
Identitat de l’Escola Montsagre 
 



1. L’equip docent de l’Escola Montsagre. 
2. El camí recorregut. 
3. Els fonaments pedagògics i científics. 
4. Línia pedagògica de l’Escola Montsagre: 

● L’assemblea 
● Els projectes 
● Els ambients 
● Els tallers 
● L’encaix d’aula 
● L’avaluació 
● Els projectes d’innovació a l’escola. 

1. L’infant com a centre de l’aprenentatge. 
2. El paper de l’adult. 
3. Comunitat educativa 

● Comissió mixta 
● Consell d’infants. 



1. Ens presentem 



2. El camí recorregut 



Visites pedagògiques 

Escola de Mura (Mura) 

Escola El Martinet (Ripollet) 

Escola Els Encants 

(Barcelona) 

Escola l’Univers (Barcelona) 

Escola Congrés Indians (Barcelona) 

Escola Els pinetons (Ripollet) 

Escola El roure gros (Santa Eulàlia de Riuprimer) 

Escola Les Pinediques (Taradell) 

 

Del territori: 

Escola Consol Ferré (Amposta) 

Escola Sant Llàtzer (Tortosa) 

Escola Doctor Ferran (Corbera) 

Escola del Portal (Batea) 



3. Els fonaments pedagògics i científics 
PSICOLOGIA: les etapes evolutives de Jean  Piaget. 

 

NEUROCIÈNCIA: Importància de les emocions ja que  determinaran com es donen els processos d’E.A. 

S’aprèn  allò que produeix una resposta emocional positiva en el moment de ser après.  

 

PEDAGOGS 

● Todas las personas debemos ser formadas para ser y vivir libres (Decroly) 
● Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. (Montessori)  
● La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida en sí misma. (Dewey) 
● Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. (Freinet) 

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES: Howard Gardner 

BIOLOGIA: l’aprenentatge sempre és de dins cap a  fora. Humberto Maturana.  

 

 



4. Línia pedagògica de l’Escola Montsagre 
L’Assemblea 

és el moment de trobada de grup.  

Aquest espai de temps es dedica a la conversa, a l’escolta activa,  

a l’expressió de sentiments, a la planificació de la jornada… 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Els Projectes 

Entenem el treball per projectes centrat en els interessos dels infants i a partir de preguntes 

interessants que sorgeixen en el dia a dia. El curs 2016-17, vam iniciar les sortides a l’entorn, que 

s’han anat ampliant a tots els nivells, amb la finalitat de provocar la curiositat, dubtes i preguntes a 

partir de l’observació dels canvis que es produeixen a l’entorn més proper i poder iniciar així un 

treball més contextualitzat. 

 



Els Ambients 

Són espais dissenyats i pensats per a grups heterogenis. Plantegem una 

dinàmica d’aula més lliure, amb diferents opcions que puguin respondre a 

diferents motivacions i interessos i permetem que siguin ells mateixos que triïn   

què volen fer i com ho han de fer. S’ofereix als infants propostes d’activitats que 

es puguin resoldre de formes diferents aplicant estratègies diverses, adaptades 

als diferents estils d’aprenentatge. El paper de les mestres és no directiu, sinó 

que acompanyem, posem l’ènfasi en  l’autonomia de l’alumne i l’autoregulació de 

l’infant com a protagonista del seu aprenentatge.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Els tallers 

Aquest curs es realitzen els tallers només a Infantil. Estan dissenyats per barrejar 

els infants de diferents edats. En aquests espais, s’hi plantegen aprenentatges 

més específics de les capacitats artístiques i motrius. 



L’encaix d’aula 

En aquestes sessions es treballen els continguts que podríem 

anomenar “d’anar en bicicleta”, com poden ser l’ortografia o la 

mecànica de les operacions,etc i que ens serveixen per poder-los 

aplicar en propostes d’aprenentatges més globalitzades (projectes). 

Es plantegen diferents propostes d’aprenentatge i es treballa a través 

del joc per garantir l’interès i la motivació dels xiquets/es.  

 

No  



L’avaluació 

Si ensenyem d’una altra manera, també hem d’avaluar d’una altra manera. No 

avaluem els resultats, avaluem els processos de desenvolupament i aprenentatge 

dels infants i també l’adequació de la nostra actuació per donar resposta a les 

necessitats.  

 

 



Instruments d’avaluació 

 



Com avaluarem? 

 Infantil: 

● 2 informes per curs (febrer- juny). 

● Format redactat amb els diferents 

apartats de: 

Febrer: Desenvolupament personal 

i hàbits 

Juny: Capacitats 

 

Primària: 

● 1 informe per trimestre: 

1r trimestre: redactat del procés 

d’aprenentatge. 

2n trimestre: autoavaluació de 

l’alumne i coavaluació d’aquest 

entre família i mestres. 

3r trimestre: redactat del procés i 

notes qualitatives (Esfera). 

 

 



Els projectes d’innovació a l’escola: 

 



5. L’infant com a centre de l’aprenentatge 
 
Aquesta és la nostra mirada cap a l’infant: 

●un infant global que es defineix en les dimensions. 

Intel·lectual (pensar),  Emocional (sentir), en el Corporal (fer) i la  Relacional 

(relacionar-se). 

●un infant que aprèn i es construeix amb els altres (adults i infants). 

●un infant que aprèn de forma global, no des del compartiment de les matèries. 

●un infant que té una història i per tant uns aprenentatges sobre la vida i 

l’entorn. 

●un infant que és diferent als altres. 

 

               Així les decisions educatives que prenem  

               es basen en seu benestar i els seus interessos. 

 

 
 

 
 

 

 

 



6. El paper de l’adult 
 

● Presència, per donar seguretat. 

● Observador. Veure i respectar als infants amb la seva totalitat. 

● Escoltar de forma activa. 

● Transmetre confiança i confiar. 

● Acompanyar de forma respectuosa i intervenir només quan sigui necessari. 

● Preparar l’entorn. 

● Donar temps i espai. 

● Provocar curiositat i proposar reptes. Fer preguntes. 

● Acompanyar a l’infant en la presa de consciència. 

 





7. Comunitat educativa 
Entenem l’escola com un espai per als infants on és necessària i imprescindible la 

contribució i l’acompanyament de les seves famílies. En aquest sentit, és 

necessari que hi hagi una complicitat entre les famílies i l’escola, posant la mirada 

envers un objectiu i un projecte de centre comú. 

Així doncs les famílies estan convidades a participar en la vida de l’escola  

Dins d’aquesta mirada , el curs passat vam voler iniciar: 

●Comissió mixta: 

Està formada per famílies, alumnes i mestres 

-1r Objectiu: Remodelació de pati. 

 

 

●Consell d’infants: 

Està format per un representant de cada grup-classe. El més gran del 

consell serà l’encarregat  de traspassar els acords a la comissió mixta 

de qual en formarà part com a portaveu dels alumnes. 

 

 


