
 

QUADRE ORIENTATIU D’AMBIENTS D’APRENENTATGE 

 

 
AMBIENTS OBJECTIUS 

Tecnològic 
 
 
 

- Oferir un espai on poder observar, conèixer, manipular, investigar amb els 
recursos  materials de l’àmbit  tecnològic. 

- Iniciar-se en la programació . 
- Propiciar l’aprenentatge a través del joc i la manipulació. 
- Aprendre a compartir el material. 
- Compartir els aprenentatges, aprendre dels altres i ajudar al qui ho pugui 

necessitar. 

Experiments 
 
 
 

- Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular... de 
manera constant i lliure sistemàticament. 

- Observar, guiar, ajudar i induir plantejant nous reptes per fer-los qüestionar-se 
el treball que fan. 

- Afavorir la conversa i el llenguatge fent servir el vocabulari del treball científic. 
- Acompanyar els infants en el seu procés d’aprenentatge. 

 
 

Racó de la Llum 
 
 

- Estimular sensorialment els sentits, especialment el de la vista 
- Fomentar la concentració i l’experimentació amb materials senzills però 

atraients pel joc llum-foscor 
- Propiciar l’aprenentatge a través del joc i a partir de la manipulació 
-   

Construccions 
 
 

Desenvolupar els hàbits socials, compartir espais, jocs, joguines, posar-se d’acord 
els uns amb els altres, establir normes de comportament. 
Oferir als infants un espai de joc on poder investigar, observar, manipular de 
manera constant i lliure. 
Crear i respectar els diferents treballs dels infants. 
Compartir i respectar els materials, jocs, etc. 
 

Plàstica 
 
 

- Manipular diferents materials plàstic 
- Experimentar sensacions diverses relacionades amb el món plàstic. 
- Crear amb les pròpies mans a partir del material donat. 
-   

Titelles  i grafisme 
 
 

- Reproduir contes tradicionals. 
- Representar històries inventades. 
- Crear escenaris de forma lliure. 
- . 

Manipulació de la 
Natura 
 
 

- Observar elements i objectes de la natura. 
- Experimentar i manipular els elements de la natura. 

 

Matemàtiques 
Manipulatives 
 
 

- Experimentar l’equilibri amb diferents materials. 
- Experimentar, a partir d’un “mirall”, la reflexió dels objectes. 
- Investigar amb línies rectes, corbes, obertes i tancades. 
- Ordenar i classificar. 
- Crear lliurement diferents produccions amb materials diversos. 

Minimons - Oferir un espai on poder manipular, observar, crear. 
- Experiments amb els elements de joc 
- Reflexionar sobre les relacions entre infants 

 


