
Aquest any hem engegat un nou projecte a l’escola, El treball per ambients.  

El treball per ambients és una metodologia que consisteix en organitzar els 

alumnes en diferents espais on puguin construir els seus aprenentatges de 

manera espontània. Els nens i nenes passen a ser els protagonistes on 

aprenen per ells mateixos, lliurement i d’una manera constructiva i activa. 

1. Afavoreix la interacció, col·laboració i cooperació entre infants de 

diferents edats respectant el ritme individual dels alumnes. 

2. Permet l’aplicació dels aprenentatges assolits i adquirir-ne de nous, sent 

sempre significatius i funcionals. 

3. Es potencia la coeducació, la socialització i el respecte entre tots els 

alumnes d’educació infantil. 

PRINCIPIS METODOLÒGICS: 

ALUMNE: 

– L’infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, 

assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa… 

– L’organització de grups amb alumnes de P3, P4 i P5 afavoreix la interacció, 

col•laboració i cooperació entre infants de diferents edats, on es donen 

relacions d’ajuda mútua, i on els infants més autònoms serveixen de model 

per tal d’estructurar el joc i construir l’aprenentatge i el creixement com a 

persona. 

MESTRA: 

- La funció de les mestres és fer de guia, d’organitzadores, de mediadores, 

d’observadores que faciliten el procés per tal que el nen pugui desenvolupar 

al màxim el seu aprenentatge. 



- L’observació de la mestra juga un paper important per captar les habilitats 

i el potencial dels alumnes tenint en compte les diferents intel·ligències. 

ESPAI I MATERIAL: 

–  L’organització de l’espai i de la diversitat de materials són la base 

d’aquesta metodologia. Els espais estan distribuïts a la planta de l’escola 

(passadissos, Aula de P3 i P4 i aula digital) i els nens/es poden circular 

lliurement per tots ells. 

- Trimestralment es varien els materials dels diferents ambients. 

AMBIENTS: 

• Expressió corporal: 

Aquest espai potencia la descoberta del cos i les seves possibilitats 

motrius: espai per córrer, per treballar l’equilibri, per construir, espais i 

materials per construir-se amagatalls… oferint materials transformables i 

polivalents com caixes de cartró, robes, xanques, bitlles… que permetin 

desenvolupar la creativitat i la imaginació dels infants enriquint els seu 

procés si mbòlic. 

   

 

 

 

 

 



• Mini mons: 

Aquest ambient presenta la construcció de diferents mons d’arreu del món: 

la sabana, l’antàrtic... Pretén acostar als nens a l’hàbitat dels animals i que 

ells mateixos puguin construir a partir del joc, mini mons diferents. 

A partir de la comunicació amb els altres i dels diferents diàlegs que 

s’estableixen s’afavoreix el desenvolupament del llenguatge oral, la 

descoberta d’un mateix i dels altres i la descoberta de l’entorn. 

Hi troben un espai en el qual juguen i s’expressen tal i com són, adquirint 

habilitats personals i desenvolupant la seva capacitat de relació amb els 

altres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Artístic: 

Aquest ambient fomenta la imaginació i la creativitat a partir de la 

manipulació i experimentació lliure amb diferents materials i tècniques. 

Permet a l’infant l’exteriorització dels sentiments a través de l’expressió 

plàstica i musical. 

A través de la pintura, el guix i altres materials plàstics,  els nens/es poden 

fer creacions conjuntes o individuals.  



 

 

 

 

 

 

 

 

• Matemàtic: 

A l’ambient matemàtic es treballen diferents conceptes: numeració, mesura, 

qualitats, geometria, forma, lògica… i ho fem a través del joc . 

Els nens poden jugar lliurement, de manera individual, en parelles o petit 

grup a través de l’assaig-error, compartir reptes i superar-los. Són jocs que 

requereixen estratègies de raonament lògic-matemàtic, coneixent i 

respectant les normes de joc.  

Sensorial: 

En aquest ambient fem descobriments i experimentem amb les sensacions 

que ens aporten els sentits; sobretot destaquem el tacte, la vista i l’olfacte. 

Els infants gaudeixen manipulant diversos materials amb la taula 

d’experimentació, compartint material de transvasaments i sobretot 

deixant anar la imaginació per aprendre coses noves.   



 

 


