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Introducció 

El Ceip Talaiot és un centre escolar d'Educació Infantil i Primària públic gestionat 

per la Conselleria de les Illes Balears

El  Projecte  Educatiu  de  Centre  que  es  presenta  a  continuació  és  resultat  de  la 

presentació  del  projecte  directiu  actual,  en  el  qual  s’exposen  les  línies  generals  del 

funcionament del centre i el tipus d’escolarització que s’ofereix.

Aquest centre es defineix com una escola amb una línia pedagògica d’aprenentatge 

autodidacta, i donada la peculiaritat d’aquesta opció perfilarem les bases pedagògiques 

definitòries d'aquesta línia metodològica i les pràctiques educatives i organitzatives que 

se'n deriven.

El  present  document  té  caràcter  públic  i  romandrà  a  l’abast  de  la  comunitat 

educativa.
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El desenvolupament i implementació total del present PEC, igual que molts altres 

aspectes del centre es fa de manera gradual i atenent a les prioritats pedagògiques i del 

centre  en  cada  moment.  A partir  del  curs  19-20  la  totalitat  del  projecte  educatiu  està 

integrada en tota l’etapa d’educació infantil i primària.

En tractar-se d’un projecte viu, és necessària la revisió constant de la nostra tasca 

de gestió, valoració i modificació si s’escau, amb el ben entès que es mantindran en primer 

lloc les bases pedagògiques aquí especificades, els acords presos en el claustre i la legalitat 

vigent.

1. La visió del centre

PROPÒSIT

El propòsit del Ceip Talaiot és ser part activa de la transformació del paradigma 

educatiu cap a una escola de la nova era, on el resultat sigui una educació per a la vida 

enfocada en la personalització de l’aprenentatge i que la persona conegui i desenvolupi els 

seus dons i talents.

MISSIÓ

Per  dur  a  terme  el  propòsit  s’ha  dissenyat  aquest  projecte  educatiu  amb  els 

següents pilars pedagògics: llibertat amb responsabilitat,  autoregulació, normes i límits 

com a referents  per  a  la  convivència,  rutines  com a referents  per  la  gestió  del  temps, 

acompanyament emocional respectuós i aprenentatge a partir de la convivència. 

Aquests  pilars  ens  serveixen  de  mapa  i  de  guia  i  dirigeixen  totes  les  accions 

educatives que es duen a terme en el centre.

PEC CEIP TALAIOT 5



VALORS

Coherència           Llibertat          Responsabilitat               Autonomia

             Respecte       Perseverança  Confiança                

  Constància                    Compassió

Per a què de tot plegat?

Quin servei dóna la nostra escola? Un espai-temps per a nins/es de 2 a 13 anys on 

poden aprendre a relacionar-se entre iguals i no iguals, on poden accedir a la conquesta de 

coneixements i habilitats al seu ritme i en concordança amb la seva maduresa i la seva 

responsabilitat.

Per què és important? Els mestres garantim un espai tranquil on els infants poden 

sentir-se segurs.

Per què és important? Perquè els infants tenen l’opció de triar, fent-se responsables 

de l’elecció que han pres.

Per  què  és  important?  Perquè  garantim  el  respecte  al  ritme  individual 

d’aprenentatge de cada infant.

Per què és important? L’absència de judicis i expectatives contribueix  a què els 

alumnes connectin amb la seva necessitat.

Per què és important? Perquè ajuda a connectar-se amb el propòsit de vida de cada 

infant.

Quin  és  el  resultat  de  la  nostra  escola?  Crear  un  espai-temps  on  els  infants, 

mestres, persones puguin trobar el camí per descobrir el seu propòsit de vida, allò que els 

fa feliços i els permet viure de manera conscient.  EDUCAR PER A LA  VIDA.
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2. On som? 

2.1. Situació i entorn 

2.1.1 Context sociocultural 

El Ceip Talaiot està situat al terme municipal de Manacor, a la localitat de s’Illot. Per 

tant, pertany a la comarca de LLevant i és una zona costanera.

El desenvolupament econòmic, com a la resta de la l’illa s’ha consolidat arran del 

turisme. Això ha donat lloc al fet que la població hagi crescut desmesuradament per la 

inmigració, donant al poble característiques típiques de població costanera de Mallorca: 

jove,  gran  dinamisme  econòmic  i  comercial,  sobredimensionament  del  sector  serveis, 

mescla  de  cultures  i  fort  sentiment  de  desarrelament  cultural  d’una  gran  part  de  la 

població.

Trets més característics:

-Forta immigració de treballadors, sobretot des de la Península Ibèrica i també de 

països d’Amèrica Llatina.

-Assentament d’estrangers, que queden a viure tot l’any.

-Ús quotidià del Català quasi inexistent.

-Gran expansió urbanística.

-Població jove, per tant població escolar en augment.

-La població viu majoritàriament del turisme. Per tant el factor temporalitat de feina 

i cura  dels seus filla/es és molt pronunciat. Aquests trets fan que l’alumnat sofreixi molts 

de desplaçaments temporals.

-L’agricultura i la ramaderia gairebé no existeix.

Aquests darrers cursos, des del canvi en la línia pedagògica del centre hi ha hagut 

un canvi en les característiques familiars dels alumnes del centre. Un alt percentatge de les 

famílies que vénen expressament pel  projecte educatiu són famílies catalano-parlants i 

tenen un nivell sociocultural mig-alt.
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El fet  de ser un municipi turístic fa que totes les infraestructures i  despeses de 

manteniment tenguin com a finalitat aquest sector, motor de l’economia local.

El municipi compta amb una manca notable d’infraestructures culturals i socials. A 

s’Illot hi ha un local de dia de la Tercera Edat, l’ Escola Pública, una Escoleta privada, un 

centre de salut que només roman obert tres dies a la setmana, l’espai Tarannà (centre cívic 

per infants) que només obri dos capvespres a la setmana, un camp de terra amb dues 

porteries i un poliesportiu. Les condicions d’alguns d’aquests espais no són òptimes.

Existeixen dues Associacions: l’AFA del Ceip Talaiot i l’Associació Innova Talaiot 

formada per mestres i famílies.

2.2. Equipaments 

2.2.1. Edifici Principal

El Ceip Talaiot és un centre que té actualment tres unitats d’Infantil (Comunitat de 
Petits) i sis de primària (Comunitats de Mitjans i Grans). És un centre que es va establir 
com a tal a l’any 90, abans havia estat una escoleta d’infants. A partir del curs 2003/04 
l’escola està ubicada a un edifici nou. És un edifici modern i disposa d’una planta baixa i 
un primer pis.

A la planta baixa trobam quatre zones diferenciades:
-A la  zona  1:  sala  de  mestres,  sala  de  mudes  d’infants  de  comunitat  de  petits, 

despatx secretaria i direcció, espai tallers càlcul, barra apima i bany de mestres.
-A la zona 2: zona benvinguda de la comunitat de petits, quatre ambients d’interior 

(moviment, color-office, construccions i joc simbòlic, pre-lecto i precàlcul) Els espais de 
construccions i joc simbòlic, i pre-lecto i pre-càlcul compten amb un bany cada un.

-A la zona 3: zona de benvinguda primària, aula-taller de color, quartet de neteja, 
banys de Comunitat de Mitjans,  ambient d’arts I  construccions,  ambient de menjador-
cuina, ambients connectats de ciències, llengües i càlcul (ambient multiambients).

-A la  zona  4:  un  gimnàs,  un  despatx  amb  un  bany,  dos  vestidors  amb  dutxes 
(magatzem de l’escola), banys d’alumnes i quartet de material d’educació física.

Al primer pis trobam:
Banys  dels  alumnes  de  Comunitat  de  Grans,  ambient  de  música,  ambient 

d’audiovisuals,  espai  de  taller-biblioteca,  espai  de  taller/lliure  circulació  comunitat  de 
grans, espai de taller/lliure circulació comunitat de grans. 
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2.2.2. Exteriors 1: educació infantil
Porxades, cada una d’elles per funcions diferents (menjador, construccions fustes, 

circuit cotxes…)

Ambient  exterior:  equipat  amb  diferents  elements  per  treballar  la  motricitat 

gruixuda, i altres espais on es pot treballar el joc simbòlic i de trobada amb altres infants. 

Aquest espai es divideix en: entrada alumnes, arener, equilibris  i rocòdrom, construccions 

gegants,  joc  simbòlic  (cuinetes  i  barca),  engronsadores  i  zona  reunió,  hort  i 

transvassaments

2.2.3. Exteriors 2: educació primària

Porxo amb diferents elements de joc.

Ambient exterior: es troba dividit en diferents zones de joc, com són arener, terrari, 

equilibris troncs i fustes, zona de pedres gegants, llit elàstic, tirolina, gravera, espai 

dinosaures i altres animals, joc simbòlic, zona de trepar i enfilar-se, engronsadora, etc.

Espai de transvassament d'aigua, hort-jardí i  hort d'hivern.

2.2.4. Necessitats

Des de fa un curs escolar l'escola mostra la necessitat d'ampliar l'espai exterior de 

Comunitat de Petits i Comunitat de Mitjans i Grans. S'ha fet la demanda a l'Ajuntament i a 

IBISEC d'obrir un portal que connecti la Comunitat de Petits amb un Espai verd que tenim 

just devora se l'escola i també s'ha demanat que s'acondicioni una pista de terra que tenim 

annexa a l'espai exterior de Comunitat de Mitjans i Grans.

També tenim el propòsit de crear un Espai exterior de fusteria-taller de mecànica i 

crear nous espais de taller dins el gimnàs i l'espai exterior de Comunitat de Mitjans i 

Grans.

2.3. Espais i usabilitat.
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La característica principal de l’usabilitat dels espais és que com el projecte, aquesta 

no és estàtica. L’ús dels espais està viu i les dinàmiques de moviment i de joc dels infants 

fan que els espais cobreixin necessitats, en ocasions el més immediat possible.

2. Qui som i com ens definim? 

2.1. Full de ruta

< 2015: l'escola es troba immersa en una situació de gran inestabilitat pel que fa al claustre, 

degut en gran part a la poca visibilitat del centre i per tenir un projecte educatiu mediocre, 

basat en una educació molt tradicional guiada per llibres de text.

Un  percentatge  molt  alt  d'infants  mostraven  malestar  emocional  que  es  traduïa  en 

conductes  disruptives  on  hi  havia  freqüents  agressions  entre  infants,  entre  infants  i 

mestres, entre famílies i mestres, etc. La convivència en el centre es feia insostenible. Molts 

dels mestres del claustre tenien pensat concursar per anar a treballar a altres escoles.

- Curs 14-15: Aquests fets varen ser decisius ja què varen instaurar en tots els mestres del 

claustre una necessitat de canvi, el que teniem no funcionava.

-  Maig  2015:  el  claustre  de  mestres  aposta  unànimament  per  la  transformació 

integral del projecte educatiu.

-  Estiu 2015:  mestres i  algunes famílies buiden les aules d'educació infantil  i  es 

tornen a omplir guiats per un assessorament pedagògic i en espais centrat en educació no 

directiva. Els mestres veim la necessitat de formar-nos en educació no directiva (només hi 

ha dos mestres del claustre formats). Cada mestre es paga la formació ja què el centre de 

professorat  no  la  pot  assumir.  El  centre  disposa  d'un  romanent  de  30.000  euros  que 

inverteix integrament en la compra de mobiliari i material didàctic. Es crea la Xarxa de 

Renovació Pedagògica formada per 5 escoles de la zona que volem emprendre un canvi de 

transformació  pedagògica,  ens  reunim periòdicament  i  anam compartins  experiències, 

documents, formacions...

- Curs 15-16: Comença el projecte d'Educació Activa-No Directiva als cursos de P3, P4 i P5. 

El centre compta amb una mestra definitiva d'educació infantil i  els altres mestres són 
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interins.  La Cap d'Estudis i  la  Directora estan a primària però de manera excepcional 

aquest curs passen a formar part de l'equip de Petits i els mestres de primària que els curs 

16-17 han d'engegar el projecte dediquen les hores de suport a estar a la Comunitat de 

Petits  i  així  autoformar-se  amb  la  pràctica  diària.  Es  crea  l'Associació  Innova  Talaiot 

formada  per  mestres  i  famílias  amb  dos  objectius  fonamentals,  cercar  finançament 

econòmic perquè el projecte pugui créixer cap a primària i formar la comunitat educativa. 

En aquest curs es crea el Primer cicle de Conferències amb ponents de renom nacional 

(amb la participació d'unes 2.000 persones) i es generen uns beneficis d'uns 15.000 euros, 

es celebren també jornades de portes obertes, formacions per altres mestres interessats en 

el projecte... i s'aconsegueixen uns 20.000 euros que s'invertiran íntegrament en engegar el 

projecte a Educació Primària. 

- Curs 16-17: Comença el projecte d'Educació Activa-No Directiva als cursos de Primer , 

Segon i  Tercer.  Durant  l'estiu  del  curs  2016 es  buiden les  aules  de la  planta  baixa de 

l'edifici de primària i es converteixen en ambients educatius i en tallers. Es comença a 

preparar  el  pati  de  primària  per  a  convertir-lo  en un ambient  exterior.     L'Associació 

Innova Talaiot crea el Segon cicle de conferències, Jornades de Portes Obertes, participa en 

mercadets,  rifes...i  aconsegueix recaptar uns 12.000 euros que inverteix integrament en 

l'escola, sobretot en la creació de l'espai exterior de primària i en tomar una sèrie de parets 

per  millorar  els  espais  interiors  de  primària.  Aquest  curs  ja  es  creen  equips  de  feina 

consolidats a les Comunitats de Petits i Mitjans. L'Equip de Suport passa a ser un Equip 

d'Orientació Pedagògica i tots els mestres de l'escola passen a ser acompanyants de tots els 

infans.  Durant  l'estiu  del  2017  es  treballa  per  millorar  l'espai  exterior  de  primària 

dedicant-hi una gran inversió econòmica financiada per l'Associació Innova Talaiot.

-  Curs  17-18:  Avança  el  projecte  d'Educació  Activa-No Directiva  al  curs  de  Quart  de 

primària.

-  Curs 18-19:  Avança el  projecte d'Educació Activa-No Directiva al  curs de Cinquè de 

primària.
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- Curs 19-20: Avança el projecte d'Educació Activa-No Directiva al curs de Sisè. El Projecte 

Educatiu ja queda consolidat a totes les etapes educatives. Aques curs escolar es comencen 

a evidenciar els grans impactes que tota la implantació del projecte.

3.2. Xarxa d’escoles públiques per la renovació pedagògica de Mallorca

La  XARXA neix de les inquietuds d'un petit grup de mestres, amb l'objectiu de repensar 

el camí educatiu donant resposta als nous moviments educatius que s'estan 

desenvolupant a les Balears, així com també,  derruir murs i plantejar nous horitzons que 

estan per arribar.

El màxim objectiu de la nostra agrupació és treballar amb un model educatiu que es basi 

en una  educació conscient i coherent.

Com a centres  educatius  innovadors  l’objectiu  principal  que ens  marquem és  facilitar 

l’ambient, el material i l’acompanyament per a què cada infant es pugui desenvolupar de 

forma integral seguint el seu propi pla intern.

Formen part d’aquesta xarxa els següents centres:

- CEIP Son Juny, Sant Joan

- CEIP Es Talaiot, s’Illot

- CEIP Sant Miquel, Son Carrió

- CEIP Rosa dels Vents, Colònia de Sant Pere

Els trets generals que defineixen la xarxa són:

- Escoles públiques o de titularitat municipal de Mallorca.
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- Es segueix la línea d’escoles públiques innovadores referents a Catalunya i País Basc les 

quals  tenen un recorregut de més d’una dècada emprant metodologies actives amb 

bons resultats.

- Compromís amb la formació contínua per part del professorat.

- Compromís per obrir les portes de l’escola a tot aquell que estigui interessat en apropar-

se a la manera en què es treballa i funcionen els infants.

- Donam cabuda als continguts curriculars establerts mitjançant un pla d’implementació 

amb trets particulars

Sol.licitam:

- Cercar  suport   en  altres  escoles  públiques  de  la  nostra  Illa  que  duen  a  terme 

metodologia  actives  per  poder  realizar  intercanvis  pedagògics,  observacions 

externes…

- Formació explícita en pedagogies actives a través dels centres de professorats i del 

Servei de Formació Permanent.

- Aconseguir una plantilla estable de mestres formats en metodologies actives.

- Recursos econòmics per tal de dotar els nostres espais dels materials necesaris per  

dur a terme el nostre projecte.

- Adaptació dels espais educatius de reformes arquitectòniques que sustenen aquest 

projecte d’innovació.

- Promoure un canvi metodològic que atengui a les veritables necessitats dels infants 

i un canvi de mirada cap a la infància.

- Fer-nos  visible  a  la  Universitat  per  tal  d’establir-hi  vincles  i  ésser   centres 

col.laboradors  de  recerca  i  innovació  educativa.  Tenir  present  els  centres 

educatiusde la xarxa  a l’hora de derivar practicants interessats en metodologies 

d’innovació.

- Signar un conveni amb Conselleria per quatre anys amb les escoles que formen part 

de la xarxa per dur a terme aquest pla metodològic com un Pla pilot pioner a les 

Illes Balears.
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- Donar cobertura al voluntariats educatius per tal de que es pugui reconèixer com a 

crèdits de formació les activitats als diferents centres educatius.

- Garantir la coherència educativa i els principis metodològis que hem exposat i que 

conformen un nou paradigma educatiu no directiu, en les escoles que formen part 

de la xarxa.

Formar part d’aquesta xarxa ens compromet a:

- Ser una XARXA oberta a tota comunitat educativa.

- Mantenir un línia metodològica a les escoles que conformen la XARXA que respecti 

les pautes de la filosofía viva y activa.

- Formació contínua per part del professorat.

- Mantenir els vincles amb les altres escoles de la XARXA.

- Oferir-nos com a centres pilots i de referència en innovació educativa.

- Fer assessoraments entre iguals als centres en procés de canvi.

- Rebre voluntaris educatius i persones en pràctiques.

- Compromís a documentar la experìencia, a fer un seguiment i una revisió constant 

del procés.

3.3 Trets d’identitat

A l’escola Talaiot entenem que l’educació afecta a la persona de manera global i 

sostenim la idea que l’aprenentatge en les etapes primerenques és transcendent tant en el 

sentit figurat com en el més literal: anirà més enllà de l’etapa mateixa i determinarà el 

decurs de la vida de l’individu.

En aquest context i  període, la responsabilitat recau principalment a les famílies 

donat que els infants es modelen a sí mateixos prenent com a referència els adults més 

propers: el pare, la mare i de vegades altres membres de la família pròxima. És desprès 

d’aquests que se situen els mestres acompanyants del centre. Per això, considerem que 

l’escola té un paper fonamental com a complement al  sí  de la família,  com a punt de 

socialització i culturització en totes les accepcions d’aquests termes.
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Des d’una perspectiva general, la comunitat educativa del CEIP Talaiot considera 

que l’escola es tracta d’un context d’aprenentatge competencial, de desenvolupament de 

les  potencialitats  pròpies  i  de  l’autonomia  individual  en  el  marc  d’una  societat  més 

humana,  holística  i  creativa.  Tot  i  que  entenem i  acollim la  vàlua  del  llegat  cultural, 

pensem que és igualment imprescindible preservar la diversitat interindividual i les seves 

capacitats com una riquesa que només pot aportar beneficis a la mateixa comunitat que 

l’ha vist néixer. 

No pretenem escapolir-nos ingènuament de l’ordre simbòlic que tot ho impregna i 

coordina  (Vygotsky,  1979),  però  creiem  que  la  pedagogia  aquí  abraçada  propicia  la 

flexibilitat i l’obertura de ment necessàries pels reptes futurs individuals, comunitaris i 

globals als que s’enfronta la Nostra civilització.

Més concretament, el CEIP Talaiot es caracteritza pels següents trets fonamentals:

Les  activitats  d’aprenentatge  es  donen lliurement,  de  forma voluntària.  L’infant 

escull a cada moment quina serà la seva acció, en el sentit específic del terme pel que fa al 

desenvolupament sensorio-psicomotor que implica una percepció com a faedor de la seva 

realitat. Aquesta llibertat d’acció ve emmarcada per tots els condicionants d’una decisió: 

amb tots els drets i deures, gaudi i responsabilitat, conseqüències i satisfacció, i  guany 

d’autonomia. 

Considerem que només amb llibertat es pot arribar a una veritable responsabilitat. I 

des d’aquí el infant es dirigeix als ambients preparats per l’aprenentatge pel seu interès, 

amb respecte  a  la  llibertat  dels  altres  i  acull  voluntàriament  les  propostes  d’activitats 

d’altres infants i de l’equip pedagògic.

Els  interessos  que  mouen  les  persones,  i  el  nostre  alumnat,  canvien  segons  el 

moment, circumstàncies, ritmes bio-dinàmics, persones que ocupen els espais, vivències 

prèvies, expectatives futures, etc. 

No  volem  que  s’entengui  que  l’activitat  dels  infants  és  considerada  caòtica  o 

capritxosa. Totalment al contrari, obeeix a una sèrie de condicionants i són aquests els que 

es tenen en compte a l’hora de comprendre les seves accions i respectar-les sense intentar 

subjectar-los a una programació.
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És a través del què es viu i s’experimenta que s’aprèn. Entenem que el progrés en 

les competències cognitives, físiques i afectives es basa en la capacitat pròpia del sistema 

humà. Tot i  que de ben segur aquestes creixen sobre processos maduratius subjacents, 

segons  la  nostra  visió,  és  la  seva  activació  en  interacció  amb  el  medi  físic  i  social 

circumdant que l’infant pot desenvolupar-les i anar construint una identitat que se sap 

capaç, en el sentit ampli de la paraula.

El projecte educatiu que es duu a terme en aquesta escola, i que es concretarà a 

continuació,  posa  totes  les  condicions  per  què  això  es  pugui  donar:  ràtios  baixes, 

acompanyament afectuós, ambients preparats rics i sense perills actius, etc.

A més a més, altres adjectius podrien complementar i enriquir els principis d’acció 

que guien la metodologia pedagògica:

Igualitària, perquè pensem que infants, pares i mares, acompanyants tenim drets i 

deures i ens mereixem respecte en la nostra especificitat.

Respectuosa al procés d’aprenentatge dels infants en sí mateix, no pas al resultat. 

Sentim que són certes les paraules de Gerda Verden-Zöller quan assegura que:

 [...] la permanent atenció sobre un resultat esperat [...] normalment nos induce a no 

respetar la legitimidad del presente de nuestras relaciones y circunstancias, y vivimos en 

una continuada tendencia a modificarlas, negando nuestra identidad y la del otro, en un 

proceso que desvirtúa lo que de hecho es lo central en lo humano: la convivencia en el 

respeto por sí mismo y por el otro desde la auto-aceptación. (Verden-Zoller, 2003, p.133)

Contínua, perquè considerem que el grup destinatari de l’aprenentatge són tots els 

implicats  en  les  activitats.  No  només  l’alumnat,  també  el  professorat  i  el  conjunt  de 

famílies estan compromesos en el seu propi procés d’aprenentatge constant. Els cursos 

que  dissenyem  i  realitzam  a  través  de  la  Xarxa  d’escoles  públiques  per  la  renovació 

pedagògica són una bona mostra d’això.

Relaxada,  perquè  creiem fermament  que  només  en  un  entorn  no  amenaçant  el 

infant es pot lliurar confiat i sense barreres defensives al seu creixement.

Rica i  natural,  perquè, per a nosaltres,  la vida és expansiva i  imprevisible.  Dins 

l’escola els materials i ofertes d’aprenentatge són variats i estan en constant revisió per tal 
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que  ajudin  a  assolir  les  competències  necessàries  per  ésser  un  individu  ple  de  la 

comunitat.  Però no hi  ha parets  infranquejables,  sinó que la  comunitat  educativa està 

recoberta  d’una  membrana  permeable  que  permet  l’intercanvi  amb  el  món  natural  i 

cultural més enllà, de manera que la vida mateixa ens porti les seves lliçons.

PILARS PEDAGÒGICS DEL CEIP TALAIOT

Autoregulació

Partim de la confiança absoluta en les capacitats humanes i de la seguretat que tots 

tenim  dins  allò  necessari  pel  òptim  desenvolupament  de  cada  ésser  humà.  Aquesta 

confiança ens permet deixar que els infants siguin ells mateixos i puguin explorar a partir 

de la pulsió interior per així conèixer, comprendre i crear el món que els envolta. 

L'escola Talaiot ofereix l'oportunitat que els infants s'autorregulin corporalment i 

decideixin si  volen estar en repòs o en moviment,  si  volen provar les seves capacitats 

físiques i anar un poquet més enllà o si encara no és el moment i esperar. 

També  ofereix  que  els  infants  es  connectin  amb  les  seves  necessitats  físiques 

d'alimentar-se i decidir si tenen gana o no, quins aliments volen menjar ( a partir d'una 

oferta variada)  i quina quantitat. Només així, mitjançant assaig-error, els infants es poden 

autorregular amb l'alimentació i no desconnectar-se de la saviesa corporal que tots tenim.   

L'autoregulació  també  es  contempla  en  les  relacions  amb  els  demés,  tenguent 

oportunitats de decidir quin tipus de relacions ens fan sentir millor i en quines ens sentim 

més incòmodes per poder decidir quan  en volem unes i quan volem les altres ja que totes 

les relacions humanes ens  duen a aprenentatges. 

L'autoregulació emocional a partir de relacionar-nos amb nosaltres mateixos i viure 

les frustracions de les propies decisions  i amb els altres a partir de la convivència.

Llibertat amb responsabilitat

La nostra escola promou la llibertat de l'ésser humà, una llibertat que duu implicita 

la responsabilitat de les decisions que prenem. Des de ben petits els infants fan pràctiques 

de decidir amb responsabilitat ja que són els protagonistes a l'hora de gesionar el seu dia a 
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dia. Es van trobant amb moltes situacions on han de prendre decisions (que faig? amb 

qui? on?...) les quals els  permeten fer-se responsables d'allò que han decidit i assumir les 

conseqüències naturals. 

Només a partir de la llibertat podem deixar de responsabilitzar els altres d'allò que 

ens passa i passar a ser subjectes de la nostra propia vida.

Normes i límits

Les normes i els límits com a gestors de la convivència a l'escola. Normes i límits 

que són per a tots, mestres, infants i comunitat educativa.

Els infants tenen una llibertat enmarcada en una convivència a uns espais comuns. 

Les normes de l'escola no s'expliquen previament sinó que els infants les viuen i 

van  descobrint  a  poc  a  poc  allò  que  no  poden  fer  a  partir  de  allò  que  SI  fan.  Els 

acompanyants de l'escola som els encarregats de posar aquests límits de manera ferme i 

afectuosa. Els límits donen seguretat als infants, són aquells indicadors que els ajuden a 

ordenar el caos de la llibertat, són els punt de partida per trobar alternatives possibles als 

seus desigs. 

Les normes a Talaiot són possibles i útils perquè sempre hi ha una alternativa al 

NO. Hi ha llocs on hem de xerrat fluixet perquè hi ha llocs on podem xerrar fort. Hi ha 

llocs on hem de caminar perquè hi ha llocs on podem córrer i botar... 

Amb aquest pilar tractam el Valor de l'Autoritat envers l'Autoritarisme i el valor de 

la Llibertat envers el Llibertinatge.

Rutines com a referents per a gestionar el temps

Els infants del Talaiot són els vertaders protagonistes de les cinc hores que estan a 

l'escola. Allò que els ajuda a gestionar aquesta llibertat són unes rutines que es mantenen 

permanents  en  el  temps,  els  infants  decideixen  si  hi  participen  o  no  però  les  rutines 

sempre  hi  són.  Des  de  ben petits  gestionaran el  temps que  passen  a  l'escola  a  partir 

d'aquestes rutines i així com van creixent ja aniran adquirint les eines que els són útils per 

controlar el seu temps. 
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Cada  Comunitat  té  les  seves  pròpies  rutines  adaptades  i  respectuoses  amb  les 

etapes de desenvolupament.

Acompanyament emocional respectuós

Els mestres de l'escola Talaiot passam a realitzar unes funcions alternatives a les 

funcions  del  mestre  de  l'escola  tradicional.  Els  mestres  deixam  el  paper  protagonista 

perquè l'infant el pugui tenir. Això ens permet estar en estat d'observació directa i activa 

de les situacions de convivència-joc-aprenentatge i poder acompanyar les situacions de 

conflicte emocional que així ho requereixin. El nostre acompanyament està centrat en el 

mirall que feim de la situació donada ajudant a donar paraules a les emocions perquè els 

infants arribin de manera autònoma a l'autoconeixement i l'autorregulació emocional.

Aprenentatge a partir de la convivència

L'escola  és  el  lloc  ideal  per  tenir  les  primeres  vivències  de convivència  fora  de 

l'entorn familiar. A l'escola poden practicar tots els rols socials sense judici, tenir moments 

en el que decidir ser seguidors, altres en els que es vol liderar. Moments per practicar estar  

en parella perquè els suposa menys esforç de negociació i moments per anar ampliant els 

grups  de  relació  perquè ténen altres  avantatges.  La  gran revolució  és  poder  decidir  i 

aprendre a autorregular-se a partir de les vivències.

4. Què volem? 

L’objectiu principal que ens marquem com a centre educatiu és facilitar l’ambient, 

el  material  i  l’acompanyament per a què cada infant es pugui desenvolupar de forma 

integral seguint el seu propi pla intern.

D’aquest se’n deriven els següents:

• Permetre les condicions per què es desenvolupi l’esperit crític, autonomia personal i les 

habilitats socials.

• Enfocar en què els infants es comprometin amb el seu aprenentatge i defugin de les 

motivacions externes (compromís versus motivació).
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• Enfocar  en  el  "Què  volen"  els  infants  entenent  que  el  "Com  ho  aconsegueixin"  ho 

decidiran ells.

• Basar  la  tasca  educativa  de  l’escola  en  el  respecte  mutu,  el  diàleg,  la  reflexió,  la 

col·laboració i la solidaritat, respectant els valors i les normes de convivència i els drets 

humans.

• Vetllar per mantenir lligams i un fort arrelament del centre escolar vers el poble i la 

comarca on viuen les famílies de l’escola.

• Donar valor a la pròpia llibertat i la dels altres, i a la igualtat de drets i oportunitats 

entre les diferents persones de la comunitat educativa, tant a nivell de gènere com a 

nivell d’edat.

• Mantenir  les  condicions  ambientals  i  d’oferta  de  materials  i  activitats  per  a  què  es 

puguin desenvolupar les competències bàsiques establertes en el currículum, així com 

les altres que es puguin esdevenir.

5. Línia metodològica.

5.1. Bases pedagògiques.

Les bases pedagògiques de l'escola estan fonamentades en el coneixement profunt 

de les etapes de desenvolupament dels infants que ens proposen Piaget i na Rebeca i en 

Mauricio Wild.

També bevem de les  accions  i  experiències  educatives  que va  desenvolupar  na 

Maria Montessori, sobretot en la concepció que tenia del material educatiu manipulatiu.

L'escola  Talaiot  ha  begut  sobretot  de  l'experiència  i  la  concepció  de  l'infant  capaç  de 

Rebeca i Mauricio Wild i la seva experiència educativa a l'escola Pestalozzi i el projecte 

educatiu Leon Dormido.

Ens hem inspirat per concretar els ideals pedagògics dels Wild amb  el model de 

Learning by Doing introduit per la Fundació NEC a totes les experiències educatives que 

han creat i/o han assessorat (Educació Autodidacta).
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5.1.1 Etapes de desenvolupament dels infants que estan a l'escola.

A l'escola ens trobam amb infants que estan a les següents etapes de desenvolupament.

2-7 ANYS: ETAPA PRE-OPERATIVA (pot variar)

Descripció general:

Els infant d’aquestes edats s’han de trobar amb múltiples experiències que 

els portin a la pròpia interpretació de com és el món que l’envolta. En aquestes 

edats és molt important un clima càlid i familiar ja que la millor opció que podrien 

tenir aquests infants seria quedar a casa amb la seva família i així anar descobrint 

amb els seus primers referents emocionals com és el món que els envolta, primer el 

món més proper per anar ampliant de cada vegada més. És una realitat que avui 

dia això no sempre és possible i l’escola té la funció de fer aquest paper que de 

manera ideal haurien de fer els pares, per la qual cosa és indispensable que els 

espais de l’escola siguin acollidors i que apropin als infants a un clima familiar. fa 

El  fet   que  la  nostra  escola  sigui  d'una línia  fa  que tots  és  coneguin i  que  els 

mestres-acompanyants  tenguem una relació  molt  propera  amb els  infants.  Una 

característica  fonamental  a  tenir  en  compte  a  aquestes  edats  és  l’egocentrisme 

infantil,  és  bàsic  que  es  tengui  en  compte  a  l’hora  de  fer  qualsevol  tipus  de 

proposta  perquè  una  bona  intervenció  en  aquest  sentit  garantitza  el  bon 

funcionament de la següent etapa.

A Talaiot aquesta etapa s'organitza a partir de la lliure circulació dels infants 

pels ambients/espais que els pertoquen. Es tendrà totalment en compte la llibertat 

d’elecció de l’infant ja sigui de amb qui vol estar, quant de temps hi vol estar i a 

qué vol dedicar aquest temps. Es posaran les condicions necessàries perquè els 

infants comencin a assumir la total responsabilitat del seu temps per començar a 

connectar ( si és el cas) o seguir connectat amb les seves necessitats autèntiques, ja 

sigui de relació amb companys com de a què dedicarà el seu temps. Si entenem 

que els infants necessiten entendre com és el món i les normes que regeixen aquest 
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món, necessiten multitud d’experiències de relació natural amb l’entorn, vivint les 

conseqüències lògiques i naturals de les seves accions.

Objectius principals: 

- Ordenar i classificar per qualitats, responent així a la pregunta  “Com és el 

món?”

- Egocentrisme infantil

Necessitats autèntiques:

- Amor.

- Moviment.

- Manipulació i experimentació.

- Joc.

- Límits.

- Tenir models.

- Comença la necessitat de relació amb els iguals.

- Respectar la seva autonomia.

-  Accedir  a  les  seves  necessitats  bàsiques  de  manera  cada  vegada  més 

autònoma.

- Respectar que no tenen capacitat d’abstracció.

- Pertànyer a un grup (no significa  grup-classe) .

7-14 ANYS: ETAPA OPERATIVA (pot variar)

Descripció general:

Aquí entren en joc totes aquelles qüestions que tenen a veure a com està 

organitzat  el  món,  les  lleis  que el  regeixen,  les  dinàmiques que s’hi  donen,  les 

deduccions a partir de les experiències. En aquesta etapa comença a tenir sentit i 

utilitat  la  lectoescriptura i  els  conceptes  matemàtics  més abstractes.  De manera 

innata tots els infants tenen la necessitat d’entendre com funciona el món però cada 

un  d’ells  prendrà  un  camí  diferent  per  fer  les  seves  interpretacions  (deriva 
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personal). L'escola Talaiot posa al seu abast les condicions favorables perquè tots 

els infants aprenguin allò que per a nosaltres és fonamental que és APRENDRE A 

APRENDRE.

Objectiu principal: 

- Descobrir la causa-efecte de les coses, responent així a la pregunta “Com 

funciona el món?” (les relacions que s’hi donen, perquè? i per a què?)

Necessitats autèntiques 

- Amor.

- Moviment.

- Límits (ja són movibles).

- Són capaços de cuidar-se a si mateixos.

- Poden incorporar les normes generals.

- L’adult és un referent.

- El ràdio de relacions ha augmentat (més grans que ells, més petits, 

iguals…)

- Comencen a trobar les relacions a les coses.

- Els interessen els experiments, muntar i desmuntar de manera pràctica.

- És important tenir present que els adults són l’autoritat última, però ells ja 

poden intervenir. Tenir respecte a l’autonomia. 

- Tenen la necessitat de provar els límits però no tenim el perquè deixar que 

els transgredeixin.

- Intimitat.

- Pertànyer a un grup (no significa  grup-classe) .
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5.2. Espai i temps.

5.2.1 Gestió dels espais.

COMUNITAT DE PETITS

La Comunitat dels Petits compta amb tres espais interiors i un espai exterior que 

nosaltres anomenam ambients d’aprenentatge, també comptam amb un porxo que només 

s’empra a primera hora del matí i a l’hora de la sortida.

Porxo entrada i sortida. 

AMBIENTS ÀREES CURRICULARS TIPOLOGIA

Exterior Coneixement de si mateix i 
autonomia personal, 
coneixement i interacció amb 
l’entorn i àrea de 
comunicació i representació

Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, sempre que hi 
hagi places, el número 
màxim són 15 infants)

Moviment Coneixement de si mateix i 
autonomia personal, 
coneixement i interacció amb 
l’entorn i àrea de 
comunicació i representació

Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, sempre que hi 
hagi places, el número 
màxim són 15 infants)

Creacions Coneixement de si mateix i 
autonomia personal, 
coneixement i interacció amb 
l’entorn i àrea de 
comunicació i representació

Taller o Ding (Només hi 
poden anar si s’han apuntat 
a taller o tenen una targeta 
de Ding)

Construccions i joc simbòlic Coneixement de si mateix i 
autonomia personal, 
coneixement i interacció amb 
l’entorn i àrea de 
comunicació i representació

Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, sempre que hi 
hagi places, el número 
màxim són 15 infants)

Pre-càlcul i Pre-lecto Coneixement de si mateix i 
autonomia personal, 
coneixement i interacció amb 
l’entorn i àrea de 
comunicació i representació

Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, sempre que hi 
hagi places, el número 
màxim són 15 infants)
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L’entrada és el lloc on rebem els infants i a les famílies a les 8:45 del matí. Allà els 

infants es troben amb un plafó amb totes les fotografies de tots els infants de la comunitat 

de petits. Aquesta fotografia personal és un identificador que serveix als infants per deixar 

constància que han vengut a l’escola (penjen la fotografia a un gran arbre pintat) o si és del 

seu interès apuntarse al taller del dia (penjen la seva fotografia al plafó del taller del dia). 

A  primera  hora  del  dia  a  aquest  espai  hi  hal'acompanyant  de  referència  de 

l’entrada, gairebé sempre és la mateixa persona i les famílies estan familiaritzades amb 

ella. Aquest és l’encarregat de donar el bon dia a pares, mares i infants i de recollir al 

quadern d’incidències totes aquelles informacions que les famílies vulguin fer arribar als 

diferents  acompanyants  de la Comunitat dels Petits. 

A les  parets  d’aquest  espai  és  pot  llegir  una  frase  que  pot  resumir  l’essència 

d’aquest lloc “TENS TOT UN DIA NOU PER FER LES COSES AMB EL COR”.

Aquest espai també ens serveix per situar tot l'equipament de  pluja dels  infants I 

també per realitzar el moment de la sortida a les 13:45.  Per realitzar aquest moment de 

sortida és troben sempre amb un mestre de referència que acompanya aquest moment i 

espai i comunica a les famílies les incidències que s’hagin pogut produir o totes aquelles 

informacions que és volen donar a les famílies.

Sala de mudes 

Devora el porxo de l’entrada/sortida és troba la sala de mudes, és un lloc on cada 

infant i cada acompanyant de la Comunitat dels Petits té un calaix personal on guarda tot 

allò  que  li  és  necessari  (banyador,  tovallola,  roba  de  recanvi,  sabatilles).  Cada  infant 

decideix si hi vol deixar algun objecte personal (padasset, peluix…) amb la consigna que 

poden anar a visitar-lo sempre que vulguin però no el poden treure del calaix ni de la sala 

de mudes.  Si  els  infants es banyen, es fan pipi,  s’embruten… saben que han d’anar a 

aquest  espai  a  canviar-se de roba de manera autònoma, si  necessiten ajuda sempre la 

poden demanar a un mestre que l’acompanyarà en aquest moment encorajant a l’infant 

que es canvii sense ajuda (autonomia i responsabilitat).
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Ambient Exterior

L’ambient Exterior de la Comunitat dels petits és un espai clau. Si  haguessim de 

donar  als  ambients  diferents  graus  d’importància  segons  les  necessitats  bàsiques  que 

cobreixen, diriem que és l’espai més important de la Comunitat dels Petits, per la qual 

cosa la preparació d’aquest ambient s’ha fet amb molta cura i consciència. En ell trobam 

molts d’elements i material no estructurats per fer jocs de construcció (que gairebé sempre 

els infants els combinen amb joc simbòlic) com capses de construccions gegants, fustes 

petites  i  grosses  i  troncs,  per  provar  les  seves  capacitats  físiques  trobam dues  pedres 

gegans,  dos  pins  grossos,  un  tronc  gegant  d’arbre  d’ametler,  un  rocodrom  i  barres 

d’equilibris, per cobrir la necessitat de balanceig tenim dues rodes engronsadores anclades 

a les branques dels pins,  també hi ha un arener en forma de ferradura, capses de fusta, 

olles, utensilis de cuina per crear una cuineta (els nins la monten i desmonten i la cuina 

mai no és igual). 

Part d’aquest espai d’exterior són els porxos dels tres ambients interiors,  a cada 

porxo hi ha diferents propostes d’activitats. Al porxo de l’ambient interior de moviment 

trobam la pica per rentar-se les mans i els  quinze espais per posar les sabates dels infants 

(als espais interiors els infants van sense sabates, tenim sol radiant i moltes catifes) que 

volen entrar a l’ambient interior de moviment. Al porxo de l’espai de creacions trobam el 

lloc preparat pel berenar col.lectiu per la qual cosa hi ha taules i  cadires. Al porxo de 

l’ambient  interior  de  Construccions  i  Joc  Simbòlic  trobam fustes  petites  per  construir, 

també hi ha els quinze espais per deixar les sabates. Al porxo de l’ambient interior de pre-

càlcul i pre-lecto trobam unes peces per fer circuits de carreteres i material per simular jocs 

de mecànica.

Aquest ambient és repensa durant tot el curs i es van fent modificacions segons les 

necessitats que els acompanyants anam observant. L’inconvenient d’aquest espai és que és 

massa petit per  la ràtio d’infants que tenim i la necessitat d’energia expansiva, mitjançant 

els jocs de correr, no és cobreixen de la millor manera (per la qual cosa hem d’oferir tallers 

que  cobreixin  aquesta  necessitat)  però  just  davant  de  l’escola  tenim  un  petit  pinar 
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propietat de l’Ajuntament que podem aprofitar en moments puntuals. Una de les nostres 

demandes és obrir una porta d’accés directa a aquest espai natural.

Ambient de moviment 

L’ambient de moviment és de joc físic, és treballa la motricitat fina i gruixada i el joc 

simbòlic.

Les condicions que s’han tengut en compte per preparar aquest ambient són les 

etapes evolutives de Piaget i de Rebeca Wild. 

L’activitat  que  és  dóna  dins  l’ambient  no  éstà  dirigida  per  l’adult,  hi  ha  lliure 

circulació  i l’entrada a l’ambient només està condicionada a què hi hagi places lliures. El 

rol  de  l’infant  és  actiu,  la  seva  activitat  és  espontànea.  A tots  els  espais  de  l’escola 

respectam l’etapa egocèntrica per això no obligam a compartir. Quan un infant ha triat un 

material per jugar-treballar, respectam aquesta elecció i pot usar-ho el temps que necessita, 

després ho ha de reconar.

Hi ha dos tipus de materials a l’ambient de moviment, fixos i mòbils.

Els materials fixos que tenim són: corda per pujar, escala corda d’alzada, rocòdrom, 

matalassos de protecció, matalàs gruixat (llevapors). Els materials fixos permeten que hi 

puguin jugar molts de nins, només han de respectar torn. D’aquesta manera sempre hi ha 

alguns materials per fer exercici físic ( pujar, botar, davallar, escalar, engronxar-se…)

Els  materials  mòvils  que  tenim  són  teles,  coixins  de  moltes  formes  i  mides, 

matalassos  petits… Poden  translladar  aquest  material  per  jugar  a  joc  simbòlic  (pujar, 

botar, davallar, escalar…)

Ambient de creacions

L'ambient de creacions és el d'expressió plàstica  i  desenvolupament sensorial  i 

motriu (motricitat fina). Aquest espai s'organitza en microespais: modelatge, creació en 

horiotzontal  on hi  ha varietat  de material  fungible,  joc  de pintar  en vertical,  espai  de 

manipulació i espai de llum-foscor.
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A l'ambient s'ofereix material divers per potenciar la creativitat i l'acompanyant es 

limita a observar aquesta expressivitat sense ser jutjada ni avaluada, crea les condicions 

adequades en les que cada infant de diverses edats port dirigir i empoderar-se en els seus 

processos, atenent demandes concretes, sense adelantar-se a les necessitats de cadascú tot 

possibilitant la investigació i el descobriment. 

A través de l'ús dels diferents materials i estris proposats també desenvolupen la 

motricitat fina, així com les capacitats sensitives, d'observació, atenció i concentració.

És un espai en el qual els infants tenen l'oportuniotat de descobrir, expertimentar, 

manipular, sentir, imaginar, gaudir, expressar, crear,..

Entenem l'expressió de cada infant com la manifestació d'allò personal e íntim que 

cal  respectar i  protegir.  També ho entenem com un llenguatge d'expressió d'emocions, 

sentiments,…

Ambient de construccions i joc simbòlic

L'ambient  de  construccions  i  joc  simbòlic  pretén  donar  resposta  a  necessitats 

autèntiques pròpies dels infants de Comunitat de Petits, respectant el moment evolutiu de 

cada infant, és a dir, sense adelantar processos i acceptant a cada un tal com és. 

Atenent a les etapes evolutives de Piaget, els infants amb edats compreses entre els 

2 i els 6-7 anys es troben a l'estadi preoperacional, que es caracteritza especialment pel 

desenvolupament del llenguatge, la imitació, el pensament simbòlic i l'egocentrisme. 

Doncs bé, tot i que els aprenentatges a aquestes edats es donen de forma globalitzada, 

aquest ambient està específicament enfocat a resoldre les necessitats de joc simbòlic i joc 

de construccions.

Organització espaial:

L'ambient "Construccions i joc simbòlic" està situat a un dels espais interiors de 

Comunitat de petits. 
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Una limitació pel que fa a l'espai és el nombre màxim de places establert per al bon 

funcionament de l'ambient que està delimitat físicament a l'entrada. En aquest cas és de 15 

places.

Organització temporal:

L'essència del projecte és la lliure circulació, de manera que procuram que l'espai 

estigui disponible durant tota la jornada escolar per a que els infants que ho desitgin hi 

puguin accedir. Si l'acompanyant referent de l'espai ha de complir altres funcions l'horari 

de disponibilitat es pot veure restringit en alguns moments.

En aquest punt cal destacar que el temps que un infant passa a l'ambient depèn 

exclusivament de la seva voluntat, a no ser que se l'hagi de convidar a sortir. Això succeeix 

quan un infant no respecta els límits establerts.

Organització metodològica: 

L'estètica  de  l'ambient  és  molt  important,  ja  que  aquest  ha  de  ser  atractiu  per 

satisfer la curiositat del nin/a i a més a més ha de ser acollidor i donar seguretat, cosa que 

depèn també de l'adult acompanyant.

Aquest  espai  té  assignat  un  adult  de  referència  que  és  qui  el  coneix  millor  i 

s'encarrega de mantenir-lo.  Com a la  resta  d'espais,  l'adult  té  la  funció  d'acompanyar 

processos des del respecte, no des de la instrucció. Tant per part de l'adult com dels iguals 

el respecte és fonamental, ja que cada un s'ha de poder expressar sense por a ser jutjat.

Enllaçant amb el punt anterior, cal resaltar la importancia de regir-nos per unes 

normes  i  uns  límits  establerts  per  a  tots  els  espais  interiors,  i  també per  a  aquest  en 

concret, que garanteixen que aquest sigui un ambient tranquil. Això és imprescindible per 

a que l'activitat que els infants hi desenvolupen sigui profitosa i respectuosa per a tots. 

Aquests límits s'estableixen per a tota la comunitat educativa. Mitjançant l'activitat 

espontanea i els límits els infants van aprenet a autoregular-se.

Per  tal  de  dur  un  control  de  l'activitat  de  cada  infant  disposam  d'una  graella 

d’observació directa on s’enregistren l’ús significatiu que fa dels materials, el temps i la 

concentració que hi deposita. A més a més, també s'enregistren detalls importants del seu 

procés (ex: tipus de joc, relacions,etc.)
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Materials:

Tot i que hi podem trobar gran diversitat de materials, donam importancia a que 

siguin poc estructurats per afavorir el desenvolupament de la imaginació i la creativitat. 

El  material  s'organitza  segons  les  seves  funcions  o  característiques  en  els  cinc 

micro-espais descrits anteriorment. A grans trets, el material del que disposam seria:

Zona de joc simbòlic: Cuineta, caseta, caseta de nines, teatret de titelles, escenari i 

material per desfressar-se (teles, barrets, roba, perruques).

Zona  de  construccions:  Peces  de  construcció  de  diferents  tipus  (fustes,  troncs, 

encaixos,  etc.),  material  natural  (pedretes,  petxines...),  tren  de  futsa,  peces  de  lego,  

animalets i cotxes.

Dinàmiques que s’hi donen:

Bàsicament les dinàmiques que s'hi donen són jocs lliures i activitats no directives, 

espontànees dels infants a partir de la lliure interacció amb els materials i les relacions que 

van establint amb la resta d'iguals. És habitual tant el joc individual com en parella o petit 

grup. Juguen un paper important en els jocs la interacció i l'intercanvi comunicatiu,  que 

afavoreix el desenvolupament de la capacitat d'arribar a acords i resoldre petits conflictes. 

Ambient de pre-càlcul i pre-llengües. 

En aquest ambient de pre-càlcul els infants exploren, experimenten i es formulen 

preguntes i verifiquen hipòtesis a través dels diferents materials que hi ha al seu abast. 

Comencen a tenir consciència de la importància dels números en la vida quotidiana així 

com de la seva utilitat. Es desenvolupa la curiositat i la iniciativa per la descoberta de les 

lletres i els números i poden aplicar estratègies de càlcul, comparar, ordenar, classificar,… 

Exploren amb el llapis, guix, retoladors, sorra, tampons,…per realitzar produccions 

escrites individuals o col·lectives i també per treballar la grafomotricitat fina.

S’inicien  en  els  usos  socials  de  la  lectura  i  l'escriptura  a  partir  de  recursos  de 

l'entorn  com poden  ser  etiquetes,  cartells,  rètols,  llibres  i  contes,  etc.  I  així,  acostar  a 

l’infant a la descoberta progressiva de les relacions entre el text oral i l'escrit.
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Tot a partir del joc i de la decisió lliure de l’infant en escollir el material que més 

l’interessi.

Què hem tengut en compte al preparar aquest ambient?

Les etapes de desenvolupament d’en Jean Piaget i de Rebeca Wild

L’ambient ha de vetllar perquè s’adapti a les necessitats i els interessos dels infants i 

de la línia pedagògica. Així  mateix, s’han de detectar les mancances i observar què és el 

que no funciona i el referent de l’espai actuar en conseqüència.  

Quin material trobem? 

Material  de  numeració  (  nombres  i  comptadors,  encaixables,  traç  lliure  de 

nombres,....)

Material concret, balances i fraccions en barra i en cossos

Material sensorial ( caixes groga, vermella, blava i verda, torre rosa, escala marró i 

barres numèriques de la pedagoga Maria Montessori).

Material de vida pràctica 

Jocs diversos ( lògico, trencaclosques, dòmino,...)

Material divers per treballar les lletres ( pissarra veleda i lletres magnètiques, lletres 

i números per repassar de paper de vidre, Abecedari en català i castellà, llapis i colors i 

diferents tipus de paper per fer primeres produccions escrites, targetes amb paraules i 

imatge per relacionar,...)

Material per treballar el traç ( safates per fer traç amb arena/sal, retallar/aferrar,...) 

Material  d'observació-ciències:  On  hi  ha  fòssils,  mapamundi,  llibres  de  naturalesa, 

Lupes,...

Dins d’aquest ambient també es troba un microespai destinat a la Biblioteca on es 

poden trobar contes, enciclopèdies d’animals, llibres il·lustrats i una capsa amb titelles de 

dit per tal que s’inventin i interpretin petites històries i  així, també es treballi l’expressió 

oral.
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COMUNITAT DE MITJANS I GRANS

La Comunitat dels Mitjans i grans compta amb set espais de lliure circul.lació on els 

infants hi poden accedir durant tota la jornada escolar, cins espais mixtes on hi ha franges 

horàries  de  lliure  circul.lació  i  d'altres  de  proposta  de  taller  o  registre  i  7  espais  que 

s'empren per proposates de taller o registre.

AMBIENTS ASSIGNATURA TIPOLOGIA

Ambient de benvinguda Valors socials, Llengua 
Catalana i Castellana

Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, no hi ha límit de 
places)

Hall i passadissos Valors socials, 
matemàtiques, LLengua 
Catalana i Castellana, 
Educació Artística.

Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, no hi ha límit de 
places)

Ciències Ciències Naturals i Ciències 
Socials

Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, no hi ha límit de 
places)

Càlcul Matemàtiques i càlcul Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, no hi ha límit de 
places)

Llengües Llengua Catalana, Castellana 
i Anglesa

Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, no hi ha límit de 
places)

Art, Construccions i joc 
simbòlic

Ed. Artística, Matemàtiques i 
Valors socials

Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, hi ha quinze 
places)

Exterior Educació física, Multiesports 
i Valors socials, LLengües.

Lliure circulació (Entren 
lliurement quan tenen la 
necessitat, no hi ha límit de 
places)
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Espai exterior de Taller de 
Mescles i Transvassaments

Multidisciplinar Lliure circulació a 
determinades franges 
horàries per infants que 
estan a determinats grups de 
referència. També s'empra 
com a Espai de Taller.

Espai exterior Hort 1 Multidisciplinar Lliure circulació a 
determinades franges 
horàries per infants que 
estan a determinats grups de 
referència. També s'empra 
com a Espai de Taller.

Biblioteca/Taller Multidisciplinar Lliure circulació a 
determinades franges 
horàries per infants que 
estan a Assemblea Avançada 
i Assemblea Autònoma. 
També s'empra com a Espai 
de Taller o Registre a 
determinades franges 
horàries.

Espai 1 Lliure Circulació 
Assemblea Avançada i 
Autònoma/taller

Multidisciplinar Lliure circulació a 
determinades franges 
horàries per infants que 
estan a Assemblea Avançada 
i Assemblea Autònoma. 
També s'empra com a Espai 
de Taller o Registre a 
determinades franges 
horàries.

Espai 2 Lliure Circulació 
Assemblea Avançada i 
Autònoma/taller

Multidisciplinar Lliure circulació a 
determinades franges 
horàries per infants que 
estan a Assemblea Avançada 
i Assemblea Autònoma. 
També s'empra com a Espai 
de Taller o Registre a 
determinades franges 
horàries.

Espai exterior Hort 2 Multidisciplinar Només poden accedir a 
aquest espai si s’apunten a 
taller o fan una sol.licitud de 
reserva de l'espai.
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ESPAIS NOMÉS DE LLIURE CIRCUL·LACIÓ

Hall, passadissos i ambient de benvinguda 

Quan entres a l’edifici principal del Ceip Talaiot el primer que et trobes és amb una 

petita sala d’espera amb quatre butaques blanques, una estora vermella , una finestra que 

dóna a l’hort de la Comunitat dels Petits i una paret baixa amb una frase que posa “ La 

majoria dels nin@s escolten el que dius, fins hi tot alguns nin@s fan el que dius, però tots 

els nin@s fan el fas.”

Taller de càlcul Matemàtiques i càlcul Només poden accedir a 
aquest espai si s’apunten a 
taller o fan una sol.licitud de 
reserva de l'espai.  S'empra 
com a espai de registre a una 
determinada franja horaria.

Música Educació artística Només poden accedir a 
aquest espai si s’apunten a 
taller o fan una sol.licitud de 
reserva de l'espai.  S'empra 
com a espai de registre a una 
determinada franja horaria.

Menjador i cuina Llengües, Càlcul i Valors 
socials

Només poden accedir a 
aquest espai en el moment 
del berenar i si s’han apuntat 
a algún taller de cuina o si 
fan una sol.licitud de reserva 
de l'espai..

Audiovisuals Multidisciplinar Només poden accedir a 
aquest espai si s’apunten a 
taller o fan una sol.licitud de 
reserva de l'espai.

Gimnàs Educació física, Multiesports 
i Valors socials, LLengües.

Només poden accedir a 
aquest espai si s’apunten a 
taller o fan una sol.licitud de 
reserva de l'espai.

Educació Creadora (taller de 
color)

Educació artística Només poden accedir a 
aquest espai si s’apunten a 
taller o fan una sol.licitud de 
reserva de l'espai.
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També trobam l’escala que va cap a l’ambient d’audiovisuals, l’ambient de música i 

els espais de la Comunitat de grans.

Entrant  a  la  dreta  és  troba  el  taurell  de  la  mestra  que  normalment  dóna  la 

benvinguda als infants i families de la Comunitat de Mitjans, ella recolleix les demandes o 

informacions de les famílies, duu el registre d’assistència, cobra els doblers del berenar 

col.lectiu o del menjador escolar… 

Just d’arrera el taurell i donant majestuositat i personalitat a aquest espai es troba 

un gran mural, grafiti que extreu l’esència de la nostra escola, son dos infants gegants 

jugant, un d’ells contrueix un Talaiot. A d’alt d’aquest mural hi tornam trobar la frase “ 

Tens tot un dia nou per fer les coses amb el cor”. En aquest espai hi trobam unes peces 

geomètriques de fusta gegants  que els  infants  empren per donar a  cada moment una 

impressió diferent de l’espai, també hi ha dos microspais més de jocs de contruccions i un 

de jocs de taula.

Davall l’escala que dóna al primer pis tenim una casa de fusta, encara hi ha molta 

necessitat de joc simbòlic. En aquest hall també tenim la paret on tenim penjats els tallers 

dels dia i un rellotge gegant. 

Anant cap a l’espai exterior, a la dreta, trobam l’espai personal. És un espai  obert 

on hi ha prestatges amb els calaixos personals dels infants, dins aquests calaixos hi ha els 

objectes  personals  dels  infants  (roba  de  recanvi,  sabates  d’interior…).  També  trobam 

penjadors  per  posar  el  xubasquero  i  les  jaquetes  si  fa  fred.  Al  passadís  que  dóna  a 

multiambients i a arts i contruccions trobam  dos espais per a joc simbòlic amb playmobil i 

casetes,  també  tenim una  petita  llibreria  de  passadís  i  uns  espais  de  descans/lectura 

individual.  Al  fons  del  passadís  tenim  un  espai  on  hi  poden  anar  els  infants  quan 

necessiten estar sols. Els passadissos,el hall i l’ambient personal són espais educatius més 

per la qual cosa sempre hi ha la presència d’una mestra-acompanyant que vetlla per el 

compliment de les normes i per garantir la seguretat.
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Ambient d’arts i construccions 

L’àrea  d’educació  plàstica  la  podem  treballar  a  dos  espais:  a  l’ambient  d’art  i 

construccions i al Taller de Color, tot i que sabem que apareix en múltiples llocs i moments 

ja que a l’escola treballam d’una manera global (construccions al pati, al passadís, mural a 

Ciències, etc). Ambdós espais estan inspirats en l’Educació Creadora d’Arno Stern. 

S’ha tingut en compte: 

• Disposa d’un material senzill i poc estructurat, natural a ser possible, en resposta a 

les  necessitats  dels  infants  i  al  Currículum  d’educació.  Com  més  senzill,  més 

opcions, possibilitats…més creativitat.

• Espais per a treballar individualment i en grup.

• Actitud de respecte i vàlua cap a la individualitat de cada persona, espai on poden 

ser ells mateixos.

• Les produccions no estan bé ni malament, són un procés, un joc en el qual aprenen 

distintes competències. No s’exposen però si l’alumne ho desitja, es guarden.

• Grups heterogenis: es dóna la interacció d’alumnes de distintes edats, procedències, 

ritmes,…entenem la diversitat com a riquesa. A més, no es comparen tant ja que es 

veuen diferents, evitam la competència.

L'ambient d'art i construccions ha quedat en una aula molt gran ja què l’estiu del 

2017-18 es va tirar a terra una paret que separava dos espais (amb previ permís de la 

Conselleria  i  aparelladora de l'Ajuntament),  la  qual  cosa ha permès que a més de ser 

l’ambient d’art també hi hagi una part de construccions i joc simbòlic, una gran necessitat 

a  satisfer  pels  nostres  infants  (tenint  en  compte  la  seva  etapa  evolutiva  i  els  seus 

interessos) i també una part concreta del currículum d’educació plàstica.

Els infants utilitzen aquest espai mitjançant la lliure circulació (ells trien els materials a 

emprar).
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Cada material que forma part de l’ambient correspon a un o varis continguts del 

currículum,  a  més  de  cobrir  les  necessitats  dels  alumnes.  En  general,  la  majoria  són 

materials  naturals  com  la  fusta,  el  cartó,  l’argila,  la  roba…i  poc  estructurats,  un  sol 

material permet múltiples usos donant a lloc a la creativitat del nin/a i cobreix un, dos o 

tres estàndards avaluables del currículum de plàstica. 

Entenem el joc i l’experimentació dels materials com a aprenentatge, és part de la 

naturalesa humana. Cada alumne/a treballa segons els seus interessos i ritme, per pròpia 

iniciativa, per tant, és una manera d’aprendre molt individualitzada; a la vegada, també 

permet treballar tot sol o de forma cooperativa. Per tant, vàries competències es donen 

alhora: la d’autonomia i iniciativa personal, comunicació, social, cultural i artística.

Multiambients (Ciències, Llengües i Espai matemàtic)

El curs 16-17 comptavem amb tres ambients (ciències, llengües i càlcul) separats 

físicament per parets i amb una entrada individual cada un. Això implicava que si els 

voliem tenir oberts necessitavem una mestra acompanyant a cada ambient. A partir del 

curs escolar 17-18 tenim els tres ambients connectats perquè tomaren les parets que els 

separàven i ha estat una decisió molt encertada. Els espais és van adaptant a les noves 

necessitats.

Dins multiambients és troben ben diferenciats els espais de Ciències, Llengües i Càlcul.

Ciències

Ciències Naturals i Socials, és l'ambient que a nivell de situació, es troba més a prop 

dels infants quan arriben a l'escola. També és l'ambient per on s'ha de passar per accedir a 

altres  ambients  com  són  Llengües  o  Càlcul,  és  a  dir,  a  l'espai  que  anomenem 

multiambients.
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A l'ambient  de  ciències,  els  infants  accedeixen al  coneixement  del  món que els 

envolta a través de materials, que es troben organitzats en diferents seccions dins l'aula. 

Com són:

- Geografia

- Anatomia

- Geologia

- Botàica

- Astronomia

-Història

- Zoologia

En aquestes seccions, els infants manipulen, observen, estudien i reflexionen sobre 

els continguts propis de les assignatures, com ara, iniciació a l'activitat científica, l'ésser 

humà i la salut, els éssers vius, la matèria i energia, la tecnologia, objectes i màquines, el 

clima i els fenòmens de la Terra, l'organització de la societat i del territori, la història i el 

patrimoni cultural.

Llengües

L’ambient de llengües està organitzat amb diferents espais. Per ajudar-nos a fer la 

descripció podríem dir que aquests espais están definits pels paràmetres del currículum 

de  llengües.  A més,  hem  decidit  incorporar  altres  recursos  a  partir  de  demandes  i 

necessitats que els nins ens han fet arribar.

A tots els espais de l'escola hi ha materials per poder accedir a les dues llengües 

oficials, tant el català com el castellà. A part, també tenim un espai on s’hi ofereixen els 

material propis d’anglès. 

Els  paràmetres  de  llengües  que  ens  facilitaran  la  presentació  de  l’ambient  de 

llengües són:

❖ Comunicació oral: parlar i escoltar

❖ Comunicació escrita: llegir
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❖ Comunicació escrita: escriure

❖ Coneixement de la llengua

❖ Educació literaria

Espai matemàtic

Dins aquest ambient hi trobam material manipulatiu per viure les matemàtiques. 

Mitjançant diferents jocs, textures, objectes de la vida real, etc. els infants van construint el 

seu propi coneixement. Així, cada persona, arriba a l’assoliment dels objectius matemàtics 

de manera relacionada, tal com indica el currículum de les Illes Balears.

En dit currículum hi trobam 5 blocs de continguts:

1. Processos, mètodes i actituds matemàtiques.

2. Nombres

3. La mesura

4. Geometria

5. Estadística i probabilitat

Tots aquests blocs tenen el seu material a l’espai de càlcul i amb l’acompanyament 

dels adults els infants treballen les matemàtiques d’una manera integral i vivencial.

Ambient exterior 

El  curs  16-17  l’ambient  exterior  era  una  pista  esportiva  de  ciment  amb  dues 

porteries i  dues cistelles. Era un lloc que no convidava a estar-hi llargues estones i no 

ajudava a crear joc. Els infants normalment jugaven a jocs de córrer, encalçar-se, i no era 

per res un ambient tranquil perquè hi havia agressions, tant verbals com a físiques. 

L’ambient no estava ben preparat però no teniem recursos econòmics per fer la 

gran inversió que calia. L’estiu del 2017 després d’haver fet a partir de l’Associació Innova 

Talaiot (associació creada per mestres i famílies del Ceip Talaiot amb la intenció de generar 

doblers  per  poder  sustentar  econòmicament  el  projecte)  diners  per  invertir  en  l’espai 
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exterior és va transformar totalment l’espai i aconseguirem a la fi tenir un ambient exterior 

preparat per cobrir les necessitats dels infants. 

Encara que encara tenim un acabat de ciment, damunt aquest hem creat diversos 

microespais amb tancats de vigues o pedres i emplenats de diferents materials  distribuïts 

i integrats amb molta cura per oferir la major possibilitat de jocs i activitats. 

S'ha posat molt d'esment en crear espais de joc individial i espais de joc en petit 

grup. 

L'espai convida als infants a que provin, connectin, decobreixin i desenvolupin les 

seves habilitats físiques i socials. 

És un espai de l'escola al que donam una importància cabdal ja què té molt a veure 

amb l'èxit de les propostes i l'organització de l'escola. 

ESPAIS MIXTES LLIURE CIRCULACIÓ/TALLER/REGISTRE

Espai exterior de Taller de Mescles i Transvassaments

A l'espai  exterior  hi  ha  una  part  dedicada  a  la  creació  de  circuits  d'aigua,  de 

transvassaments i mescles amb diferents materials.

Hi trobam una paret de pedra i calç on hi ha un  grifó que dona aigua a unes teules 

que desemboquen en una pica també de pedra. Hi  ha diferents recipients amb diferents 

capacitats i formes, així com eines i materials diversos per  construir  (pedres de diferents 

mides, teules, mangueres...) i diferents  materials talls com: arena, picadís, terra i grava.

En aquest ambient s'hi duen a terme tallers de càlcul i de mesures. També se'n pot 

fer ús en lliure circulació obert a tots els infants de l'escola, hi poden accedir per  parelles.

Espai exterior Hort 1

Al costat de l'ambient de Transvessament hi ha un jardí on hi ha arbres de mitjan 

alçada,  flors,  plantes  aromàtiques,   una  compostera,  una  lombricompostera,  un  hotel 
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d'insectes, pedres per poder seure o fer equilibris i una estructura pensada perfer trobades 

amb infants.  Aquest  està  habilitat  per  poder-ne  fer  ús  en lliure  circulació  per  tots  els 

infanst  del  centre  en  qualsevol  moment  del  dia.  En  aquest  jardí  hi  trobam  una  part 

reservada als tallers d'hort  relacionant-ho amb el projecte de Permacultutra iniciat aquest 

curs. Per poder emprar les eines de l'hort  s'ha de fer a través dels tallers o mitjançant  les 

sol.licituds que es poden emprar en determinats grups de referència.

Biblioteca/Taller

Aquest  espai   està  destinat  a  la  lliure  circulació  i  atén   la  necessitat  de  poder 

consultar llibres que estan  classificats en tipologies de text  o per atendre la necessitat  de 

conversa en actitud tranquil·la, també per fer treballs individuals, de grup o tutories. 

També poden fer consultes amb ordinadors. És un ambient  agradable, amb  estores 

i butaques o  sofàs  per  sentir-se còmode. Té  taules grans i  taules més petites per atendre 

a la necessiat dels alumnes. 

També  es un espai que  s'utilitza per fer tallers i per fer el registre els nins i nines 

que pertanyen al grup d'Assemblea Elemental.

Espai 1 Lliure Circulació Assemblea Avançada i Autònoma/taller

L'espai 1 està destinat a la lliure circulació. Hi  ha taules de diferentes mides per 

atendre  a  la  diversitat  de  grups  d'alumnes  i  de  necessitats.  Tenen  ordinadors  per  fer 

consultes  i  Materials  manipulatius  i  de consulta  relacionats  amb les  Ciències  Socials  i 

Naturals i les Matemàtiques.  

També s'utilitza per fer el registre del grup Reunió i diversos tallers o alguna tutoria 

individual.
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Espai 2 Lliure Circulació Assemblea Avançada i Autònoma/taller

L'espai 2 està destinat a la lliure circulació. Hi ha taules de diferents  mides per 

atendre a la diversiat  de grups  d'alumnes i  de necessitats.  Tenen ordiandors per  fer 

consultes  i  materials  manipulatius  I  de  consulta  relacionats  amb les  Llengües (Català, 

Castellà i Anglès).

També disposa d'una pissarra digital per poder-la  utilitzar a tallers.

Aquí se fan tallers de diverses àrees i el resgistre del grup d'Assemblea Autònoma i 

Assemblea  Avançada.  També  es  fan  les  reunions  del  grup  d'Assemblea  Autònoma  i  

tutories individuals.

ESPAIS DE TALLER I/O REGISTRE

Espai exterior d'hort 2

Entre els edificis de petits i  mitjans hi trobam un espai on s’hi ha creat un hort 

d’estiu, és un espai on l’edifici hi fa molta d’ombra i s’han pogut sembrar plantes que 

sobrevisquin a l’estiu de Mallorca sense massa cura per part dels adults que queden al 

centre durant les vacances. En aquest espai s’hi pot accedir a través de tallers. Consta d’un 

espai sota l’escala exterior que serveix com a lloc de sembra en taula i d’amagatzament de 

les eines que es fan servir en les tasques de manteniment de l’hort. També d’una zona de 

terra on hi ha arbres de mitjan alçada i mates que s’estan substituint per arbres de fulla 

caduca per donar ombra a l’estiu i claror a l’hivern. Aquest hort també s’ha inclós dins el 

projecte de permacultura.

Taller de càlcul

Aquest  espai  és  un  annexe  de  l'espai  matemàtic  de  lliure  circul.lació  amb  la 

peculiaritat que només s'hi pot accedir mitjançant una proposta de taller o una reserva de 

l'espai  mitjançant  una  sol.licitud.  Té  una  capacitat  per  8  infants  i  hi  ha  material 
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manipulatiu  d'accés  i  perfeccionament  a  la  numeració,  al  càlcul,  a  la  geometria  i  a  la 

mesura. Té espais per treball individual i en petit grup.

Taller de color 

Aquest  espai  es  va  crear  seguint  més  estrictament  les  premisses  de  l’educació 

creadora d’Arno Stern. Es tracta d’una sala rectangular, amb les parets folrades de suro 

fins a 2m d’alçada i a on a la part central hi podem trobam la “taula-paleta” amb 18 colors 

i els seus respectius pinzells, sense cap finestra a l’exterior per a estar més presents en el 

taller.

Dues o tres vegades a la setmana, sempre a la mateixa hora al llarg de tot el curs, es 

convida a alumnes de totes les edats a participar d’aquest taller permanent. Per tant, en 

cada taller podem trobar grups d’onze infants de 3 anys a 12 anys pintant a la mateixa 

vegada, mesclats.  Els papers es claven a les parets,  allà on volen. Un dibuix pot estar 

compost d'un o més papers, forma part del joc.

Els materials que hi podem trobar són;

• 18 colors en témperes

• Pinzells prims i gruixuts

• Pots amb aigua

• Bates per a no embrutar-se la roba

• Papers mida cartolina i xinxetes.

• 2 taburets

És un taller molt bonic ja què interactuen infants de distinta edat i s’originen unes 

converses i complicitats que només es podrien donar amb aquestes condicions. Parlen, 

riuen, … mentre cada un pinta el seu o seus dibuixos amb llibertat. Del que no es parla és 

del que s’està dibuixant per no caure en la valoració, comparació, descripció errònia…la 

pintura es viu com un joc, una experimentació de colors, la necessitat de tota persona de 

traçar (formulació)

En aquest taller, el nostre rol ja no és el d’acompanyar sinó el d’assistir, l’adult es 

posa  al  servei  dels  participants  per  a  que  juguin-pintin  amb  llibertat,  sense  judici  ni 
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preocupacions,  detectant les seves necessitats i  satisfent-les al  moment,  així  com posar 

límits.

Ambient d’audiovisuals 

És  un  ambient  que  no  està  obert  a  la  lliure  circul.lació,  només  s’empra  amb 

proposta de taller. És una sala completament oscura, amb les parets pintades de negre. A 

un costat de la sala hi ha unes grades de fusta i a l’altra una pantalla digital, un ordinador 

i un projector.).

És un espai que té múltiple funcionalitat,  hi  ha propostes de taller de diferents 

tipologies, és realitzeen presentacions de projectes personals, hi ha infants que reserven 

l'espai per practicar treballs personals...

Ambient de música

L'ambient de música és un espai acollidor, lluminós i càlid, amb olor a fusta, un 

ambient que convida a entrar i a descobrir un nou món, el món de la música. Creat per tal 

de què l'infant  pugui  experimentar  lliurement  amb tot  allò  que la  música ens aporta, 

sonoritat,  moviment,  cultura,  emocions...És  un  espai  on  l'experiència  musical  es  pot 

vivenciar de manera conjunta com individual. No hi ha regles alhora de crear música, 

només l'instint  creador  de  l'infant  podrà  dirigir  el  seu propi  sentit  musical  i  elegir  el 

material que més li convengui o vengui de gust al moment. 

S'ha prioritzat en tot moment i en la mesura de lo possible que els materials siguin 

de  fusta  i  d'elements  naturals,  tant  els  instruments,   els  jocs  didàctics,  i  els  elements 

d'organització com puguin ser senalles i altres recipients per organitzar el material. Això 

fa  que  el  pròpi  espai  convidi  a  passar  i  a  sentir  una  energia  positiva  plena  d'amor  i 

sensibilitat davant el material que s'està utilitzant. 

La circulació lliure dins l'ambient, està pensada com a màxim per a 6 alumnes, és 

un nombre molt reduït però entenem que el material que està a la seva disposició és un 
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material sonor i podríem interrompre  amb la dinàmica tranquil·la i relaxada en què es 

basa  l'aprenentatge  del  nostre  projecte  educatiu.  També  està  pensat  per  tal  de 

desenvolupar tallers musicals on l'acompanyant dirigeix una activitat molt concreta. 

Aquestes  activitats  moltes  vegades  solen  sorgir  dels  mateixos  interessos  dels 

alumnes a partir de la circulació lliure, ja pot ser per l'interés en la descoberta d'algun 

material en concret de l'ambient o d'un interés de llenguatge musical al qual no en són 

capaços de descobrir per ells mateixos i necessiten l'ajuda de l'adult.

Dins l'ambient podem trobar:

La ZONA INSTRUMENTAL

La ZONA DE JOCS

La ZONA DE MOVIMENT

La ZONA DE BIBLIOTECA

La ZONA DE TREBALL

5.2.2 Gestió dels temps.

Les  etapes  d'Infantil  i  Primària  s'organitzen  per  comunitats  i  per  grups  de 

referència.

COMUNITATS:

COMUNITAT DE PETITS 

Els infants d’aquesta comunitat parteixen de la pregunta: “Com és el món?” 

i l’organització del dia a dia ha de tenir molt present les inquietuds que venen 

donades  per  aquesta  pregunta  i  per  les  necessitats  que tenen els  nens  i  nenes 

d’aquesta comunitat.

Els infants de la Comunitat de Petits, malgrat sempre es trobin amb una 

mateixa estructura horària, ells mai viuran un dia igual a l’altre, però mantenir 

una estructura basada en hàbits  i  rutines els  dóna molta seguretat,  i  es  senten 

tranquils i relaxats en el seu dia a dia.

La proposta que fem per aquesta Comunitat és la següent: 
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Les portes de l’escola s’obrin a les 8:45 del matí i les famílies tenen un temps 

per entrar tranquil·lament a l’escola,  gaudint de l’acompanyament al fill  o fills, 

compartint  amb altres  famílies  amb les  que es  troben a  l’entrada i  rebent  una 

benvinguda  per  part  d’un  dels  acompanyants  de  la  Comunitat.  El  mestre  de 

l’entrada  sempre  és  el  mateix,  entre  molts  altres  motius  d’organització  del 

moment,  hi  trobem  la  necessitat  de  compartir  de  les  famílies  informacions 

puntuals i del dia. El fet de trobar sempre a la mateixa persona els dóna seguretat i 

confiança. 

Quan l’infant arriba a l’espai de l’entrada de l’escola, es troba amb unes 

rutines diàries. Cada nen té la seva foto en un taulell que es troba en aquest espai i 

cada matí durà a terme una rutina de moure aquesta foto d’aquest taulell a un 

altre que representa l’escola (aquesta acció diària esdevé una manera amb la qual 

l’infant s’autoregula per saber si els seus amics han vingut a l’escola o no) .  Si 

aquell dia hi ha algun taller, ja podrà decidir que vol fer, circular lliurement pels 

ambients per tant la foto la posa com cada dia al taulell que representa l’escola, o 

decidir participar de la proposta taller del dia, per tant penjarà la foto al taulell 

RUTINES DIÀRIES

8:45 h ENTRADA RELAXADA

De 8:45 a 10:30h LLIURE CIRCULACIÓ PELS AMBIENTS

De 10:30 a 11:30h ESMORZAR COL·LECTIU/LLIURE 

CIRCULACIÓ AMBIENTS

De 11:30 a 13h LLIURE CIRCULACIÓ AMBIENTS / 
TALLERS

De 13:00h a 13.30h MOMENT DEL CONTE/LLIURE 
CIRCULACIÓ PELS AMBIENTS

13:45 SORTIDA TRANQUIL.LA
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corresponent. Després d’aquesta rutina, el nen es prepara pel seu dia: “fa fred i em 

deixo posat l’abric?” “Avui marxo amb la padrina, així que penjo la motxilla de 

natació al penjador”; “està plovent i em poso l’equipament per estar a l’exterior” 

etc. Cada dia diferent, per tant una preparació del dia diferent. En aquest espai 

d’entrada, les famílies hi poden estar el temps que vulguin, a principi de curs hi 

passen més temps per acompanyar al fill/a en el seus primers dies a l’escola, però 

poc a poc el temps d’acompanyament va minvat perquè les necessitats dels fills 

canvien  i  arriba  un moment  en  que  l’acompanyen a  escola,  comparteixen una 

estoneta  amb  ell/a  i  l’acompanyant  de  l’entrada  o  altres  pares  i  mares,  i 

s’acomiaden.

A partir  d’aquí  l’infant  conquereix  cada  dia  els  diferents  espais  de  la 

Comunitat i durant tot el dia va prenent decisions en quant: Amb qui vull jugar? 

On vull jugar? I per quant de temps hi vull jugar? Durant tota la jornada escolar, 

els ambients de lliure circulació estan oberts, tant els interiors com els exteriors, i 

els nens de la Comunitats poden entrar i sortir d’ells. 

Perquè els  infants  segueixin tenint  seguretat,  malgrat  encara  no entenen 

d’hores i rellotges, es troben amb una rutina diària, que es dóna després d’aquesta 

estona de joc lliure,  i  és el  berenar.  Els infants d’aquesta Comunitat estan molt 

connectats a les seves necessitats bàsiques, per tant durant tot el dia van escoltant 

el  seu  cos  decidint  en  quin  moment  van  al  bany,  quan  beuen  aigua  i  quina 

quantitat  beuen,  quan tenen  gana  i  que  volen  menjar,  etc.  Per  tant,  en  l’espai 

destinat per menjar, els nens es trobaran diàriament amb una proposta de menjar 

perquè puguin anar i satisfer les seva necessitat de nodrir-se en el moment que ells 

ho decideixin, però malgrat hi ha aquesta proposta permanent, els infants viuran 

que hi ha una rutina diària a mig matí que s’anomena esmorzar col·lectiu. Els nens 

tindran opció de compartir el moment de l’esmorzar amb altres iguals. Els infants 

de  manera  tranquil·la  accedeixen  a  la  proposta,  si  volen,  seguint  els  hàbits 

establerts pel moment: rentar mans abans d’esmorzar, recollir el que han emprat, 

decidir  si  ho  volen escurar,  netejar  la  taula  on han menjat,  etc.  Durant  aquest 
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moment hi  haurà un mestre que acompanyarà el  moment disposant el  que els 

infants necessiten per esmorzar còmodament i així l’espai i el temps esdevingui 

tranquil i relaxat. Mentre es dóna aquesta rutina, els espais educatius segueixen 

estant  oberts  i  els  nens  es  mouen lliurement  per  ells,  gaudint  de  les  diferents 

propostes. 

Després del moment de l’esmorzar, contínua la lliure circulació i s’anuncia 

el taller del dia (si aquell dia n’hi ha), i els infants que el matí s’han apuntat seran 

convidats a preparar-se per a l’activitat. Si és sortida per l’entorn, es convida al nen 

a agafar la gorra, per exemple; si es de color, a que se posi les sabatilles d’estar per 

casa perquè és una norma de l’espai on van a fer el taller, etc. Mentre els infants de 

taller són al taller, la vida a la Comunitat de Petits segueix, i la lliure circulació 

contínua, infants entren i surten dels diferents ambients. 

 El  conte  s’anuncia  amb un instrument  musical,  com pot  ser  una 

campaneta,  pandereta  o  flauta,  i  serà  anunciat  pels  diferents  espais  perquè els 

infants que estan jugant lliurement s’hi vagin afegint tranquil·lament. 

Per a tots els infants de la Comunitat aquesta activitat esdevindrà la pista de 

que queda poc temps per a què venguin els seus pares a recollir-los. Malgrat tot 

contínua  amb normalitat,  després  del  conte  comença  a  haver  moviment  en  la 

Comunitat, ja que el mestre que acompanya el moment de la sortida es prepara a 

l’espai de l’entrada de la Comunitat, les famílies van arribant i els seus fills van 

recollint al ritme que els van anunciant que marxen a casa. En aquest moment es 

donen moltes situacions, alguns nens seran recollits pels monitors d’extraescolars, 

i  d’altres seran recollits  pels  seus familiars,  tots  i  cada un dels infants faran el 

mateix procés per a la sortida: recollir el material que tenen en aquell moment, 

sense presses i deixant el material on l’han trobat, si duien abric o motxilla el matí 

en arribar, aniran a recollir-lo autònomament on l’han deixat, si anaven equipats 

amb roba de pluja, es canviaran posant-se la que portaven de casa, i tornaran a 

posar la seva foto al taulell que representa que ja no són a l’escola, per així tenir-la 

preparada pel dia següent.
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COMUNITAT DE MITJANS  I COMUNITAT DE GRANS 

En alguns aspectes aquestes comunitats es tracten de manera conjunta ja 

què el seu dia a dia coincideix en horaris i rutines, i la seva inquietud és respondre 

a  la  pregunta  “Com  funciona  el  món?”  Aquí  hi  tindran  gran  importància  les 

relacions que s’hi donen entre les coses, perquè?, per a què?, entren en joc totes 

aquelles situacions que tenen a veure com està organitzat el món, les lleis que el 

regeixen,  les  dinàmiques  que  s’hi  donen,  les  deduccions  a  partir  de  les 

experiències, etc.

Aquí les portes també s’obrin a les 8:45 del matí, i els nens i nenes de la 

comunitat tenen un temps per anar entrant de manera tranquil·la i relaxada. 

A l'entrada sempre es trobaran amb un acompanyant que els donarà el bon dia, 

estant a un taulell i durant aquest moment, l’ acompanyant du a terme tasques 

com enregistrament de l’assistència, i recollida de la informació que els familiars 

dels alumnes li traslladin: si els recollirà algú diferent a l’habitual, si no assistirà a 

l’activitat extraescolar perquè té metge, etc. I també enregistrarà les peticions de 

les famílies en quant a tutories, etc.

RUTINES DIÀRIES

8:45 h ENTRADA RELAXADA/ORGANITZACIÓ 

DEL DIA/LLIURE CIRCULACIÓ

De 9.15 a 10h LLIURE CIRCULACIÓ PELS AMBIENTS / 

TALLERS

De 10 a 11h ESMORZAR COL·LECTIU (DOS TORNS 

D’ESMORZAR)/LLIURE CIRCULACIÓ 

AMBIENTS

De 11 a 12h LLIURE CIRCULACIÓ AMBIENTS / 
TALLERS

De 12 a 13.00h LLIURE CIRCULACIÓ AMBIENTS / 
TALLERS

De 13 A 13:45 REGISTRE/LLIURE CIRCULACIÓ
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Una vegada ja a l’escola, l’infant anirà al taulell de tallers del dia i escollirà 

un dels dos torns d’esmorzar, el primer o el segon, i després decidirà si s’apunta a 

un taller, dos tallers, o cap. La proposta del dia cada dia és diferent, malgrat les 

franges  de  taller  siguin  les  mateixes,  el  que  els  infants  troben dins  d’aquestes 

franges és diferent un dia de l’altre. Els nens i nenes d’aquestes edats, malgrat ja 

estan en una altra etapa evolutiva, encara els agrada tenir una rutina, els dóna 

seguretat, sobretot als més petits d’aquesta Comunitat, que poc a poc van entenent 

d’hores i minuts. Una vegada l’infant ha decidit que farà aquell dia, comença la 

seva conquesta pels diferents espais i moments, en tots i cada un d’ells haurà de 

prendre decisions: on vull estar? amb qui vull? per quant de temps? 

Abans de gaudir del dia, els nens acudeixen a l’espai de mudes, on guarden 

el que ha dut de casa, pengen l’abric si en duen, etc. Els espais de lliure circulació, 

tant  d’interior  com d’exterior,  estaran oberts  pels  infants  de la  Comunitat  i  en 

aquests els nens i nenes podran anar cobrint les seves necessitats i interessos. Si 

l’infant decideix estar pels espais d’interior, ja en aquest moment es canviarà les 

sabates,  ja  que  per  estar  pels  diferents  espais  interiors  tots  anem amb sabates 

d’estar per casa. 

A les 9.15h comença la primera franja de tallers, i els nens que han escollit 

participar en un dels tallers van arribant als diferents espais i  duen a terme la 

proposta. Sempre tindran l’opció de sortir, mai es veuran obligats a quedar-se, en 

funció de les decisions que el nen prengui,  hi viurà les conseqüències (llibertat 

amb responsabilitat). En les graelles dels grups de referència es veuen detallats els 

requisits - compromisos que els infants adquireixen per estar en un grup o en un 

altre.  Els tallers d’aquesta franja horària són de 30 o de 45 minuts, i en ella els 

infants han pogut triar entre diferents tallers de diferents àrees curriculars.

A les 10 h i a les 10.30 h els nens es troben amb els dos torns d’esmorzar 

col·lectiu.  Com abans  hem esmentat  el  nen  tria  un  dels  dos  torns  i  acudeix  a 

esmorzar. A vegades canvien el torn en el darrer moment perquè tenen gana ara i 
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no poden esperar a més tard, o perquè volen continuar amb el seu joc una estona 

més i es volen canviar al segon torn. 

Durant aquest moment, regeixen les normes de l’esmorzar col·lectiu, com 

ara: “Abans d’entrar he de marcar a la llista on hi ha el meu nom, i sempre em 

trobo a una acompanyant que vetlla perquè tot el que ocorri en aquest moment 

esdevingui amb tranquil·litat, em rento les mans abans d’entrar al menjador, etc.  

Una vegada dins el menjador, agafo el que necessito per berenar (plat,  coberts, 

torcaboques, etc.)  i  paro taula on vull estar,  i  vaig a agafar el que me fa ganes 

menjar.“ Els infants tenen a la seva disposició un ventall de possibilitats, com si 

d’un bufet  es  tractés:  diferents  tipus d’hidrats,  cereals,  lactis,  fruita,  fruits  secs, 

embotits diversos, aigua, etc.  Després de l’esmorzar,  els nens i  nenes d’aquesta 

comunitat han de netejar el que han usat, no hi ha opció de no fer aquesta tasca, ja 

que és un requisit de tots els grups de referència. “Quan em poso al plat el que em 

ve de gust menjar, escolto la gana que tinc, i record que em puc aixecar i repetir de 

la proposta totes les vegades que vulgui, ja que si m’omplo el plat de menjar, me 

l’hauré de menjar, ja que a l’escola no llencem menjar al fems. En acabar de menjar, 

netejo el plat, els coberts i el tassó que he usat, espero el meu torn i duc a terme 

aquesta tasca. Després netejo la taula on he estat esmorzant, i surt del menjador.”

Mentre els dos torns de l’esmorzar estan en marxa, la lliure circulació pels 

diferents ambients segueix i els nens poden entrar i sortir d’ells. Quan els dos torns 

acaben comencen les diferents franges de tallers. A les 11h hi ha una franja amb 

diferents  propostes,  algunes  són  proposades  pels  acompanyants  i  d’altres  pels 

alumnes, a través de les sol·licituds. Aquesta franja pot contenir tallers d’hora o de 

mitja  hora.  Mentre  hi  ha  alumnes  a  taller,  els  ambients  de  lliure  circulació 

continuen  estant  oberts,  i  els  infants  que  no  han  triat  taller  en  aquesta  franja 

horària,  continuen  duent  a  terme  els  seus  aprenentatges,  socials,  emocionals, 

curriculars, etc.

A les 12h comença la tercera franja de tallers. En aquesta franja de tallers hi 

pot  haver tallers  de mitja  hora,  de tres  quarts  d’hora,  d’hora.  Com abans hem 

PEC CEIP TALAIOT 51



esmentat les diferents propostes poden haver sorgit de sol·licituds dels infants, o 

dels acompanyants. La lliure circulació continua, per tant així com els nens van 

entrant  i  sortint  dels  diferents  tallers,  podran  anar  accedint  a  altres  tipus 

d’experiències / aprenentatges en els ambients de lliure circulació.

Tots i cada un dels moments dels tallers s’anuncien pels diferents ambients 

de lliure circulació, els acompanyants saben que l’infant quan està immers en el joc 

perd  la  noció  del  temps,  i  es  fan  recordatoris.  (els  acompanyants  dels  espais 

anuncien als infants, de manera individual, la rutina que està a punt de començar, 

com per exemple: “comença l’esmorzar” “comença el taller de les 11h” )

Els nens d’aquesta Comunitat trien el grup de referència en el que volen 

estar, i cada un d’aquests grups té uns requisits específics (s’esmenta en la graella 

que trobareu més endavant), i entre ells hi estan les presentacions dels projectes 

personals i el registre diari. El registre diari és una activitat que els infants duen a 

terme sempre al final del dia, i ell esmenten tot el que han fet durant la jornada. Es 

tracta d’una metacognició en format diari personal del que fan a diari, i  en ell, 

depenent del grup de referència de l’alumne, hi esmenten les seves activitats en 

format de llista o en format narratiu, amb menys o més normes ortogràfiques, amb 

menys o més paraules, etc. 

A les 13:45h finalitza la jornada escolar, i els infants així com van acabant les 

tasques dels projectes personals encetats, i del registre, van a la sala de mudes per 

fer el procés contrari al de l’entrada: Posar-se les sabates de carrer si anava amb les 

d’interior, agafar el que necessiten per marxar a casa i es preparen per a la sortida. 

5.2.3 Gestió de l'alumnat

GRUPS DE REFERÈNCIA

En el nostre centre els infants s'organitzen per grups de referència. Ja no 

tenim l'organització per cursos escolars on els infants estan inscrits a un curs o un 

altre  per  any  de  naixament.  La  nostra  organització  és  més  dinàmica  i 

personalitzada i cada infant de l'escola és col.loca al grup de referència que més 

PEC CEIP TALAIOT 52



s'ajusta  als  seus interessos,  per  estar  a  un grup de referència  o  un altre  ha de 

complir amb els requisits d'aquell grup.

No s’ha d’entendre els grups de referència com a espais físics on els infants 

d’aquest  grup en concret  es  reuneixen,  el  grup de referència és  una estructura 

organitzativa que serveix de guia per els infants que hi volen pertànyer i sempre 

tenen al seu abast unes graelles per consultar els requisits de cada un dels grups. 

La  decisió  d’estar  i  mantenir-se  en  el  grup sempre  és  de  l’infant  i  diàriament 

complirà  amb  els  requisits  i  responsabilitats  del  grup  en  el  que  vol  estar. 

Funcionen com a mapa o brúixola que els guia en el seu procés d’autoregulació ja 

que tindran diferents possibilitats d’acció depenent del grup en el que estiguin. Un 

exemple: un infant que està al grup de referència “Exploració” té al seu abast totes 

les possibilitats que es donen als ambients de lliure circulació i les propostes de 

taller, i ell en funció de les seves inquietuds diàries, es podrà apuntar o no a les 

propostes de taller. Si aquest infant en algun moment té una necessitat extra o vol 

fer algun canvi és veurà amb que un dels mecanismes per fer-ho és mitjançant una 

sol·licitud i que només és poden fer sol·licituds a partir del grup de referència de 

Reunió i  aquest infant haurà de prendre la decisió de si  vol passar al  grup de 

reunió o no. 

Els requisits esdevenen una estructura que els indica com organitzar el seu 

dia a dia a l’escola. Estan dissenyats partint de les etapes de desenvolupant, i en 

ells es tenen molt en compte els interessos dels infants.
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Graelles dels grups de referència
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La lliure circul·lació.

Com ja hem anat comentant a diferents parts del document, l'escola està enfocada 

en  la  personalització  de  l'aprenentatge.  Una  de  les  mesures  que  permeten  aquesta 

personalització  és  la  lliure  circul.lació  pels  espais  de  l'escola.  Els  infants  de  Talaiot 

decideixen si accedeixen al coneixement en Lliure Circulació o mitjançant propostes de 

tallers . Quan els infants estan a lliure circul.lació decideixen en tot moment on volen estar, 

amb qui volen estar, quant de temps hi volen estar i a què dedicaran aquest temps. 

Aquí entra en joc el concepte de la deriva personal del procés d'aprendre que és 

única i individual per a les persones. Sabem d'on partim i el camí que anam recorreguent 

ens durà a diferents ports que poden estar relacionats amb el destí inicial o no. Aquest 

concepte està molt relacionat amb que els mestres/acompanyants han de perdre el control 

de l'aprenentatge, un control que  metodologies més tradicionals pensen tenir però des de 

l'escola pensam que no hem tengut mai   el control sobre l'aprenentatge real d'una altra 

persona. 

Les propostes de taller.

Els  mestres  de  l'escola  tenim  el  nostre  horari  organitzat  per  poder  realitzar 

propostes de taller. És un horari completament flexible i que es va a modificant al llarg de 

tot el curs escolar a partir dels interessos dels infants. 

Les sol.licituds serveixen per què els infants puguin sol.licitar tallers per  tractar 

temes concrets del seu interès, també poden sol.licitar realitzar tallers o presentacions de 

projectes personals i convidar a què altres infants hi participin. Els mestres ens organitzam 

els  tallers  setmanals  a  partir  de  les  sol.licituds  que  van fent  els  infants  i  si  no  tenim 

sol.licituds  els  mestres  proposam a  partir  de  la  programació  que  tenim feta  o  de  les 

necessitats detectades.

Com hem exposat hi ha tres franges de tallers una a les 9:15, una a les 11 i una a les 

12.
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Les  reunions i assemblees setmanals.

Els  grups  de  referència  de  reunió,  assemblea  elemental,  assemblea  avançada  i 

assemblea  autònoma  tenen  dins  els  requisits  del  seu  grup  de  referència  una  reunió 

(reunió)  o  una  assemblea  (assemblea  elemental,  assemblea  avançada  i  assemblea 

autònoma) setmanal.

Són uns espais de trobada amb diferents objectius i requisits. 

La reunió setmanal  és  bàsicament  informativa  de novetats  que vulgui  exposar 

l'acompanyant de reunió  o informacions que vulguin donar els infants. Encara no és un 

espai per arribar a acords de grup.

A partir de les Assemblees ja entren en joc les rutines propies de les Assemblees  on 

hi ha un moderador, un secretari i un llibre d'actes. En  aquestes assemblees ja hi ha ordre 

del dia i hi ha la intenció d'arribar a acords de grup en temes específics de l'assemblea i els 

seus membres.

El moment del registre diari.

Cada dia a les 13  hores comença el moment del registre.  Els infants que volen 

participar d'aquesta activitat ja sigui per complir el requisit del grup de referència, per  

accedir a un grup de referència o perquè és del seu interès van als espais destinats a tal 

efecte i realitzen una activitat de metacognició i escriptura d'allò que han fet durant el dia, 

amb les seves observacions i complint amb els requisits del registre  del grup de referència 

en el que estan o volen estar. 

Les sol·licituds a l’escola

En diferents moments hem parlat de les SOL·LICITUDS dels infants,  i  aquí vos 

volem esmentar què és una sol·licitud i quins tipus de sol·licituds hi ha.
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Quan  l’infant  de  l’escola  decideix  estar  al  grup  de  referència  Reunió  ja  pot 1

començar a fer sol·licituds d’allò que vol, i aquí és el moment en que l’infant adquireix el 

poder  de demanar allò  que desitja,  vol,  necessita.  A través  de la  sol·licitud el  nen ha 

adquirit l’habilitat comunicativa a nivell escrit que li permet demanar allò que vol. 

Aquesta sol·licitud és sempre contestada per l’adult responsable en aquell moment 

(del taller, de l’ambient, de la Masterclass, etc) Les sol·licituds tenen el format d’instància i 

són contestades per escrit, en la gran majoria dels casos, aquí esmentem el diferents tipus 

de sol·licituds de l’escola:

- SOL·LICITUD EXPRESS: 

- L’infant es vol apuntar a un taller i no ho ha fet a primera hora del matí, en el 

moment diari d’apuntar-se. En el moment que comença el taller, l’infant presenta 

la  sol·licitud  a  l’acompanyant  que  fa  el  taller  per  reservar-se  una  plaça.  Se  li 

contesta al moment i de manera oral.

- L’infant vol fer la reserva d’espai d’un lloc en concret (per exemple biblioteca) per 

què vol  preparar  alguna cosa,  com pot  ser  una presentació  personal,  etc.  Se  li 

contesta al moment i de manera oral.

- SOL·LICITUD (la resposta es retorna per escrit i es lliura en mà)

- El  nen sol·licita  fer  una obra  de  teatre,  i  vol  que una acompanyant  en concret 

estigui amb ell i els seus companys, un dia a la setmana. Se li contesta per escrit i la 

resposta no és immediata ja que l’acompanyant ha de revisar l’horari per mirar 

l’organització  tant  del  moment  que  és  més  factible,  com  de  l’espai  on  es 

desenvoluparia l’activitat.

- El nen sol·licita tenir reservada una plaça a un taller determinat, ja que quan ha 

revisat la seva organització setmanal ha vist que li manca aquest taller per complir 

amb els requisits setmanals. Se li contesta per escrit, una vegada l’acompanyant 

tallerista ha revisat que hi ha places disponibles.
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Els treballs personals que compten com a tallers

A partir  del  curs  19-20  s'ha  introduit   als  requisits  dels  grups  de  referència  el 

concepte dels treballs personals que compten com a taller. Aquesta proposta va sorgir a 

partir de veure la necessitat que la feina que fan els infants en lliure circul.lació els pugui 

comptar  com a requisit per estar a un grup de referència. Els nins i les nines han de posar 

un títol a la tasca que volen desenvolupar, han de posar el temps de dedicació, el nom dels 

que realitzaran el treball i a quina àrea del coneixament volen asociar el treball personal.

 ROL DE L’INFANT

- Explorar les seves autèntiques necessitats: conèixer-se, entendre, connectar amb 

el seu ésser intern i aprendre a detectar el que necessita en cada moment. Quan 

privem a un infant de tota possibilitat de decisió, acció i autonomia, obtenim com a 

resultat  un  infant  dependent,  sense  iniciativa,  desconnectat  de  si  mateix  i,  en 

conseqüència, un adult que no sap escoltar i que sent que ha passat la seva vida 

fent el que altres li diuen sense trobar veritable satisfacció.

- Explorar la seva capacitat de decisió: Un cop connectats amb les seves necessitats 

autèntiques són capaços de decidir cap a on dirigir-se i quines actuacions dur a 

terme per donar-los resposta.  Poden interactuar en diferents espais,  de major o 

menor acció, amb uns materials o altres que requereixin més concentració o menys, 

o més creativitat o més rapidesa, sols o acompanyats ...  podent experimentar la 

pròpia realització cada vegada que es donen resposta.

- Explorar sobre les llibertats i límits: sobre el que poden o no poden fer en el 

context escolar i de viure les conseqüències reals que esdevenen quan incomplim 

un límit. 

- Explorar les possibilitats que ofereixen l'ambient i els materials que es troben a la 

seva  disposició.  Què  ambients  s'adeqüen  més  als  seus  interessos  o  de  quines 

defugen per falta d'entusiasme, desconeixement o por? La interacció amb l'ambient 
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i  els  materials  no  només  ofereix  oportunitats  d'aprenentatge  de  contingut 

curricular  sinó que ofereix  altres  possibilitats  com el  foment  de l'autonomia,  la 

interacció  social,  l'auto  superació,  la  presa  de  decisions,  la  connexió  amb  les 

autèntiques necessitats, l'assumpció d'un criteri propi ...

- Explorar la seva capacitat d'autonomia i l'orgull sa de sentir que són capaços de 

conquerir empreses cada vegada més grans. 

- Explorar el fet de sentir-se acompanyat i respectat sense condicions, en l'intent 

per  cobrir  necessitats  autèntiques  i  sentir-se  acompanyat  tot  i  que  actuen  en 

desacord a una norma establerta pel fet de no sentir-se bé. Rebeca Wild deia: "els 

nins dolents són dolents perquè se senten malament".

- Explorar la possibilitat de ser el protagonista real del seu propi aprenentatge i 

de  guiar-se  des  de  l'entusiasme i  la  motivació,  ingredients  imprescindibles  per 

forjar un coneixement durador i eficaç.

-Explorar la felicitat produïda per la combinació de tots els factors descrits.

5.2.4 Recursos humans

L'escola compta amb una plantilla de 15 mestres i mig que va variant segons el curs 

escolar. 

Des del  curs 16-17 els  mestres de l'escola ens organitzam per Equips Educatius 

adscrits a una comunitat de l'escola (Petit, Mitjans i Grans). 

Els mestres de l'escola estam organitzats a partir de l'organigrama propi del centre 

(adjunt  del  ROF).  En  aquest    document  es  detallen  el  càrregs  i  responsabilitats  del 

personal  docent  i  no  docent.  Una  mateixa  persona  pot  tenir  més  d'un  càrreg/

responsabilitat.

Volem  enumerar  alguns  principis  d’actuació  pel  que  fa  al  component  humà  a 

efectes de la metodologia educativa implementada al centre.

• L’escola és un espai vital per a totes les persones participants: alumnat, pares i mares i 

acompanyants, on poden desenvolupar múltiples relacions socials.
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• Els  alumnes  participen  en  gairebé  tots  els  àmbits  escolars.  Això  suposa  que,  tant 

acompanyants,  pares  i  mares  com  alumnes  puguin  acordar  les  seves  demandes, 

expectatives i desitjos.

• La norma bàsica de convivència és que cuidem les persones, el medi i els materials. 

• Donem importància tant al treball individual com al treball en grup.

L’equip docent

Es tracta d’un equip cohesionat, divers i complementari, il·lusionat i compromès 

amb l'escola i la seva comunitat. Està composat per persones amb un recorregut vital i 

professional d'acord amb l'educació integral.

Els  mestres  del  Ceip  Talaiot  ens  anomenam  “acompanyants”,  ja  que  som  els 

responsables d'acompanyar els processos d'aprenentatge que protagonitzen i neixen en els 

propis  infants.  Es  considera  que  un  acompanyament  respectuós  i  càlid  és  de  vital 

importància per al correcte funcionament de l'escola i que els infants puguin aprendre i 

evolucionar aconseguint els seus objectius. 

Les funcions principals d'un acompanyant en relació als infants són:

1. Es responsabilitzen de garantir els drets dels infants.

2.  Garanteixen  un  entorn  distès,  segur  i  de  confiança  amb  figures  referents  i  pautes 

conegudes. 

3. Posen límits a l'acció dels infants quan aquella resulti perjudicial per a si mateix, un 

altre infant o el grup en el seu conjunt.

4. Atenen les necessitats específiques de cadascun dels infants durant l'horari lectiu quant 

a  afectivitat,  orientació,  oferiment  de  coneixement  expert  sempre  que  sigui  sol·licitat, 

companyia emocional per a afrontar reptes de tota mena.

5.  Asseguren  el  respecte  i  compliment  de  les  normes  de  convivència  establertes  i  el 

manteniment del bon ambient i funcionament en general.

6.  Atenen  les  demandes  d'aprenentatge  dels  infants  vehiculant  el  proveïment  dels 

materials  requerits  oferint  un camí per a aconseguir-los.  Estimen i  donen suport  a les 
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propostes d'aprenentatge formulades pels infants i proposen activitats complementàries 

de caràcter voluntari (tallers) i proveeixen els mitjans per a dur-les a terme.

 7. Recorda els esdeveniments en què poden participar en aquella jornada i els orienta, 

recull les demandes i necessitats específiques dels infants individual i col·lectivament. 

8. Cada acompanyant roman en un dels espais i acompanya a tots els infants que passin, 

atenent d'aquesta manera a tota la comunitat escolar.

Famílies

Animam a les famílies a aportar els seus coneixements i habilitats en tallers per a 

infants,  sempre  actuant  en  coherència  amb  la  línia  pedagògica  i  el  funcionament  del 

centre.  De  vegades  les  col·laboracions  són  puntuals,  d’altres  són  més  estables  i 

prolongades en certes àrees curriculars o com a suport en el desenvolupament d’activitats 

diàries, setmanals o en l’acompanyament de les nombroses activitats organitzades fora de 

l’horari i espai establert en principi per l’escola.

ROL DE L’ACOMPANYANT.

L’objectiu és oferir als infants múltiples possibilitats d'exploració que seran 

la  base  per  a  tots  els  futurs  aprenentatges  necessaris  per  incorporar  nous 

continguts curriculars i per a la vida mateixa. 

Per això l’adult:

• L’adult acompanya. Assisteix els processos d'aprenentatge que es donen en cada 

un dels infants, sigui quina sigui la seva edat, la seva necessitat, interès o ritme 

d'aprenentatge i els acompanya amb respecte i amb individualitat.

• L’adult no és el protagonista de l’activitat de l’ambient, aquest paper és exercit 

pels infants en interacció amb l'espai, els materials i les propostes d'aprenentatge 

L’adult s'ha d’integrar dins l'espai per tal de no obstaculitzar, no imposar amb 

cap actitud física o corporal i poder tenir un camp d'observació ampli.
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• L'actitud  de  l'adult  no  és  interventiva.  L'adult  interactua  des  de  3  plans 

diferents:

-  Tercer  pla,  és  l'actitud  a  través  de  la  qual  l'adult  es  mimetitza  amb 

l'ambient i observa tot allò que esdevé en el seu espai. En aquest pla observem com 

interactuen  els  alumnes  amb els  materials,  entre  ells,  quins  materials  utilitzen, 

quins no, quines necessitats i interessos tenen, etc.

-  Segon  pla.  En  aquest  pla  ens  situem  si  observem  alguna  tensió  en 

l'ambient o algun conflicte. Centrem la nostra atenció en el conflicte per intercedir 

arribat el cas o per evitar alguna possible agressió.

- Primer  pla.  Ens  situem en  aquest  pla  quan ocorre  un  conflicte  i  /  o 

agressió que necessita de la nostra intervenció i acompanyament directe per 

resoldre-ho, o quan a un infant sol·licita a l’acompanyant ajuda curricular. 

• L'adult confia en els infants que té davant seu, és coneixedor de les etapes de 

desenvolupament i sap que tot va a esdevenir en el moment oportú, sense 

necessitat  d'haver d'avançar continguts "per si  de cas" ni  de reforçar altres 

també "per si de cas ". 

• Així  com  la  llavor  conté  tot  el  necessari  per  arribar  a  ser  arbre,  si  se  li 

proporciona un ambient adequat i aliment (llum, terra i aigua), l’infant està 

predisposat a aprendre i arribar a ser un adult amb plenes facultats si se li 

ofereix tot allò que necessita per créixer.

• L'adult  no projecta  expectatives  en  els  infants,  no  espera  res  d'ells,  tan  sols 

acompanya, ajuda i prepara tot allò que és necessari per a la seva evolució

• L’adult és referent d’un espai.  Com a referent de l’espai ha de vetllar perquè 

aquest  s’adapti  a  les  necessitats  i  els  interessos  dels  infants  i  de  la  línia 

pedagògica. Així mateix ha de saber detectar les mancances i observar què és el 

que no funciona i actuar en conseqüència. A més ha de fer seu l’espai.

• L’adult en algunes ocasions és referent d’un grup d’infants (grup reunió, grup 

assamblees).  A  Comunitat  de  Petits  la  referència  serà  només  de  cara  a  les 
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famílies  per  tal  de  facilitar  l’intercanvi  d’informació  i  establir  vies  de 

comunicació. Com a referent d’un grup de la Comunitat de la Destresa o de la 

Comunitat de l’Abstracte assumeix les tasques esmenades amb les famílies més 

tasques de registre, reunió o assemblea segons el cas.

• L'adult aten les demandes d'aprenentatge dels infants vehiculant el proveïment dels 

materials requerits oferint un camí per a aconseguir-los. Estimen i donen suport a les 

propostes d'aprenentatge formulades pels infants i proposen activitats complementàries 

de caràcter voluntari (tallers) i proveeixen els mitjans per a dur-les a terme.

• L'adult assegura el respecte i compliment de les normes de convivència establertes i el 

manteniment del bon ambient i funcionament en general.

• L'adult posa límits a l'acció dels infants, acompanyants, comunitat educativa,  quan 

aquella resulti perjudicial per a si mateix, un altre infant o el grup en el seu conjunt.

• L’adult  ha d’observar  accions concretes d’aprenentatge,  de comportament,  de 

interacció  social,  de  individualitat,  paràmetres  motrius,  d’expressió  oral, 

d'aprenentatge a partir  de la convivència,  de llibertat  amb responsabilitat,  de 

relació amb les normes i  els  límits,  d'autorregulació física i  emocional,  de les 

rutines de l'infant per organitzar el seu temps... i les ha d'enregistrar.

• L'adult  està  enfocat  en  les  potencialitats  de  les  persones  amb  una  gran 

motivació per permetre que els infants puguin trobar i  experimentar els seus 

dons i talents.

• L'adult no és responsable de l'apresentatge dels infants  però si de crear  les 

condicions òptimes perquè es puguin donar aprenentatges.

• L'adult renuncia a voler controlar els aprenentatges dels infants, sabent que és 

impossible  controlar  allò  que  aprèn  la  persona  (personalització  de 

l'aprenentatge).
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5.2.5 Altres projectes

Projecte del Berenar Col·lectiu

Dins el Pilar Pedagògic d'autoregulació és fonamental que l'infant segueixi 

connectat amb la seva capacitat innata de sentir allò que és bo per a ell i allò que no 

i que no perdi el diàleg amb el cos. 

El cos és allò dens que ens connecta amb la Terra i  que necessita d'unes 

condicions  òptimes  per  permetre’ns  seguir  connectats  amb  la  nostra  part  mes 

subtil.  

Amb la cura del cos aconseguirem part de l'energia vital que necessitem per 

a l'experiència humana.

El Ceip Talaiot afavoreix que l'infant pugui decidir des de ben petit allò que 

es saludable per a ell, a partir de l'assaig-error i d'un model coherent.

Els infants/alumnes de Comunitat de Petits de Talaiot es trobaran durant 

tota la jornada escolar amb una proposta d'aliments  de la qual ells/es podran triar 

allò  que  s'ajusta  a  les  seves  necessitats.  La  idea  és  tenir  un  bufet  a  l'espai  de 

l'esmorzar i que sigui l'únic lloc on es pugui menjar.

Els infants de manera autònoma, quan sentin la sensació de gana aniran al 

lloc preparat per a tal efecte i es serviran a bols de ceràmica allò que desitgen per a 

nodrir-se, quan s'hagin saciat deixaran el bol (el bol és de ceràmica perquè quan 

allò que emprem és de veres i  l'adult  confia en les seves capacitats,  els  infants 

mostren cura per allò que és fràgil. A partir de les edats d’infants de primària ja és 

un requisit netejar el que s’usa per esmorzar. Sempre hi haurà un acompanyant o 

monitor  fent  el  seguiment  d'aquest  procés  i  així  poder  enregistrar  els  hàbits 

alimentaris  dels  infants  (per  descriure  el  procés,  no  per  intervenir).  Els 

acompanyants  han  d'estar  formats  per  intuir  si  els  infants  s'alimenten  a  partir 

d'una gana física o a partir de gana emocional, això ens ajudarà a entendre els seus 

processos. Tenim previst que ens trobarem en situacions de manipulació per part 
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dels infants cap els acompanyants, ja que l'alimentació és un dels aspectes on les 

famílies  empren  més  la  manipulació  (si  t'ho  acabes  tot  anirem al  parc...,  si  no 

menges  no  tornaràs  gran...)  i  els  infants  de  manera  inconscient  saben  que  es 

important pels adults i demanen atenció emprant l'alimentació. Només si els adults 

deixem de donar-li importància i passa a ser un tema d'autoregulació els infants 

senten  la capacitat de tornar-se a connectar amb el cos. 

Les consignes que tindran els infants són: 

-Si volem menjar hem de seure.

-Agafem allò que ens volem menjar (mitjançant assaig-error l'infant es connectarà 

amb allò que necessita el seu cos per estar saludable).

A  les  Comunitats  de  Mitjans  i  Gran  seguirem  amb  el  mateix  model 

d’esmorzar  col·lectiu.  Aquí  els  infants  ja  hauran  d'assumir  la  responsabilitat 

d'apuntar-se  al  torn  d’esmorzar  el  matí  quan  arriben  a  l'escola.  La  manera 

d'apuntar-se és escrivint el seu nom. Aquí ja es comença a fer servir el codi escrit 

amb una utilitat. Els infants que arriben de la Comunitat de Petits que encara no 

saben escriure el seu nom podran fer un dibuix o senyal que els representi però 

segurament es trobaran amb vivències que els faran sentir la necessitat d'accedir al 

codi escrit.

El fet d'apuntar-se al torn d’esmorzar fa que es reservin un lloc al menjador i 

que hi hagi una proposta d'aliments adequada per el número d'infants. En aquesta 

franja  horària  els  infants  es  trobaran  amb  un  bufet  d'aliments  semi-preparats 

perquè ells  participin de la preparació d'allò que es menjaran.  Si  els  infants no 

tenen gana a l'hora del torn d’esmorzar poden decidir no anar però fora d'aquest 

horari només hi ha proposta de fruita. Si volen un altre tipus d'aliment diferent han 

de fer una sol·licitud exprés. Al menjador hi haurà unes normes molt clares que 

s'han de complir:

• Per menjar hem d'estar asseguts.

• Agafem només allò que ens volem menjar (per connectar amb l'autoregulació)
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• Netegem allò que emprem (ens fem responsables de les nostres coses)

6. Concreció curricular

És obligació de tot centre educatiu garantir que es vetllarà per què els infants 

tinguin accés a diferents recursos (en forma de temps, espai i recursos

materials i humans) per tal d’assolir una formació integral. A tal efecte, el Govern 

de les Illes Balears va publicar uns decrets pels quals s’estableix

l’ordenació dels ensenyaments:

- Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels

ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària

obligatòria a les Illes Balears BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008

- Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació 

infantil a

les Illes Balears BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008

- Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació 

primària

a les Illes Balears BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2014 (LOMQE)

Per  dissenyar  la  concreció  curricular,  els  mètodes  pedagògics  i  els  criteris 

d’avaluació,  a  l’escola  tenim  en  compte  sempre  el  nostre  compromís  de 

proporcionar  els  recursos  necessaris  per  tal  que  els  infants  del  nostre  centre 

educatiu  al  seu  ritme,  de  manera  autònoma  i  amb  un  acompanyament 

respectuós puguin desenvolupar les seves potencialitats.

6.1. Segon Cicle d’Educació Infantil

L’educació infantil ha de contribuir a desenvolupar en els infants les capacitats que 

els permetin:
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a)Descobrir i conèixer el propi cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i 

aprendre a respectar les diferències.

b)Observar,  explorar  i  reflexionar  sobre  el  seu  entorn  familiar,  natural  i  social, 

mantenint una actitud de curiositat respecte d’això i un esperit crític, tenint

en compte el nivell maduratiu dels infants.

c)Adquirir  progressivament  autonomia  en  les  activitats  habituals  i  en 

l’organització de les seqüències temporals i espacials quotidianes.

d)Desenvolupar les seves capacitats afectives i actuar cada cop amb més seguretat i 

confiança en si mateixos.

e)Relacionar-se positivament amb els altres i adquirir progressivament pautes

elementals de convivència i de relació social, així com exercitar-se en la resolució 

pacífica de conflictes.

f)Desenvolupar  habilitats  comunicatives  en  diferents  llenguatges  i  formes 

d’expressió:

-Iniciar-se en la comunicació en una llengua estrangera.

-Iniciar-se en la  lectura i  l’escriptura,  en el  moviment,  el  gest,  el  ritme i  en els 

llenguatges visual, artístic i musical.

-Iniciar-se en les habilitats relacionades amb les tecnologies de la informació i de la 

comunicació.  g)Iniciar-se,  desenvolupar  i  adquirir  habilitats 

logicomatemàtiques.

h)Gaudir  de  les  manifestacions  culturals  presents  a  l’entorn,  conèixer  les  més 

identificatives de les Illes Balears i respectar les d’altres llocs.

i)Adoptar hàbits bàsics de salut corporal i alimentària.

j)Desenvolupar globalment les capacitats cognitives, sensorials, motrius i de

reconeixement i construcció de les emocions mitjançant el joc i el

moviment.
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6.2. Educació Primària

L’educació primària ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats 

que els permetin:

1.Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar-hi 

d’acord, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets 

humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.

2.Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat 

en l’estudi, així com actituds de confiança en si mateixos, sentit crític, iniciativa 

personal, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge i esperit de superació i 

emprenedor.

3.Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, 

que els permetin desenvolupar-se amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, 

així com en els grups socials amb els quals es relacionen.

4.Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les 

persones,  la  igualtat  de  drets  i  oportunitats  d’homes  i  dones  i  la  no-

discriminació de persones amb discapacitat.

5.Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua catalana, pròpia de les Illes 

Balears,  i  la  llengua castellana,  tant  oralment com per escrit,  de manera que 

puguin  ser  emprades  com  a  llengües  de  comunicació  i  d’aprenentatge,  i 

desenvolupar hàbits de lectura.

6.Adquirir en almenys una llengua estrangera la competència comunicativa bàsica 

que els permeti expressar i comprendre missatges senzills i desenvolupar-se en 

situacions quotidianes. 7.Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques 

i iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin operacions elementals 

de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-

los a les situacions de la vida quotidiana.

8.Conèixer els aspectes fonamentals de les ciències naturals, les ciències socials, la 

geografia,  la  història  i  la  cultura,  especialment  els  corresponents  a  les  Illes 
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Balears, i entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i 

dels individus.

9.Iniciar-se  en  la  utilització,  per  a  l’aprenentatge,  de  les  tecnologies  de  la 

informació i la comunicació i desenvolupar un esperit crític davant els missatges 

que  reben  i  elaboren.  10.Utilitzar  diferents  representacions  i  expressions 

artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals i audiovisuals.

11.Valorar la tasca ben feta com a condició necessària per a l’aprofitament eficaç 

dels aprenentatges.

12.Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les 

diferències  i  emprar l’educació física  i  l’esport  com a mitjans per  afavorir  el 

desenvolupament personal i social.

13.Conèixer i valorar els animals més propers a l’ésser humà i adoptar formes de 

comportament que n’afavoreixin la cura.

14.Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les 

relacions  amb  els  altres,  així  com  una  actitud  contrària  a  la  violència,  als 

prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.

15.Fomentar l’educació viària i actituds de respecte que incideixin en la prevenció 

dels accidents de trànsit.

6.3. Trets particulars

El Ceip Talaiot dóna cabuda als continguts curriculars establerts mitjançant un pla 

d’implementació amb trets particulars:

❖ Periodització  flexible.  Tots  els  infants  tenen  oportunitat  d’acostar-se  als 

continguts curriculars quan estan preparats per fer-ho i ho necessiten. Donat 

que  es  confia  en  el  ritme  d’aprenentatge  de  cada  individu,  no  hi  ha  una 

periodització estricta de la consecució dels objectius del currículum.

❖ Transversalitat.  En  relació  als  continguts  curriculars,  es  donen  de  forma 

transversal. Cada projecte que comencen i activitat que comencen té una sèrie 
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de  continguts  que  es  corresponen  amb  diferents  àrees  del  currículum  del 

Departament d’Ensenyament. Per això, apostem per activitats lliures, tallers 

voluntaris i  projectes personals.  Tot i  que en els ambients preparats es pot 

observar  una  disposició  dels  materials  d’aprenentatge  per  àrees  de 

coneixement. Obeeix a la necessitat de tenir a l’abast dels infants material de 

recolzament  en  l’adquisició  d’aquestes  competències  i  zones  on 

acompanyants i  alumnat puguin centrar-se en certes àrees del seu interès i 

que, al cap i a la fi, són necessàries per a la consecució dels objectius en el 

desenvolupament dels projectes i tallers.

❖ Programació viva. Partim de la creença que una bona manera de poder atendre a 

les veritables necessitats dels infants és amb una programació que s’adapta al 

dia a dia en base als  processos maduratius dels infants i  la  seva evolució. 

Considerem necessari oferir un marc general de desenvolupament i adquisició 

de  les  diferents  competències  bàsiques  i  al  llarg  de  l’any  i,  amb revisions 

diàries, planificar les activitats que sorgeixen de les propostes dels infants o 

dels acompanyants, sempre tenint en compte les observacions de l’alumnat.

❖ Deriva personal. Aquest concepte descriu molt bé la manera amb la què entenem 

que les persones aprenen, una manera globalitzada, única i personal. És com 

un vaixell  que parteix amb un rumb però que pel camí va canviant tantes  

vegades com sigui necessari a partir de les experiències del camí, fins i tot 

aquestes esperiències poden canviar el destí.

❖ Aprenentatge  en  el  present  i  connectat  amb  el  propi  desig.  Els  materials  i 

activitats que l'escola proposa estan enfocades en què l'infant connecti amb el 

seu desig d'aprendre. Es prioritzen els materials autocorrectius i les propostes 

d'activitat contextualitzades i globalitzades. Les produccions que realitzen els 

infants a  l'escola a partir dels seus interessos es custodien a l'escola fins que 

els infants  acaben la seva escolarització. Els infants van seleccionant allò que 

volen guardar i allò que no i al final de la seva escolarització a l'escola sen 

duen allò que han decidit guardar.
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❖ Posició  del  centre  envers  les  NNTT.  El  primer  que volem aportar  és  que les 

noves tecnologies  són positives per la  societat  no obstant en referència al 

cervell  en  desenvolupament  dels  infants  i  sobretot  dels  més  petits,  estan 

sortint moltes investigacions que parlen de què els seu efecte pot ser negatiu. 

En  primer  lloc  poden  reduir  la  seva  capacitat  d'autocontrol.  Les  noves 

tecnologies,  videojocs,  mirar  internet  continuament  fan  que  l'infant  estigui 

constantment estimulat i té menys oportunitats d'exercir autocontrol perquè 

tot el control el duu la màquina. Un altre efecte és que si els estímuls al que 

estan exposats els infants són molt intesos, molt ràpids, com en els videojocs, 

el nin pot perdre l'interès per accions que són més lentes o menys intenses 

com  un  llibre,  un  joc  amb  amics,   un  joc  individial,   altres  materials 

manipulatius,  aprenentatges no immediats... Per la qual cosa el centre aposta 

per treballar amb les noves tecnologies a partir de què els infants han accedit a 

l'assemblea  elemental,  en  aquest  moment  ja  demostren  destreses  en  altres 

aprenentatges  instrumentals  que  els  possibliliten  accedir  a  les  noves 

tecnologies amb més autonomia. A partir de la Comunitat de Mitjans i Grans 

els infants disposen d'un ordinador amb un processador de textos en lliure 

circul.lació. A partir de propostes de taller o mitjançant sol.licitud els infants 

poden  aprendre/practicar/manipular/investigar  amb  les  NNTT,  les  que 

seran un recurs  molt   útil  per  fer  recerca  d'informació  dels  seus  projectes 

personals o per investigar/practicar amb l'eina en si. A partir del curs 20-21 

els infants de les assemblees i amb l'autorització de les famílies ja comptaran 

amb  un   correu  electrònic  oferit  pel  centre  que  els  possibilitarà  diferents 

opcions. L'escola té l'objectiu de posar en marxa el programa de Robotib el 

curs 20-21.
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6.4. Forma i criteris d’observació/avaluació de l’evolució de l’alumnat

L'avaluació  és  una  part  essencial  de  l'aprenentatge.  Amb aquesta  nova  manera 

d'entendre l'educació, l'avaluació passa a ser interna i personal i  sempre a partir de la 

motivació i la necessitat de saber on estam i decidir un nou punt de partida. Parlem en tot 

moment d'autoavaluació tant dels infants com dels acompanyants. 

Ken  Robinson  ens  exposa  que  si  els  mestres  fóssim capaços  de  saber  totes  les 

habilitats i coneixements que a dia d’avui són necessaris, no serviria de res a un infant que 

avui dia entrés al sistema educatiu, ja què estaria obsolet al acabar la seva escolarització. 

També ens exposa que un factor en comú que tenen totes les escoles innovadores és que 

els  exàmens  no  són  l’eina  principal  d’avaluació,  en  moltes  d’aquestes  escoles  sols  ni 

existeixen. Es tracta d’entendre l’educació com una carrera de fons i confiar en el projecte 

educatiu, sabent que a curt termini es tindran pitjors resultats que aplicant altres mètodes 

memorístics. 

Llavors si entenem que no podem saber quin continguts seran útils pel futur dels 

infants, a més sabem que estam a l'era de la informació i la comunicació i que no té sentit 

memoritzar  la  informació  que  no  ens  és  rellevant,  què  en  fem  amb  les  avaluacions 

externes a partir d'unes fites comunes per a un grup d'infants de la mateixa edat?. L'única 

resposta possible és que inevitablement ha de morir l'avaluació així com ha estat entesa 

fins ara. 

L'escola  Talaiot  promou  una  avaluació  totalment  allunyada  a  la  por  a  una 

qualificació que em fa un altre sobre la meva persona sense atendre la totalitat dels factors 

que intervenen en l’aprenentatge. 

L'escola Talaiot promou  una  autoavaluació  real  a  partir  del  resultat  de  les 

accions dels infants i que passi el que passi no hi hagi ningú que els etiqueti i els digui allò 

que no podem o saben fer. 
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L'escola Talaiot proposa una avaluació a partir de l'observació. Els acompanyants amb el 

seu  rol  d'observadors  enregistraran  processos  dels  infants,  fixant-se  sempre  en  les 

capacitats i no posant el focus en les mancances. 

Aquests enregistraments tenen com a resultat final tres informes descriptius que es 

donen a les famílies. 

El primer informe és un recull del període d'acollida i familiarització de l'infant a 

l'escola.  Es  tracten  temes  de  com  és  la  seva  arribada  a  l'escola,  dels  rols  socials  que 

practica,  com s'ha familiaritzat amb les rutines i com a partir d'elles decideix el seu dia a 

dia. És un informe descriptiu lliure de judicis limitants. 

El segon i el tercer informe es fa a partir dels pilars pedagògics del projecte. 

A  partir  de  la  Comunitat  de   Mitjans  i  Grans  els  infants  poden  demanar 

autoavaluacions perquè ells es puguin autoavaluar de continguts concrets. Els ambients 

de lliure circulació compten amb aquestes autoavaluacions perquè en qualsevol moment 

puguin accedir a elles.  

Els  grups  de  referència  de  les  Assemblees  ja  tenen  com  a  requisits  fer 

autoavaluacions periòdiques.  

A les Assemblees Superiors  els nins i nines formen part de la redacció d'aquests 

informes autoavaluant-se  i  posant-se  objectius  de millora.  Per  poder  fer  aquesta  tasca 

tenen  tutories  individualitzades  durant  tota  el  curs  escolar  on  es  parlarà  del  procés 

d'aprenentatge que tenen i dels reptes que volen assumir.  

COM  ES  RECOLLEIXEN  LES  DADES  PER  REALITZAR  ELS  INFORMES 

D'AVALUACIÓ?  

El centre té una aplicació informàtica que ajuda els acompanyants a què l'enregistrament 

de les dades que es racolleixin sigui àgil i que estigui centralitzat.

• Enregistrament de lliure circulació: Tots els materials dels ambients estan associats 

als  continguts/competències  que es  poden treballar  amb aquests  materials,  cada 

vegada  que  l'infant  agafa  el  material  l'acompanyant  introdueix  les  dades  a 
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l'aplicació. A partir de la Comunitat de Mitjans i Grans quan un infant entra dins un 

espai marcarà el seu nom a una tableta i començarà el comptatge del temps que 

passa l'infant a aquell espai, quan surt torna a pitjar d'amunt el seu nom i s'atura el 

comptador. L'aplicació ens generarà diagrames on veiem el recorregut dels infants 

pels espais. Els acompanyants enregistren també a l'apartat d'observacions tot allò 

que sigui rellevant i que faci referència als pilars pedagògics del projecte. 

• Enregistrament  de  tallers:  els  talleristes  introdueixen  les  dades  dels  tallers  que 

realitzen  (títol,  continguts,  competències,  pilars...)  a  priori  i  després  del  taller 

marcaran  els  infants  que  han  assistit  i  posaran  observacions.  A partir  d'això  és 

generen PDF per saber a quins tallers ha assistit l'infant, en quines dates i que ha 

treballat. 

• El mestres encarregats del registre de cada grup de referència introdueixen cada dia 

quins infants han fet el registre i posen les observacions que creuen oportunes.  

Aquesta aplicació té els requisits que tenen els grups de referència i segons les dades 

diàries que  van introduint els acompanyants va posant  els infants en un grup o un 

altre.  

A aquesta  aplicació  també  és  poden  introduir  aquelles  presentacions  o  treballs 

personals i les autoavaluacions que fa cada infant. Els acompanyants tenen a ma 

totes les dades que es van recollint al llarg del dia per així disposar d'elles a l'hora de 

les tutories amb les famílies i per realitzar els informes trimestrals.  

Criteris d'observació i indicadors qualitatius.

La valoració dels processos d'aprenentatge de l'alumnat és contínua i global, 

per  la  qual  cosa  es  té  en  compte  especialment  el  progrés  de  l'alumne en  el 

conjunt del seu desenvolupament.  L'observació de cada nen individual té en 

consideració els següents elements, entre altres:
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• Competències  bàsiques  de  caràcter  específic  i  transversal  contemplades  en el 

currículum.

• Avaluació a partir dels Pilars Pedagògics del Centre: 

1. Llibertat amb responsabilitat.

2. Autoregulació (física i corporal, emocional , social i intel.lectual)

3. Normes i límits com a referents per a la convivència.

4. Rutines com a referents d'organització temporal.

5. Acompanyament emocional.

6. Aprenentatge a partir de la convivència. 

• Observació contínua

El  registre  d'aquesta  observació  es  fa  de  manera  descriptiva, 

mitjançant una aplicació informàtica dissenyada específicament per a respondre 

a les necessitats d'observació dels acompanyants i segons l'etapa educativa en la 

qual es troba l'alumne. El disseny de la plantilla de l'aplicació, així com la resta 

d'aspectes del projecte educatiu són sotmesos a revisió i millora constant perquè 

siguin eficients  i  operatius  d'acord amb les  circumstàncies  reals  del  projecte, 

sempre  respectant  les  bases  de  la  legalitat  vigent  i  les  línies  pedagògiques  i 

objectius bàsics traçats.

• Seguiment de l'observació i periodicitat. 

Sobre la base de tots els registres diaris, cada trimestre es fa un repàs 

global. Així, s'obté un resum de cada alumne en una fase inicial, mitjana i final 

de curs escolar, amb la finalitat d'observar línies evolutives generals i tendències 

en  la  progressió  del  desenvolupament  del  nen.  Amb aquesta  informació  els 

acompanyants acorden almenys una trobada amb els pares i mares per a poder 

transmetre aquesta informació i completar la visió que els acompanyants tenen 

de l'alumne amb el feedback i la visió que d'ell tenen des de casa.
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D'aquesta  manera,  considerem  l'avaluació  com  un  procés 

d'observació, sense judici, per a poder acostar-nos al procés d'evolució global 

del nen. L'evolució sempre és personal i a l'hora d'observar la tenim en compte 

el punt d'inici i el desenvolupament posterior.

- Posades en comú. Una vegada en setmana ens reunim tot el professorat per a 

parlar sobre els alumnes. En aquestes reunions bolquem tota aquella informació 

que hem anat recollint i totes aquelles que considerem. Una dada important és 

que anem parlant de tots els nens, sense excepció, a vegades en un dia només 

parlem  sobre  5  infants,  però  per  a  nosaltres  és  important  parlar  de  tots  i 

cadascun dels infants, volem evitar el centrem en parlar sol sobre aquells que 

criden  més  la  nostra  atenció.  Una  part  de  les  reunions  setmanals  també  es 

destinen a parlar sobre organització i millores.

• Acte-observació

Cada dia, abans de finalitzar la jornada escolar, els infants dels grups 

de referència de Rutina, Reunió, Assemblea Elemental, Assemblea Avançada i 

Assemblea Autònoma registren en una llibreta destinada per a aquesta tasca les 

seves vivències del dia amb diferents graus de compromís. És el moment en el 

qual  els  nens poden detenir-se  a:  pensar,  verbalitzar,  resumir  i  redactar  com 

s'han sentit durant el dia tant a nivell físic com emocional, recordar quins han 

estat  les  vivències  més  importants  de  la  seva  jornada,  autoavaluar  els 

aprenentatges i habilitats que han adquirit, les majors dificultats que s'han trobat 

durant els tallers, projectes i activitats socials que han desenvolupat, registrar 

possibles conflictes o experiències socials que han viscut...

Cada infant registra el seu progrés al seu nivell i ritme. Ho fa amb el 

suport de l'acompanyant de referència del seu grup i uns altres, que l'ajudarà 

amb els dubtes en l'escriptura i els facilitaran les eines que necessiten per a dur a 

terme la tasca. Si es considera oportú, l'acompanyant de referència pot revisar 

l'evolució d'aquests registres conjuntament amb els autors d'aquests. D'aquesta 
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manera  es  pot  treballar  l'observació  de  l'evolució  pròpia  i  /  o  reprendre 

moments del camí de manera profitosa.

6.5. Personalització de l'aprenentatge versus atenció a la diversitat

Per  tot  el  descrit  amb  anterioritat,  l'escola  aposta  per  la 

personalització de l'aprenentatge de tots i cada un dels infants de l'escola. La 

nostra estructura organitzativa fa que cada infant és col.loqui en el lloc que li és 

còmode i a la vegada un repte sense comparar-se amb un nivell pre-establert ni 

amb  un  grup  classe.  No  fomentam  la  comparació  ni  la  competició  i  si  la 

col.laboració entre infants que estan  a diferents nivells, on cadascú aporta  el 

que sap i els beneficis són per a tots. Les diferències impregnen tota l'escola ja 

que tots som diferents però no es fa evident aquesta diferència amb activitats 

específiques només per a un grup d'infants sinó que tots els infants de l'escola 

tenen activitats específiques per a ells. 

Si  una persona aliena a  l'escola  fa  una passejada pel  centre  veurà 

infants concentrats amb activitats  diverses amb molts de nivells  de dificultat 

però no   observarà ni distingirà les mancances que puguin tenir algun infants ja 

què aquestes no es posen en evidència. Els acompanyants saben el procés dels 

infants  i  a  quin  punt  del  seu  camí  es  troben  perquè  és  una  de  les  nostres    

responsabilitats  però  també  sentim  que  és  la  nostra  responsabilitat  cuidar 

l'autoconcepte i l'autoestima de les persones com a un dels motors principals de 

l'aprenentatge i l'enfocament i la vibilització d'allò que encara no sabem pensam 

que no és un bon camí. 

Amb aquesta concepció de la persona, l'organització del personal de 

l'escola  està  enfocada  en  que  tots  som  responsables  de  tots  els  infants  de 

l'escola .  L'Equip de Suport  passa a ser un equip d'orientació educativa pels 

mestres acompanyants però la intervenció amb els infants la duim a terme tots 

els  acompanyants de la  Comunitat.  Aquesta intervenció tendrà com a guia i 
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orientació els  punts esmentats  a  l'apartat  de Rol  de l'acompanyant i  a  partir 

d'aquí  serà  l'escola  la  que  s'adaptarà  a  les  peculiaritats  dels  infants  i  no  els 

infants els que s'hagin d'adaptar a un sistema rígit i pre-establert. Un  dels punts 

clau per aquest acompanyamentg serà  Educar la mirada cap a la potencialitat i 

no cap a la mancanca. El estudis de neurociència i de física quàntica posen en 

evidència la gran importància de l'efecte observador com a  creador de realitat 

(reforçam i potenciam allò a lo que li donam la nostra atenció) i per la qual cosa 

entenem que els mestres de l'escola tenim una gran responsabilitat en aquest 

sentit. Tenim la responsabilitat d'enfocar-nos en la potencialitat per  reforçar-la 

just  amb la  nostra  observació.  Pensam que  aquest  és  un  punt  clau  per  a  la 

creació de la "Nova Escola".

7. Evidències de millora després de la transformació del projecte educatiu.

7.1 Pel que fa a la Concreció Curricular.

❖ Tenim uns pilars pedagògics redactats i clars a partir dels quals es planifiquen 

totes  les  propostes  del  centre  i  ens  serveixen  de  guia  per  proposar  noves 

activitats o fer els canvis de les concrecions curriculars que tenim pendents.

❖ La  lectura  i  l'escriptura  esdevenen  activitats  funcionals.  L'infant  empra 

l'escriptura  per  necessitat  i  per  pur  plaer,  per  la  qual  cosa  sempre  té  un 

tractament transversal. 

❖ Els infants tenen com a punt de partida el nivell de maduresa que tenen. Per 

tant, tenen múltiples materials per desenvolupar totes les habilitats. Per això, 

no n'hi ha recursos de reforç individual sinó que tots ho poden ser  si l'infant 

així ho desitja/necessita. 

❖ L'alumnat no repeteix de curs sinó que és un acord comentat entre la família, el 

centre  i  l'infant  i  el  concepte  és  que l'infant  queda un curs  escolar  més al 
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centre. Ja que el projecte de centre es centra en la responsabilitat del propi 

infant. 

❖ La concreció curricular es planteja a partir d'equips docents estables que reunint-

se setmanalment  concreten la part curricular en funció de les demandes dels 

infants.  Una  part  de  la  concreció  curricular  és  a  partir  de  les  sol·licituds 

(document intern que tenen els infants i comunitat educativa d'allò que volen 

aprendre,  materials  que  volen  utilitzar,...).  Cada  un  dels  equips  està 

especialitzat  en  la  comunitat  on  estan  per  poder  així  dur  a  terme  una 

avaluació integradora de tots i cada un dels alumnes que pertanyen a aquella 

comunitat. 

❖ El treball de les competències és constant, no hi ha moment que no es treballi de 

manera competencial i transversal.

7.2 Pel que fa a les programacions docents

❖ Tenim  elaborats  tots  els  objectius,  continguts  i  criteris  d'avaluació  que  es 

treballen a cada ambient i de tots els tallers que s'ofereixen i es van realitzant 

els canvis pertinents segons les necessitats reals dels infants. 

❖ Segons  el  grup de  referència,  els  infants  poden planificar  i  organitzar  el  seu 

aprenentatge a partir de les programacions setmanals .

❖ Donam l’oportunitat als infants  de poder completar una graella per programar 

el seu treball personal diàriament i setmanalment.

❖ La  programació  docent  ha  passat  a  ser  viva,  dinàmica  i  flexible  per  poder 

atendre la personalització de l'aprenentatge.
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7.3   Pel  que  fa  a  l'organització  i  desenvolupament  de  les  activitats 

complementàries integrades en el currículum.

❖ Es  dóna  l'oportunitat  cada  dia  (mitjans  i  grans)  o  cada  setmana  (petits)  que 

puguin realitzar una sortida per l'entorn proper.

❖ L’organització del centre fa que sigui possible que els infants organitzin sortides i 

activitats  complementàries:  excursions,  sortides  en  bici,  sortides  pel  poble, 

actuacions teatrals, visites a museus, a ciutat...

❖ Algunes  famílies  (sempre  acompanyades  d’un  mestre)  ofereixen  tallers 

relacionats amb habilitats que tenen (escacs, punt, ganxet, teatre…). També a 

la comunitat de petits, un pic a la setmana els divendres, les famílies poden 

realitzar el taller del conte. 

7.4 Pel que fa a la personalització de l'aprenentatge.

❖ Tenim equips de mestres estables per comunitat. L'equip de suport i/o experts 

passen a ser assessors de l'equip de mestres.

❖ El nombre d'infants diagnosticats ha minvat notòriament. Infants han sortit de la 

Butlleta perquè amb aquesta organització les seves necessitats estan cobertes.

❖ Personalització de l'aprenentatge amb un itinerari únic i  genuí per a cada infant. 

❖ Cura  emocional  perquè  l'infant  no  es  senti  etiquetat.  No  s'evidencien  les 

limitacions concretes que pot tenir un infant en un moment determinat. 

❖ Reunions setmanals per parlar de processos d'infants. 

❖ Material  multinivell:  a  tots  els  ambients  i  a  tots  els  tallers.  La  qualitat  dels 

materials,  la  ubicació  dels  mateixos  i  el  caire  gamificat  estan  pensats  per 

esdevenir atractius a tots els infants independentment de la seva edat, o nivell 

maduratiu. 

❖ No hi ha protocols generalitzats, sinó que s'estableixen de manera individual per 

a cada infant en el moment en què ho necessita.

❖ Tallers multinivells. 
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❖ Mirada  enfocada  cap  a  les  potencialitats  de  l'infant,  reflectit  en  els  informes 

descriptius. 

❖ Hi ha un alt percentatge de famílies que decideixen dur els seus fills al centre 

degut a la personalització de l'aprenentatge (hi ha famílies que fan més de 60 

Km diaris per dur els seus fills a Talaiot).

❖ Estructura organitzativa per grups de referència on cada infant es col.loca segons 

les seves necessitats en un grup o un altre. El fet que l’itinerari de cada infant 

sigui únic fa que no sigui possible la comparació i la competitivitat, cosa que 

tenim comprovat que fortaleix  l’autoestima.

❖ PAD inclòs dins la PGA anual. El PAD és un pla per a tot l'alumnat. És el projecte 

educatiu.

❖ L’alumnat NESE no  és percebut pels seus iguals com a tal, i això es reflecteix en 

els  grups  naturals  d’amics  que  poden  compartir  i  gaudir  dels  diferents 

materials, cadascú des de les seves peculiaritats.

❖ Reunions de seguiment d'infants amb tot l'equip educatiu i d'orientació.

❖ Reorganització metodològica en funció de les necessitats: espais, materials… de 

TOTS els infants.

❖ Reorganització dels espais i materials del centre per adaptar-los a l’alumnat que 

ho necessita, s’adapten els espais i el materials a les necessitats específiques de 

l’alumnat.

❖ L’ús de les sol·licituds (comunitat mitjans i  grans) com a eina per expressar i 

satisfer les necessitats dels infants.

7.5 Pel que fa al clima de treball dins l'aula.

❖ Un dels pilars pedagògics del centre és el de normes i límits com a referents de la 

convivència.  Unes  normes  clares  per  a  tots  els  membres  de  la  comunitat 

educativa i  amb límits  clar  a  partir  de la  vivència,  garantint  el  més òptim 
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clima de treball a tots els espais de l'escola, és un fet que destaquen totes les 

persones que visiten l'escola.

❖ Aquest curs escolar 19-20, a la Comunitat de Petits, que les acompanyants estan 

a més d’un ambient, s’ha creat conjuntament un llistat de normes i límits per 

tal d’actuar de la mateixa manera en les diferents situacions i moments diaris. 

❖ El fet que s'hagin habilitat molts espais de l'escola convertint-los en educatius 

(passadissos, halls, espais exteriors, etc) ha fet que hi hagi menys infants en 

cada espai educatiu, millorant així el clima de treball en els espais.

❖ Les  portes  dels  diferents  espais  de  l'escola  sempre  estan  obertes  i  és  molt 

habitual  que  els  mestres  tinguem contacte  visual  entre  nosaltres  cosa  que 

permet una contínua observació entre iguals.

❖ Uns ambients molt preparats per cobrir les necessitats, desitjos i interessos dels 

infants.

❖ El treball de l'aula parteix de la pròpia iniciativa dels infants per la qual cosa la 

motivació intrínseca fa que millori el clima de l'aula.

❖ Un  altre  dels  pilars  del  projecte  educatiu  és  el  d'acompanyament  emocional 

respectuós i  el  podem dur a terme perquè els  mestres que estam en lliure 

circulació hem passat a tenir una funció de facilitadors de l'aprenentatge i no 

tant  de  transmissors,  aquest  paper  ens  permet  atendre  emocionalment  als 

infants sempre que ho desitgin i així millorar el clima de l'aula.

❖ El  centre  té  establert  un  protocol  de  nouvinguts  (tant  per  infants  com  per 

mestres) amb el qual es garantitza pel que fa als mestres un temps on rebrà un 

modelatge i  podrà fer  observacions del  paper i  de les  funcions del  mestre 

acompanyant a l'escola.

❖ El centre té en compte les habilitats i preferències dels mestres abans de fer el seu 

horari.

❖ Circulació lliure d'ambients millora  el clima del centre.

❖ Tutories individuals (a partir de 5è de Primària).

❖ Llenguatge respectuós.
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❖ Les assemblees poden decidir aspectes de l'organització del centre.

❖ Observació entre iguals a tots els nivells, entre infants, entre mestres del propi 

centre, entre mestres del nostre centre i mestres que ens venen a observar.

❖ Decisions de comunitat  per cobrir necessitats que detectam. 

❖ Els mestres que conformem part de la plantilla estable del centre (i d’altres que 

són  funcionaris  interins)  tenen  o  han  tingut  una  formació  important 

relacionada  en  els  aspectes  de  creixement  personal  que  ha   afavorit  per 

comprendre  els  comportaments  generals  de  l’infant   i  per  tant  millorar  la 

mirada i acompanyament cap a ells, aquesta formació es complementa amb el 

canvi de mirada en l’hora de tractar temes relacionats amb els infants en les 

reunions setmanals que tenen lloc cada dilluns, com també en la formació del 

centre.

7.6 Pel que fa a les activitats "d'aula"

❖ El  projecte  educatiu  del  centre  té  com  a  objectiu  la  individualització  de 

l'aprenentatge de cada infant per la qual cosa cada alumne té un itinerari únic 

per desenvolupar la seva autonomia i que serveix com a punt de referència 

per mesurar la seva progressió. Els acompanyants, en els moments d’ambients 

de lliure circulació, es mantenen en un tercer pla. Els infants, sempre que ho 

necessitin,  reben  el  seu  acompanyament.  El  material  facilita  la  seva 

independència i autonomia de joc. 

❖ El  fet  que totes  les  activitats  del  centre  siguin de lliure  elecció  per  part  dels 

infants, fa que hi hagi autoavaluacions constants a partir de les demandes o 

no de les activitats proposades pels mestres. A partir de les assemblees els 

infants parlen d'aquelles accions, propostes, etc relacionades amb la feina dels 

mestres  fent  feedback  d'allò  que  els  agrada,  allò  que  no,  allò  que  volen 

continuar fent, o d'allò que proposen.

❖ Els  ambients  i  espais  de  l’escola  tenen  múltiples  propostes  multinivell  que 

s’ajusten a les demandes i desitjos dels infants.
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❖ Els tallers que es proposen a  l’escola tenen múltiples propostes multinivell que 

s’ajusten a les demandes i desitjos dels infants.

❖ Els grups de referència als quals els infants volen pertànyer els ajuden com a 

mapa, com a guia per a planificar les activitats que duran a terme durant els 

dies, les setmanes i a més llarga durada.

❖ Els  mestres  ens  reunim  setmanalment  per  comunitats  per  acordar,  parlar, 

consensuar accions metodològiques.

❖ Els infants de comunitat de Mitjans i Grans tenen a la seva disposició amb una 

setmana d’antel.lació els tallers de la setmana següent perquè si ho desitgen o 

els ho requereix el seu grup de referència es poden planificar amb antel.lació.

❖ Rutines clares i marcades que ajuden als infants a organitzar el seu temps. Cada 

dia pot ser diferent però les franges horàries i les ruines es mantenen.

❖ Reunions i assemblees setmanals dels diferents grups de referència.

❖ Metodologia de treball viva i activa.

❖ Interacció constant d’infants de diferents edats però amb interessos comuns.

❖ Els alumnes en tot moment donen feedback als mestres a través de:

-Tutories individualitzades.

-Assistència als tallers.

-Afluència als ambients.

-Experimentació en els ambients i tria de propostes..

-Sol·licituds per part dels alumnes cap als mestres. 

-Bústia de queixes i suggeriments.

7.7  Pel que fa a "l'entorn a l'aula i l'aula a l'entorn"

❖ Es dóna l'oportunitat cada dia (mitjans i grans) o cada setmana( petits)de que 

puguin realitzar una sortida per l'entorn proper.
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❖ L’organització del centre fa que sigui possible que els infants organitzin sortides i 

activitats  complementàries:  excursions,  sortides  en  bici,  sortides  pel  poble, 

actuacions teatrals, visites a museus, a ciutat…

❖ Tallers setmanals al parc i al poliesportiu del poble.

❖ Bicicletades baix demanda dels infants.

❖ Tallers de cuina, mercat i hort proposats pels mestres i proposats pels infants.

❖ Tasques  a  la  comunitat  (reciclatge,  energia...)  A  partir  de  les  Assemblees 

Avançades els infants tenen com a requisit per pertanyer a l’Assemblea fer un 

projecte d’acció social.

❖ Sortides i excursions amb famílies dins i fora d’horari lectiu.

❖ Les famílies poden sol.licitar venir a passar un temps a l’escola amb els seus 

infants (Comunitat de Mitjans i Grans).

❖ Tallers específics que realitzen els familiars.

❖ Borsa de col·laboradors.

❖ Activitats amb el policia tutor.

❖ Portes  obertes  setmanals   (per  a  mestres  que  venen  a  fer  observacions)  i 

anuals( per a mestres i famílies).

❖ Taller  a Comunitat de Mitjans i Grans amb un especialista en  permacultura.

❖ El centre pertany a la Xarxa de centres per a la renovació pedagògica.

❖ Jornades de famílies per muntar espais, pintar…

❖ Pàgina web actualitzada al 2020.

❖ Formadors que ens visiten.

❖ Obertura a les famílies de les conferències rebudes a la formació de centre.

❖ Els nins d’assemblea autònoma tenen el requisit de coordinar i compartir bones 

pràctiques  que  tenguin  un  impacte  positiu  al  poble,  com  ara,  organitzar 

patrulles de neteja de la platja.

❖ Participació  d’alguns infants al Consell d’Infants del municipi.
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7.8 Pel que fa a la gestió de conflictes.

❖ Els pilars pedagògics del  centre,  especialment els  de “Normes i  límits  com a 

referents  per  a  la  convivència”  “L’acompanyament  emocional  respectuós” 

“Aprenentatge a partir de la convivència” estan molt relacionats en la gestió 

dels  conflictes  de  manera  positiva,  mirant  el  conflicte  com  a  una  gran  

possibilitat d’aprenentatge. 

❖ Tenim el ROF de l’escola que està redactat de manera que s’especifiquen totes les 

normes  generals  del  centre,  que  són  d’obligat  compliment  per  a  tota  la 

comunitat educativa.

❖ La resolució dels conflictes és en en el moment que succeeixen, independentment 

del mestre de l'espai, activitat, i tenim un protocol d’actuació perquè tots els 

mestres  acompanyem  aquests  moments  de  la  mateixa  manera  amb  la 

particularitat  de cada situació,  prioritzam que els  infants  arribin  a  acords 

entre ells, siguin els que siguin, encara que no siguin els esperats pels adults.

❖ Acompanyament respectuós cap a alumnes i  mestres,  des del  no judici  a   la 

persona .

❖ Llenguatge respectuós.

❖ Ens posam a l’alçada dels infants per parlar amb ells.

❖ Reunions  i  trobades  setmanals  de  mestres  on  parlam  de  convivència  i  on 

s’adopten mesures  a  partir  de  les  necessitats  que van sorgint,  les  mesures 

poden ser creacions de nous espais a partir de necessitat, acompanyament i 

seguiment  més  exhaustiu  a  algun  grup  d’infants,  noves  normes  de 

convivència.... 

❖ Ambient exterior sempre obert, és un espai educatiu més de l’escola i li donam 

una gran importància ja què ens molts de moments actua com a regulador 

emocional..

❖ Les  trobades  del  grups  de  referència  serveixen en  molts  moments  per  posar 

damunt la  taula conflictes   no resolts  i  el  grup acompanya en la  presa de 

descisions.
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❖ Acompanyament dels conflictes amb respecte,  amor i  fermesa. La mestra que 

està a l’ambient fa el traspàs d’informació rellevant sobre l’estat emocional o 

relació entre alumnes que pot derivar en possibles conflictes a l’acompanyant 

de passadís quan l’alumne o grup d’alumnes surt del seu ambient. Aquest  

traspàs d’informació es va fent de manera discreta a mesura que l’infant va 

canviant d’ambient. D’aquesta manera podem centrar la mirada on més falta 

fa.

❖ Registre diari on poden expressar sentiments, emocions…

❖ Bústia de queixes on els infants poden denunciar allò que no els agrada, ja sigui 

en referència a infants o mestres com a l’organització o els espais. Aquestes 

queixes es treballen de manera individual o a les reunions i assemblees.

❖ Tutories individualitzades a partir de cinquè de primària  amb els mestres que 

escullen de la comunitat de grans, les altres comunitats poden demanar una 

tutoria individualitzada sempre que ho desitgin, la diferència és que no estan 

calendaritzades.

❖ Entrevistes  i  contacte  constant  amb les  famílies,  amb un  calendari  inicial  de 

reunions  pedagògiques  (amb  les  referents,  amb  l’equip  directiu  i  tots  els 

dimecres  de  15:30  a  17  cafè  pedagògic  amb  les  coordinadores  o  Equip 

Directiu).

❖ Els  pilars  del  nostre  projecte  educatiu  acullen aquesta  dimensió  no com una 

gestió dels conflictes sinó com una oportunitat d'aprenentatge que viuen els 

infants en el  seu dia a dia.  Se'ls  hi  acompanya donant veu, sense judicis i 

donant el temps necessari per tal que els propis infants arribin a acords entre 

ells. 

❖ El paper del mestre que hi ha,  li  permet a  aquest,  poder observar al  nin de 

manera continuada, la qual cosa facilita la detecció de moments de conflictes 

menys visibles.

❖   Des què el  centre té aquesta proposta metodològica no hem tengut cap cas 

d’assetjament escolar.
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❖    Si en un futur detectam  un cas d'assetjament es posarà en marxa el protocol, 

amb l'assessorament de l'orientadora del centre.

❖    L’escola  posa especial  atenció  en com és  relacionen els  infants  entre  ells  i 

posam especial atenció a què hi hagi actituds de respecte entre ells. Entre les 

normes del centre està que els infants decideixen amb qui jugar (respectar 

l’egocentrisme infantil per sortir d’ell de manera natural), han de demanar per 

seure a un lloc on hi ha espais ja ocupats, han de demanar si poden mirar el 

joc d’un altre… Son normes que els infants valoren molt ja què ells han de 

demanar però els altres també els demanen a ells.

❖      Les agresions verbals i les físiques no estan permeses, si s’incompleix aquesta 

norma l’infant perd el dret a la lliure circul.lació pels espais. 

❖     Els mestres acompanyants creim que la manipulació és una agressió i posam 

especial esment en no permetre manipulacions entre infants. Els mestres no 

empram la manipulació perquè els infants facin allò que nosaltres desitjam.

❖   Des  de  l’escola  treballam  perquè  les  famílies  comencin  a  identificar  les 

manipulacions que estan socialment acceptades amb els infants per posar el 

nostre granet d’arena perquè no es produeixin a casa. Els adults som el model 

dels infants.

❖     Els mestres posam molta atenció que a l’escola hi hagi un ambient general de 

calma i tranquil.litat (xerram fluixet a dins, caminam pels espais interiors…)

❖     El fet que els infants durant tota la jornada escolar puguin triar amb qui estan i 

el temps que hi estan fa que de manera natural s’allunyin d’aquells infants 

que no els tracten bé o que no tenen afinitats. Els nins i  nines poden dir NO 

sinó volen jugar amb algú i empren aquesta possibilitat per no estar amb qui 

no els fa sentir bé. Els infants que reben el no autoregulen les seves conductes 

amb la finalitat de socialitzar.

❖     El nostre projecte educatiu entèn que en la vida tots adoptem segons quins rols 

i que són canviants segons les nostres necessitats. Per tant, aquest rols(líder, 

seguidor,  observador,...)s'acompanya  desde  el  no  judici  i  es  limita  amb 
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anterioritat  a  l'agressió  física  o  verbal.  Per  tant,  el  clima en  general  és  de 

respecte entre els infants i acompanyants ja que es tenen ben clars quines són 

les normes de l'escola i s'acompanyen els moments més intensos de manera 

personalitzada.  Es  porta  una  observació  molt  acurada,per  part  dels 

acompanyants de la comunitat, de tots els processos que fa cada infant i per 

tant, podem intervenir amb rapidesa en aquells casos que així ho requereixin.

❖   Quan  es  detecta  una  relació  entre  nins  de  “agressor-víctima”  intervenim, 

donant veu al nin/a que es troba de víctima i al nin/a que es troba d’agressor. 

Parlem i deixem clar que el nin que fa de víctima pot decidir deixar de fer-ho, 

si  vol,  fent-li  les preguntes perquè ell  mateix trobi les respostes en la seva 

circumstància. (això pot ser perillós i que no ho entengui...)

7.9 Pel que fa a la igualtat de gènere.

❖  La pròpia metodologia (ambients,  tallers...),  el  llenguatge i  l'acompanyament 

respectuós, ja respon a un tracte d'igualtat.

❖  El projecte de centre i els professionals que hi treballam es centra en el respecte 

per la persona.

❖  Trobades  dels  grups  de  participació  amb  algunes  dinàmiques  de  respecte  i 

tolerància.

❖  El claustre està molt conscienciat i l'acompanyament que es fa i el llenguatge 

que s'utilitza respon a un tracte d'igualtat i de respecte cap a les persones. 

❖  No hi  ha hagut la  necessitat  de fer  cap actuació específica dins el  centre en 

relació a solucionar aspectes d'aquest tema.

❖    Els  pilars  del  nostre  projecte  educatiu  acullen  aquesta  dimensió  sobre  la 

igualtat  de  gènere  (no  com  a  tal)  sinó  que  la  interioritzen  a  partir  de: 

aprenentatge a partir de la convivència, tenir una llibertat (poder decidir en 

tot moment ) però assumint una responsabilitat,  tenint un acompanyament 

emocional  que fa que l'infant  es  vagi  creant  la  seva pròpia imatge (  sense 
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etiquetes), amb unes normes i límits com a gestors d'una bona convivència 

entre tots i posant en pràctica l'autoregulació ( tant física com emocional).

❖    Als diferents tallers que es proposen als nins, en quant a continguts curriculars,  

la dona té un paper igual d’important que l’home, ja que també formen part 

de l’evolució i desenvolupament en les diverses àrees de la vida (la medicina, 

la literatura, l’art, la història, etc.)

7.10 Pel que fa a seguiment i orientació de l'alumnat

❖    Personalització de l'aprenentatge amb un itinerari diferent per tots i per cada 

un dels infants. 

❖   Cura  emocional  perquè  l'infant  no  es  sent  etiquetat.  No  s'evidencien  les 

limitacions concretes que pot tenir un infant en un moment determinat. 

❖     Visió més completa de l’alumne, ja que tots els nins circulen per l’escola i són 

moltes les persones (mestres) que el veuen en diferents moments.

❖     Tutories individualitzades per part dels mestres de referència.

❖     Reunió general de famílies a principi de curs per comunitats

❖     Reunions dinamitzades per l’Equip Directiu i que es tracten temes concrets del 

Projecte Educatiu (tres reunions per curs acadèmic)

❖    Reunions dinamitzades per els referents i  guiades pels coordinadors de les 

Comunitats on es tracten temes específics de cada Comunitat (tres reunions 

cada curs acadèmic) .

❖   Cafès  pedagògics  tots  els  dimecres  de  15:30  a  17  dinamitzats  per  l’Equip 

Directiu i les Coordinadores on les famílies poden exposar els seus dubtes, les 

seves inquietuds, compartir experiències...

❖     Dues  entrevistes individuals (com a mínim) amb famílies per part del referent 

per parlar de l’infant .

❖     Aplicació informàtica de seguiment i avaluació on s’introdueixen a diari totes 

les dades que es recullen a la lliure circulació, a les propostes de taller, als 
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treballs  personals  i  al  moment  del  registre.  Tots  els  mestres  referents  de 

l’escola  tenim  al  moment  totes  les  dades  de  les  tasques,  observacions, 

activitats...que han realitzat  els  infants de l’escola.  Aquesta eina també ens 

serveix per a fer els informes d’avaluació descriptius.

❖    Reunions setmanals de seguiment d'alumnes per part de tots els mestres del 

claustre.

❖    Informació compartida entre mestres i famílies a través de llistes de difusió, 

xarxes socials i la web del centre.

❖    Contacte amb serveis externs d'alguns alumnes.

❖    Tallers per part d'especialistes i famílies.

❖    Graelles circulars dels grups de referència que estan a l’abast dels infants. Els 

grups de referència  els  serveixen d’orientació i  de guia  perquè cadascú és 

pugui col.locar al grup que satisfà les seves necessitats i preferències i té en tot 

moment els requisits que ha de complir per canviar de grup de referència.

❖    Elecció lliure per part de l’alumnat del seu acompanyant emocional, encara 

que la família tengui assignat un referent concret,  l’alumnat pot decidir en 

qualsevol moment amb qui vol estar o a qui vol expressar els seus sentiments, 

dubtes, opinions i conflictes. 

7.11 Pel que fa al desenvolupament de la funció tutorial.

❖    Reunions de seguiment d'alumnes setmanal, on tots els acompanyants de la 

comunitat parlen de situacions de convivència que es donen a diari.

❖    Els mestres referents de les famílies són els encarregats de recopil·lar i adjuntar 

tota la informació rebuda per part de tot l'equip docent i traslladar-la a les 

famílies i, en alguns casos, als propis infants. L’eina que empren els referents 

per recopilar aquesta informació és l’Aplicació Informàtica de l’escola i  les 

reunions setmanals.
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❖    Aplicació creada pel propi centre per tal d'introduir observacions i portar un 

seguiment  dels  processos  de  cada  infant.  Personalització  de  l'aprenentatge 

amb un itinerari diferent per tots i per cada un dels infants. 

❖     Cada referent  es referent d'un grup de famílies amb les que contrau mínim 2 

entrevistes al curs. Una inicial i un altre durant el curs. Cada entrevista queda 

registrada i signada. 

❖    Es planifiquen reunions de coordinació de les diferents comunitats i  queda 

escrit en acta. 

❖   Tutories individuals  amb els nins de comunitat de grans per fer un seguiment 

més continu sobre el propi procés d’aprenentatge i els objectius d’etapa.

❖    Els grups de referència a partir de les Assemblees permeten que els infants 

participin  més  activament  a  l’hora  de  proposar  i  canviar  estructures 

organitzatives (qualsevol infant pot estar a assemblea si ho desitja per la qual 

cosa sempre té l’oportunitat de participar en aquest sentit).

❖   Una eina fonamental de participació dels infants a l’escola són les Sol.licituds, 

les  quals  les  poden  emprar  els  infants  a  partir  del  grup  de  referència  de 

Reunió.  Hi  ha  Sol.licituds  exprés  amb  les  quals  els  infants  esperen  una 

resposta  immediata,  les  empren per  organitzar  aspectes  del  seu dia  a  dia: 

apuntar-se a un taller, demanar fer el registre abans d’hora, demanar penjar 

un  cartell  publicitari  de  l’activitat  que  estan  realitzant...Després  hi  ha  les 

sol.licituds ordinàries que requereixen que l’equip de mestres es reuneixi per 

donar-los una contesta: Sol.licituds de tallers concrets, sol.licituds de fer una 

presentació, sol.licitud d’anar a Petits a passar un temps, Sol.licitud per dur 

un material de casa i emprar-ho a l’escola… Aquestes sol.licituds sempre es 

contesten per escrit.

❖    S'estableixen mesures i propostes de millora constants per assegurar el progrés 

de l'alumnat, la convivència, l'autonomia...
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7.12 Pel que fa a la coordinació interna i externa.

❖ Reunions  de  seguiment  d'alumnes  per  part  de  tots  els  mestres  de  l'etapa  i, 

quinzenalment , amb l'orientadora del centre.

❖  Reunió general amb famílies a principi de curs.

❖  Reunions de seguiment d'alumnes per part de tots els mestres de l'etapa amb 

acords i actuacions personalitzades.

❖  Quan es detecta una necessitat, es planteja una proposta de millora i s'acorda un 

pla d'actuació.

❖   Ens coordinem amb tots els serveis externs que donen suport al centre en tots 

els casos que així  ho requereixen o que es fa demanda per part del centre 

(EAP,  serveis  socials,...)  i  queda escrit  en  acta  en  el  quadern del  respectiu 

referent. Sempre adoptant les pautes acordades per tot l’equip i tenint com a 

guia els pilars pedagògics del centre, per tal de mantenir la coherència.

❖   Totes les mestres, llevat de l’equip directiu i coordinadores, son referents/tutors 

d’un grup d’alumnes (els especialistes també). D’aquesta manera la ratio de 

grup d’alumnes per tutor/referent és més baixa i es pot fer un seguiment i 

una atenció més individualitzada de l’infant i la seva família.

7.13  Pel que fa als valors.

❖ Acompanyament respectuós.

❖ Pautes d'acompanyament respectuós als diferents documents,  per exemple,  el 

d'acollida de mestres.

❖ Normes i límits que estan al ROF i que afecten a tota la Comunitat educativa.

❖ Es treballen els valors i els hàbits en qualsevol dels espais, tallers, rutines del 

centre, sempre amb coherència amb el projecte educatiu del centre.
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❖ Foment  de  l'autonomia,  capacitat  de  decisió  i  llibertat  dels  alumnes,  un dels 

Pilars fonamentals de l’escola relacionat amb l’autoregulació i amb la llibertat 

amb responsabilitat.

❖ Respecte dels diferents ritmes d'aprenentatge i de les preferències i talents innats 

dels infants.

❖ Valoració  i  anàlisi  de  les  activitats  programades  dintre  i  fora  del  centre, 

organitzades pel claustre o per institucions externes.

❖ Contacte constant amb la representant d' AFA  i Ajuntament.

❖ L’infant té l’oportunitat de trobar-se durant tota la jornada escolar amb diferents 

companys  d’etapa  i   amb  els  diferents  acompanyants  de  la  comunitat 

educativa  aprenent  a  partir  de  la  convivència,  la  imitació  de  múltiples 

conductes i diferents valors en situacions quotidianes.

❖ La mirada respectuosa i sense judici és un dels valors més importants que els 

acompanyants  intentem  transmetre  amb  la  nostra  manera  d’actuar  ii 

relacionar-nos amb els infants.

7.14 Pel que fa a l'avaluació inicial.

❖    L'avaluació inicial dels infants la realitzen els acompanyants a través de les 

primeres  observacions  que  es  realitzen  un  cop  iniciat  el  curs  i  que  ens 

ensenyen i ens fan de guia per saber en quin moment maduratiu està cada 

infant i per tant poder-lo acompanyar desde el que realment necessita en cada 

moment. Com que les observacions queden registrades a l’app del centre és 

fàcil recòrrer a elles per tal de veure els processos inicials i finals..

❖     Tutories individuals (Comunitat de  Grans)

❖     Reunions de seguiment d'alumnes setmanal on es fa el traspàs d’observacions 

rellevants entre els acompanyants i on es parla de nivell maduratiu, relacions, 

situació emocional i història personal dels infants entre d'altres.
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❖    Adopció de mesures i  pla  individual  per  a  cada infant:  personalització de 

l’aprenentatge.

❖     Una entrevista amb famílies durant el primer trimestre.

7.15 Pel que fa als instruments d'avaluació.

❖ Tenim una aplicació creada pel propi centre per tal d'introduir observacions i 

portar un seguiment dels processos de cada infant en tots els  espais de la 

comunitat.  Les  observacions  van classificades  i  introduïdes  segons  el  pilar 

pedagògic  del  projecte  educatiu  de  centre  que  està  portant  a  terme  cada 

infant. Tenim unes orientacions a l’hora de fer les observacions a l’aplicació, 

aquestes orientacions han estat consensuades en una sessió de formació del 

centre (estan relacionades amb allò que hem d’observar en referència als pilars 

pedagògics del centre, posant molta atenció en no fer judicis de valor sobre la 

persona. Sabent que totes les avaluacions són subjectives.

❖ Personalització de l'aprenentatge amb un itinerari diferent per tots i per cada un 

dels infants.  

❖  Avaluació dels observadors.

❖  Avaluació dels formadors que ens visiten.

❖  Formació contínua per part  del claustre.

❖  Avaluació metodològica: document per a cada ambient i per a cada taller on es 

recullen els continguts de l’àrea per unitats didàctiques.

❖  Material autocorrectiu.

❖  Eines de planificació i autoavaluació: guions de feina...

❖  Processos d'autoavaluació en els ambients i coavaluació.

❖  Grups de participació.

❖  Autoavaluació  de  mestres  mitjançant  l’eina  d’avaluació  d’observació  entre 

iguals.

❖  Reunions de mestres del mateix ambient, i també entre comunitats.
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❖  Rúbrica dels grups de referència

❖  Document  col·laboratiu  editable  per  tots  els  mestres  en  quan  als  pilars 

pedagògics  que  són  la  base  i  l’estructura  dels  informes  descriptius 

quadrimestrals.

7.16 Pel que fa a l'avaluació de l’alumnat que "repeteix curs" i  alumnat 

amb assignatures no superades.

❖ Reunions de seguiment d'alumnes setmanal on es fa el traspàs d’observacions 

rellevants entre els acompanyants i on es parla de nivell maduratiu, relacions, 

situació emocional i història personal dels infants entre d'altres.

❖ Els infants de Talaiot no repeteixen curs, ja que no ens organitzam per cursos 

escolars. Si al acabar l'etapa de primària consideram (acompanyants, família i 

infants) que és beneficiós curricularment i emocionalment que l'infant quedi 

un any més és fa la proposta de repetir 6è de primària.

❖ Pla d'actuació individual i personalitzat: personalització de l’aprenentatge.

❖ Circulació lliure pels ambients.

❖ Propostes diverses de tallers.

❖ Els Grups de referència.

❖ Eines d'autoavaluació.

❖ Tutories individuals.

❖ Entrevistes amb famílies.

❖ Entrevistes amb orientació.

❖ Organització a través de la programació diària o setmanal de cada infant.

7.17  Pel que fa a l'informació a les famílies sobre el progrés de l’alumnat.

❖  Es realitzen 3 informes descriptius orientats a explicar a les famílies quin són els 

processos que fa els seu fill/a a l'escola i en quin moment maduratiu està. 
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Aquests  informes  descriptius  estan  formulats  tot  descrivint  els  pilars 

pedagògics que regeixen el projecte educatiu del centre i com l'infant els porta 

a terme.

❖ La llei  ens insta a donar a final de l'etapa d'Educació infantil  i   a l'avaluació 

ordinaria de cada curs de  primària  fer un informe de GESTIB. Desde l'escola 

és dóna més valor i importància als informes descriptius.

❖  Es destina una franja horària setmanal per tal que cada referent pugui realitzar 

una atenció individualitzada a les seves famílies a través de les entrevistes 

individuals.

❖  Tutories individualitzades per part dels mestres de referència.

❖  Reunió general de famílies a principi de curs per comunitats

❖   Reunions dinamitzades per l’Equip Directiu i que es tracten temes concrets del 

Projecte Educatiu (tres reunions per curs acadèmic)

❖  Reunions  dinamitzades  per  els  referents  i  guiades  pels  coordinadors  de  les 

Comunitats on es tracten temes específics de cada Comunitat (tres reunions 

cada curs acadèmic) .

❖  Cafès  pedagògics  tots  els  dimecres  de  15:30  a  17  dinamitzats  per  l’Equip 

Directiu i les Coordinadores on les famílies poden exposar els seus dubtes, les 

seves inquietuds, compartir experiències...

❖  Dues  entrevistes individuals (coma mínim) amb famílies per part del referent 

per parlar de l’infant .

❖  Pàgina web del centre on hi publicam notícies, sortides, fotografies, informació 

general, activitats per fer a casa...

7.18 Pel que fa a  la detecció de dificultats d’aprenentatge i actuació que 

se’n deriva.

❖    Els infants tenen un nivell fe maduresa i sempre partint desde aquí. Per tant, 

tenen múltiples materials per desenvolupar totes les habilitats. Per això tots 
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els  recursos  de  l'escola  són d'atenció  individual.  L’acompanyament  que  es 

realitza és el mateix per a tots els infants de la comunitat. 

❖   En aquells casos d’infants que en certs moments han necessitat una atenció i 

una mirada encara més present i individual, la comunitat s’ha reunit i s’han 

re-organitzat  horaris  per  tal  de  cobrir  necessitats  específiques  temporals. 

Només en aquells casos que es valora que l’infant no té una necessitat básica 

coberta o que traspassa els límits de convivència amb els altres o de perill cap 

a ell mateix/a. 

❖   Amb els infants NESE es porta un seguiment per part dels acompanyants de la 

comunitat i del referent i es rep l’assessorament dels serveis externs en segons 

quins  moments.  Tot  arribant  a  acords  i  actuant  amb  coherència  seguint 

sempre els pilars del projecte educatiu de Talaiot. 

❖   Si en algun cas concret es valora la conveniència de flexibilitzar o adaptar els 

requisits d’algun grup de referència a un infant es fa de manera acordada per 

tot l’equip de mestres. 

❖   Reunions de seguiment d'alumnes setmanals per part de tots els mestres de 

l'etapa.

❖    Plans d'actuació individuals i personalitzats on hi intervenim tots els mestres 

de l'etapa.

❖     Revisió i actualització de tots aquests plans.

❖   Plans  d'actuació  que  queden  enregistrats  en  les  actes  de  les  sessions  de 

coordinació setmanals de les comunitats.

7.19 Pel que fa a l'absentisme escolar.

❖  Es segueix un registre de faltes diàries i les referents hi estan informades. 

❖ Totes les faltes d’assistència queden registrades mensualment al GESTIB on així 

la PTSC també pot portar un seguiment i obrir-ne el protocol d’absentisme si 

és necessari.
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❖  El fet de seguir i portar a terme aquest projecte educatiu ha fet que es pugui dur 

a terme una matrícula viva durant tot el  curs tot acompanyant de manera 

personalitzada a tots  els  infants  i  famílies  nouvingudes.  D’aquesta manera 

tampoc  es  veu  afectat  el  procés  natural  del  curs  i  es  poden  anar  fent 

acolliments al centre.

7.20 Pel que fa als resultats de les avaluacions internes.

❖  Cal remarcar que el projecte educatiu de Talaiot s’emmarca dins de la concepció 

que els aprenentatges més significatius de l’infant han estat en el procés i en 

les vivències que ha tingut per arribar a un final u objectiu decidit per el propi  

infant. D’aquesta manera ens centrem en observar, reflexionar, acompanyar i 

descriure  tots  aquests  processos  i  no  reflectint  únicament  els  finals  com a 

mostra d’assoliment d’un aprenentatge.

❖  Es porta un seguiment setmanal de tots els processos que realitzen els infants de 

cada comunitat. També es realitzen sessions d’observació per tal de parlar-ne 

de  tots  els  infants  individualment   i  així  aprofundir,  detectar  necessitats  i 

donar-li’s  resposta o per arribar a acords sobre decisions entre el  cicle.  Tot 

queda escrit en acta. 

8. Projecte lingüístic

S’ha encetat una tasca de revisió i actualització del Pla lingüístic que està previst 

acabar  durant  el  curs  2020-2021.  Aquesta  tasca  està  coordinada  per  l'equip 

impulsor del projecte.
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9. Pla d’acció tutorial

S’ha encetat una tasca de revisió i  actualització del Pla d'acció tutorial que està 

previst  acabar  durant  el  curs  2020-2021.  Aquesta  tasca  està  coordinada  per 

l'equip impulsor del projecte.

10. Pla de convivència

S’ha encetat  una tasca de revisió i  actualització de pla de convivència que està 

previst  acabar  durant  el  curs  2020-2021.  Aquesta  tasca  està  coordinada  per 

l'equip impulsor del projecte.

11. ROF

12. Bibliografia

13. Annexes

PEC CEIP TALAIOT 102



PEC CEIP TALAIOT 103


	CEIP TALAIOT
	Un projecte educatiu autodidacte
	Índex
	Introducció
	La visió del centre
	On som?
	2.1. Situació i entorn
	2.1.1 Context sociocultural
	2.2. Equipaments
	2.2.1. Edifici Principal
	2.2.3. Exteriors 2: educació primària
	Porxo amb diferents elements de joc.
	Ambient exterior: es troba dividit en diferents zones de joc, com són arener, terrari, equilibris troncs i fustes, zona de pedres gegants, llit elàstic, tirolina, gravera, espai dinosaures i altres animals, joc simbòlic, zona de trepar i enfilar-se, engronsadora, etc.
	2.2.4. Necessitats
	2.3. Espais i usabilitat.
	2. Qui som i com ens definim?
	4. Què volem?
	5. Línia metodològica.
	5.1. Bases pedagògiques.
	5.2.3 Gestió de l'alumnat
	5.2.4 Recursos humans
	5.2.5 Altres projectes



