
C A P S E S  D ’ A P R E N E N T A T G E

PRIMÀRIA INNOVA



LES CAPSES D’APRENENTATGE

A primària hem començat aquesta setmana a treballar amb les Capses d’aprenentatge



Les Capses d’aprenentatge són una metodologia basada en propostes de treball guiat i 
globalitzat que configuren una de les franges de treball cooperatiu entre infants de dos 
nivells d’edats diferents (1r-2n, 3r-4t i 5è-6è).
Les capses d’aprenentatge promouen la investigació, l’experimentació, la construcció del 
coneixement i l’adquisició de diferents competències.
Els àmbits intrínsecs que es treballen són:

 Medi Natural
 Medi Social

Els àmbits extrínsec, dins de les activitats proposades, és treballen continguts del àmbits 
següents: 

 TAC
 Visual i plàstica
 Valors
 Llengües.

TREBALLEM  DE MANERA TRANSVERSAL
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Com es treballa amb una 
Capsa d’Aprenentatge?



La capsa d’aprenentatge conté;

 Una proposta de treball
 Material necessari per realitzar la proposta
 Una tablet per fer la recerca ( si és el cas)

 Les fitxes de treball 
 Full d’autoavaluació

Què conté la capsa 
d’aprenentatge
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Quin paper 
tenen els i les  

mestres?

El mestre presenten la capsa i guien a l’alumnat en l’aprenentatge: 
resol dubtes, els dona pistes, els corregeix, els fa pensar en el que 
han fet, dona suport, anima a que es facin preguntes, suggereix 
reptes... D’aquesta manera transforma a l’alumnat en el centre del seu 
aprenentatge i afavoreix la seva motivació. 

El fet de que el professorat no marqui el camí a seguir, i sigui el propi 
nen o nena qui el faci, provoca que el seu nivell d’implicació sigui molt 
més gran, la qual cosa incideix directament en el seu aprenentatge i li 
dona més valor.



Per avaluar la Capsa d’aprenentatge cal tenir en compte els següents indicadors:

 Els continguts apresos: marcats des de la programació de la capsa per part del professorat.

Les competències: són les habilitats de cada un del àmbits que inclou cada capsa.

L’actitud: el treball en equip, d'interès i la participació en la feina proposada.

L’autoavaluació.: cada nen i nena s'autovalora per saber què ha après i com ho ha après. 
L’autoavaluació no és definitòria, però els ensenya a reconèixer els seus límits i el que han de fer 
per millorar.

Les rúbriques; fetes pels mestres on s’avaluen cada una de les activitats, continguts, actituds i 
competències de l’alumnat.

L’AVALUACIÓ TAMBÉ  ÉS EL PROCÉS, NO  NOMÉS EL RESULTAT

Com s’avalua una 
Capsa 
d’aprenentatge



Els continguts del Currículum de primària estan distribuïts per cicles; Cicle 
Inicial (1r i 2n) Cicle Mitjà (3r i 4rt) i Cicle Superior(5è i 6è) .

ATENCIÓ MÉS INDIVIDUALITZADA
El 50 nens i nenes de cada cicle es distribueixen en 4 aules,  de tal manera 
que, cada mestre només té 12 alumnes per atendre.

GRUPS HETEROGENIS
Cada grup de treball està format per 4 nens o nenes  de diferent nivell i 
amb diverses habilitats per treballar plegats, i de manera cooperativa.

AGRUPACIÓ DE 
LES CAPSES 
D’APRENENTATGE
GRUPS DE 4 NENS I NENES DE DIFERENTS NIVELLS I MATEIX CICLE
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LA METODOLOGIA ACTIVA

Les metodologies actives no es basen en l’activisme. Són una forma d’organitzar l’activitat que es basa en la inquietud i la curiositat 
de qui aprèn, i on  l’alumne és el motor de la metodologia.

Amb les Capses d’aprenentatge pretenem treballar el currículum de manera transversal de manera que sigui el propi alumnat el qui 
descobreixi el que ha de fer, es faci el seu propi camí en l’aprenentatge, i mitjançant el treball cooperatiu amb la resta de 

companys que formen el seu grup, arribi a una resolució.
Les capses tenen diferents formats, i potencien les competències i les intel·ligències múltiples que tenen els 4 membres del grup 

de treball. 
Fomenten la participació, el treball en equip, l’equitat, el pensament crític, la resolució de problemes. 

Permeten explorar, intercanviar, expressar, planificar, executar i avaluar.

Les metodologies actives, no substitueixen a les tradicionals, a l’escola combinem les dues metodologies per facilitar la comprensió 
i l’aprenentatge a tot l’alumnat.

CAPSES D’APRENENTATGE
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