
ELS
PROJECTES 



A l'escola treballem per projectes perquè és una
manera d'afrontar l'aprenentatge que...

 Potencia l'autonomia personal
La participació democràtica

  Estimula l'aprenentatge en interacció
Potencia el treball d'investigació

     Propicia la transferència de coneixements

Interrelaciona diferents àmbits 
Parteix de les idees prèvies dels infants per construir

coneixements.



Desen
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activitats
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projecte a
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Triem el
projecte

 

El primer projecte va lligat al nom de la
classe. 

El proposen els nens i les nenes. 
 
 
 

Després o paral·lelament es faran
altres projectes que: poden sorgir a

partir d’una notícia, de fets quotidians
o a partir dels entorns

d’aprenentatge...



Converses
Representacions: llenguatge
corporal, dibuixos, escrits…
Petits experiments
Notícies
Sortides
Situacions-problema

Extreiem les idees prèvies partir de: 
 

 
i les organitzem en mapes
conceptuals

Extreiem i
organitzem
les idees
prèvies



Els objectius del projecte es van
formulant a mida que s’avança en la
investigació, es van modificant i se’n van
creant de nous, amb  noves reflexions i
experimentacions.
 
 
 
 
Definim un objectiu final, un repte que
promogui la transferència de
coneixements per tal que allò après sigui
realment significatiu i per a poder
actuaren el nostre entorn.

Definim els
objectius



 
Es busca que les activitats potenciïn l’interès
dels alumnes que aflorin emocions i
sentiments positius en relació al què i com
s’aprèn.
 
Que es desenvolupin partir de preguntes
relacionades amb objectes, éssers vius, fets i
fenòmens rellevants, actuacions o problemes,
per ajudar als infants a fer-se “bones”
preguntes i prediccions, a investigar, deduir i
abstreure regularitats o idees potents.
 
I que estimulin la creativitat i la recerca
d'informació.
 

Les activitats



Promovent l'avaluació dialogant
L' avaluació amb instruments
L' autoregulació de
l’aprenentatge
La recollida de dades
i la co avaluació

S'avalua durant tot el procés
 

 Com avaluem


