
ESPAIS D’APRENENTATGE
CEIP SANT MIQUEL

PRIMÀRIA



LA BIBLIOTECA

• Espai de lectura.

• Espai de creació.

• Espai de comunicació.

• Espai d’experimentació.











DIARI DE VIDA







JOCS 
D’EXPRESSIÓ 
ORAL



JOCS LINGÜÍSTICS



ESPAI DE LECTURA





BIBLIOTECA DIGITAL



CONTACONTES



ESPAI 
D’INVESTIGACIÓ

Recerca

Observació

Experimentació

ELS PROJECTES 

D’INVESTIGACIÓ



BIBLIOGRAFIA



Experimentam Observam Manipulam



MASS MEDIA

• Research and English lab: 

biographies, geography, 

recipes...





ESPAI MATEMÀTIC

Jocs

Reptes

Material 

manipulatiu





MATERIAL 
MANIPULATIU 
DE TOTA LA 
VIDA





MATERIAL PER A TOTHOM



BIBLIOMÀTICA



ESPAI D’ART

Projectes 

creatius









FUSTERIA

La fusteria lliure



Espai de joc

Els projectes creatius



Projectes individuals

Projectes per la 

comunitat



EXTERIOR



ESPAI MOTRIU





TALLERS I EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE



HORT



MALETA VIATGERA



CAPSES 
MATEMÀTIQUES



REGISTRE DIARI



TEATRE



SORTIDES I VIATGES



SESSIONS DE GRUPS DE PARTICIPACIÓ



PROPOSTES D’UN DILLUNS 

De 9:00 a 9:30 Grups de participació: ARRELS, INICI

De 9:00 a 10:00 Grups de participació: REUNIÓ

Ambients oberts: MASS MEDIA, CONSTRUCCIONS, BIBLIOTECA, FUSTERIA, INVESTIGACIÓ, EXTERIOR i 

ART

De 10:00 a 11:00 Ambients oberts: MASS MEDIA, CONSTRUCCIONS, FUSTERIA, INVESTIGACIÓ, EXTERIOR i ART

MALETA VIATGERA

Tallers:

MATES (pels mitjans)

EDUCACIÓ FÍSICA (pels grans)

De 11:30 a 12:30 Ambients oberts: ART, BIBLIOTECA, INVESTIGACIÓ, ESPAI MATEMÀTIC I EXTERIOR

Capses matemàtiques

Converses matemàtiques (10 infants mitjans)

Taller:

CUINA (pels grans)

De 12:30 a 13:30 Ambients oberts: ART, BIBLIOTECA, INVESTIGACIÓ, ESPAI MATEMÀTIC I EXTERIOR

Tallers:

MÚSICA (pels mitjans)

ENGLISH (pels grans)

CUINA (pels grans)

De 13:30 a 14:00 REGISTRE



Sistemes d’organització personal







GRUPS DE PARTICIPACIÓ
ARRELS INICI TROBADA REUNIÓ ASSEMBLEA DEBAT

PROCESSOS *Descobresc activitats *Faig activitats puntuals *Faig activitats puntuals i 

recerques

*Faig activitats, recerques i 

projectes individuals

*Faig activitats, recerques, 

projectes individuals i en 

parella

*Faig activitats, recerques, 

projectes individuals i en 

grup relacionats amb els 

projectes de debat.

AMBIENTS *Descobresc ambients i 

racons

*Vaig a ambients *Conec tots els ambients *Vaig a tots els ambients *Utilitzo tots els ambients 

per solventar les meves 

necessitatsi/o dificultats

*Utilitzo tots els ambients 

per avançar amb els meus 

projectes

TALLERS *He descobert els tallers i 

en faig alguns

*Faig 2 tallers setmanals de 

diferents colors

*Faig 3 tallers setmanals de 

diferents colors

*Faig un taller cada dia 

alternant tots els colors

*Faig un taller cada dia 

alternant tots els colors

INICIATIVA *Em proposen activitats *Em proposen activitats

*M’animen a apuntar-me als 

tallers

*Jo mateix escull les 

activitats que vull fer

*Escull les activitats, 

recerques i projectes que 

vull fer.

*Jo escull les activitats i els 

projectes que vull fer i en 

tinc de pensats per quan els 

acabi

*Jo escull les activitats i els 

projectes que vull fer i en 

tinc de pensats per quan els 

acabi

AUTONOMIA *M’acompanyen als ambients

*Molt sovint em recorden 

que he d’arraconar

*Faig activitats pautades

*A vegades em recorden 

que he d’arraconar

*Faig activitats 

autònomament

*Arracon els materials una 

vegada he acabat

*Faig activitats 

autònomament

*Puntualment m’ajuden a 

organitzar-me i a programar-

me els projectes i recerques

*Arracon sempre els 

materials una vegada he 

acabat

*Començ a organitzar 

l'agenda

*Faig activitats i recerques 

autònomament

*Organitz els projectes i 

activitats que tenc 

programats per mi mateix

*Arracon sempre els 

materials una vegada he 

acabat

*Organitz els projectes i 

activitats que tenc 

programats per mi mateix

*Organitz tallers i activitats 

que he proposat

*Arracon sempre els 

materials una vegada he 

acabat

RESPONSABILITAT 

I COMPROMÍS
*Començ activitats encara 

que no les acabi

*Alguna vegada m’han de 

recordar que m’he apuntat a 

un taller

*Alguna vegada em recorden 

que he d’acabar una activitat

*Acabo les activitats

*Vaig als tallers on m’he 

apuntat

*Acabo les activitats i 

recerques

*M'han de recordar que he 

d'acabar projectes, 

recerques, activitats dins el 

termini acordat

*Sempre vaig als tallers on 

m’he apuntat

*Sempre acabo una activitat 

una vegada començada

*Sempre acab els projectes 

dins el termini acordat

*Sempre vaig als tallers on 

m’he apuntat

*Sempre acabo una activitat 

una vegada començada

*Sempre respecto els terminis 

acordats

*Assumeixo els compromisos 

relacionats amb els projectes 

de debat

*Actuu amb coherència segons 

les meves necessitats

*Sempre vaig als tallers on 

m’he apuntat



CONVIVÈNCIA *Tinc conflictes i no sé què 

he de fer

*Quan tinc un conflicte faig 

qualque cosa

*Utilitzo les paraules per 

resoldre els meus conflictes 

i sé que tenc l'ajuda del 

mestres si ho necessit

*Conec estratègies per 

afrontar els conflictes 

personals i les vaig posant 

en pràctica

*Deix triar als meus 

companys fora condicionar

*Som capaç de gestionar els 

conflictes personals de 

manera individual o amb 

ajuda

*Tinc una actitud que ajuda 

a crear bon clima amb els 

altres

*Som capaç de gestionar els 

conflictes personals 

individualment o amb ajuda

REGISTRE *No faig registre o el faig 

oral

*Faig registre amb data *Faig registre escrit diari *Faig registre escrit diari 

net i ordenat

*Faig un registre net, 

ordenat i estructurat

*Faig un registre de qualitat 

(original, creatiu...)

QUÈ PUC FER? -Sol·licitar tallers als 

mestres

-Sol·licitar tallers als 

mestres

-Bloquejar un llibre o un 

material que estàs 

utilitzant

-Treballs en parella

-Proposar temes de 

funcionament de centre 

a les assemblees

-Sol·licitar tallers als 

mestres

-Bloquejar un llibre o un 

material que estàs 

utilitzant

-Dur-se'n llibres a casa

-Fer servir les tablets

-Proposar i organitzar 

contacontes

-Proposar temes de 

debat

-Sol·licitar tallers als 

mestres

-Bloquejar un llibre o un 

material que estàs 

utilitzant

-Dur-se'n llibres a casa

-Fer servir les tablets

-Proposar i organitzar 

contacontes, tallers o 

sortides

-Quedar el temps de 

pati a dalt

-Anar a assemblea

-Anar al pati d'infantil

-Demanar capses 

matemàtiques quan es 

desitgi



AVALUACIÓ
DE LA PRÀCTICA 
DOCENT



AVALUACIÓ 
DELS INFANTS



ESPAI 
D’INVESTIGACIÓ

Avaluació amb rúbriques









BIBLIOFAMÍLIA


