
motivador. 

SU
P

ER
IO

R
 

Atendre la diversitat, afavorir   
l’autonomia i el treball en equip. 
Desenvolupar iniciativa i 
responsabilitat. 
Oferir una atenció més 
individualitzada. 

 

Lingüístic (4t) 
Matemàtic (5è i 6è) 
Autonomia i iniciativa personal 
Aprendre a aprendre 
Digital 

 

Proposant activitats 
diferents segons 
l'objectiu que es vol 
aconseguir. Aquestes 
activitats procuren ser 
lúdiques i 
Manipulatives. 

 

A partir d’aquest anàlisis del que es fa actualment a l’escola, en l’apartat de “Pla de 

treball” es fa una proposta per tal d’englobar més tots els àmbits i aconseguir així 

que el treball per racons sigui una mesura i suport encara més universal a tots els 

cursos. 

 

Materials: 

El treball per racons permet que amb poc material tothom hi tingui accés, ja que es treballa 

en petit grup. De tota manera, caldrà tenir en compte el següent a l’hora de triar el material a 

utilitzar: 

● Cal donar validesa i funcionalitat real als materials. 

● El material “fet exprés” no és tan important com el fet de treballar les habilitats 

i els processos. 
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● Es fan servir diferents tipus de materials: el fet per l’equip de mestres, el 

material elaborat conjuntament (docent-infant), el material elaborat per els 

propis alumnes,  el material comprat, material informàtic, material editat... 

● És interessant proposar materials que serveixin per vàries coses. 

● El material ha de ser adaptat a tothom, però no tothom l’ha d’utilitzar de la 

mateixa manera. 

● Aprofitar el material editat: Innovamat, ús de quaderns i altres materials 

didàctics. 

● Jocs, material de l’entorn natural, materials per manipular, per crear, per 

escoltar .... DIVERSITAT. 
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12. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

La metodologia de racons, és una forma de treballar i d’organitzar l’aula, el treball i 

el temps que afavoreix l’autonomia i respecta la individualitat, permet treballar la 

diversitat i respecte el ritme de cada criatura. L’estudiant construeix de manera 

autònoma el seu coneixement i creix segons les seves possibilitats. 

 

De tota manera, en la planificació dels racons, caldrà tenir en compte els diferents 

nivells dels alumnes, per tal de que cada infant, quan vagi en el racó pugui treballar 

a partir dels seus coneixements previs, aconseguint que el treball que es trobi cada 

alumne, li suposi un repte assumible i de millora personal. 

 

Tot i tenir present que el treball per racons és una mesura i suport universal, en 

sessions concretes, també procurarem que les especialistes d’educació especial 

entrin en aquestes sessions, per tal de poder fer una observació més directa de les 

possibles dificultats d’alguns alumnes i/o per a poder intervenir en alumnes que 

tenen més necessitats.  
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13.  PLA DE TREBALL: ACTUACIONS I ACTIVITATS 

 

Els racons proposats per infantil i per primària, parteixen del mateix objectiu 

constructiu d’aprenentatge i de creixement personal a través de la realització de 

propostes autònomes, vivencials, significatives i contextualitzades. 

En ambdós grups, partim de 5 racons a desenvolupar en diferents moments de la 

setmana, amb unes característiques comunes, que engloben les diferents capacitats 

i competències. 

S’entén la llengua com a una competència vehicular dels aprenentatges i de relació, 

per la qual cosa es té present tan en els racons que li són més propis com en la 

realització i treball de les altres competències. 

Les propostes que es duen a terme, tan a Educació Infantil com a Educació 

Primària, són les següents: 

RACONS INFANTIL 

Temporització: 4 sessions setmanals 

Tipus d'activitat: Manipulativa i lliure o més dirigida en funció de l´observació que 

es vulgui fer. 

Tipus d’agrupament: Lliure circulació, petits grups heterogenis 

Rol de l’alumnat: Protagonista del seu propi aprenentatge, el màxim d’autònom i 

reflexiu possible. 

Rol de l’adult: Acompanyament, guia i formulador de bones preguntes per seguir 

avançant en els aprenentatges. 

Recursos humans: 1 mestra de reforç, quan es pugui 

Recursos materials: material manipulatiu, de creació pròpia, digital, tecnològic, 

jocs de taula,... segons el que requereix cada racó i cada proposta. 

Llengua Mates Art/traç Simbòlic Experimentació 

Apropament a la 
lectoescriptura i 
millorar 
l'expressió oral. 

Innovamat, a 
través de la 
plataforma o 
altres materials 
i activitats 
proposades. 

Art: Realització 
de diferents 
propostes a 
través de 
diferents autors i 
tècniques. 
 
Traç: Realtzació 
de diferents 
traços i activitats 
de coordinació 
oculo-manual per 
afavorir la 
motricitat fina 

Representació 
a través del joc 
de situacions 
quotidianes i 
adquisició de 
rols diferents. 

Ús dels diferents 
procediments: 
observació, 
manipulació, 
elaboració 
d’hipòtesis...etc. per 
conèixer propietats, 
canvis i reaccions 
dels diferents 
materials. 
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RACONS PRIMÀRIA 

Temporització: 4 sessions setmanals 

Tipus d'activitat: manipulativa i de descoberta 

Tipus d’agrupament: En petits grups heterogenis. 

Rol de l’alumnat: Protagonista del seu propi aprenentatge, el màxim d’autònom i 

reflexiu possible. 

Rol de l’adult: Acompanyament, guia i formulador de bones preguntes per seguir 

avançant en els aprenentatges. 

Recursos humans: 1 mestra de reforç, quan es pugui. 

Recursos materials: Digitals, tecnològics, material manipulatiu, jocs de taula, de 

creació pròpia… segons el que requereix cada racó i cada proposta. 

 

En tots els racons es treballaran les diferents dimensions que formen la 

competència lingüística com a via d’accés a la informació, recollida i 

comunicació dels aprenentatges. 

Art Mates Medi Digital Anglès 
(eTwinning) 

Realització de 
diferents 
propostes a 
partir de 
l’observació i el 
coneixement de 
diferents 
artistes, 
tècniques i 
disciplines. 

Propostes 
interblocs 
innovamat a 
partir de les 
aventures i 
plataforma, 
interrelacionant 
amb altres 
àmbits. 

Experimentació i 
descoberta de 
l'entorn 

Ús del G-Suite, 
Classroom i 
altres eines 
digitals. 
Cerca de 
documentació o 
activitats per 
desenvolupar 
altres 
competències. 

Projecte compartit 
amb una altra escola 
europea. Els alumnes 
compartiran 
coneixement amb 
altres alumnes 
estrangers utilitzant la 
llengua anglesa. 
(Veure Projecte 
Anglès) 

 

Per a poder anar fent un recull i una correcta programació transversal del treball de 

racons realitzat a l’escola, per nivells s’aniran omplint les graelles de “Fitxa de 

racons” (Annex 1), les quals s’aniran guardant al drive de l’escola i podran ser 

consultades per tots els membres del claustre.  
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14. PLANIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ 

 

És molt difícil un desenvolupament òptim de les competències sense una avaluació 

reguladora, amb l’alumnat com a protagonista.  

En avaluar els racons, com qualsevol altra situació d'aprenentatge a l'educació, partim 

d'una anàlisi del context, de l'espai, dels materials dels propis infants, realitzem una 

reflexió inicial que ens servirà de punt de partida de la nostra avaluació contínua i que 

ens portarà a comprovar l'avenç en el procés educatiu.  

És per això que cal consensuar diferents tipus d’instruments d’avaluació on hi tinguin 

cabuda els alumnes. Alguns instruments poden ser: 

➢ Diari d’observació d’aula, per part de la mestra 

➢ Rúbriques d’avaluació i autoavaluació per part dels alumnes 

➢ Graelles d’avaluació amb ítems concrets (mestres) 

➢ Sessions conjuntes de tot l’equip que intervé en el Treball per Racons, 

aproximadament un cop al mes. 

➢ Sessions conjuntes trimestrals de valoració dels racons a nivell de cicle. 

 
A més, per tal de facilitar i realitzar una avaluació correcta dels diferents racons, es 

proposa una rúbrica on s’hi inclouen els criteris comuns dels àmbits transversals i de 

l’àmbit lingüístic i comunicatiu (funcional tant per Educació Infantil com per Educació 

Primària) i, altres apartats en blanc per tal de completar amb els criteris específics 

de cada ronda de racons. Els criteris introduïts són orientatius i cadascú ha de 

decidir quins d’ells s’avaluen per tal que sigui un ajut real i útil. (veure annex 2) 
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Annex 1: 

Fitxa de racó: 

Títol: 
 

Repte o motivació 
 

Descripció 
 

Àmbit 
 

Dimensió 
 

Objectiu avaluable 
(criteris d’avaluació) 

 

Continguts 
 

Seqüència didàctica 

1  

2  

3  

Activitat d’avaluació 
 

Observacions 
 

 

  



 

PÀGINA 2 

 

Annex 2: 

RÚBRICA D’AVALUACIÓ: RACONS 

 

NOM DE L’ALUMNE/A: 

 

ÀMBIT CRITERIS D’AVALUACIÓ Novell Aprenent Avançat Expert OBSERVACIONS 

 
 
 
 
 

APRENDRE A 
APRENDRE 

Regular el seu propi procés 
d'aprenentatge. 

     

Relacionar diferents continguts 
d’aprenentatge per consolidar-los. 

     

Autoavaluar l’activitat i els aprenentatges 
adquirits. 

     

Comunicar el coneixement per consolidar 
l’aprenentatge adquirit. 

     

Manifestar curiositat i interès per 
aprendre. 

     

 
 

AUTONOMIA, 
INICIATIVA 

PERSONAL I 
EMPRENEDORIA 

Cercar solucions davant possibles 
dificultats. 

     

Tenir en compte cadascuna de les 
possibles opcions davant un problema. 

     

Cercar i ampliar la informació per resoldre 
un problema. 

     

Dur a terme amb constància les diferents 
tasques planificades. 

     



 

PÀGINA 3 

 

 
 
 
 

EDUCACIÓ EN 
VALORS 

Esforçar-se per resoldre els problemes que 

se li presenten.  

     

Argumentar les pròpies decisions      

Adequar els mitjans segons l’objectiu i/o 
la finalitat. 

     

Afavorir un bon clima de treball      

Respectar el grup i l'espai de treball      

 
 
 
 
 

LINGÜÍSTIC I 
COMUNICATIU 

Participar de forma adequada en les 
situacions comunicatives habituals en el 
context. 

     

Comprendre i extreure informacions 
rellevants de textos escrits i audiovisuals 
presentats en diferents suports. 

     

Escriure textos de diferents tipologies, a 
mà o amb eines Informàtiques. 

     

Tenir una actitud crítica cap a tota mena 
d’estereotips que reflecteixen prejudicis 
racistes, classistes, religiosos o sexistes. 

     

       

 


