
 

DINÀMICA 2.1 ANÀLISI DE LA 

SITUACIÓ ACTUAL DE L’ESCOLA 
Us proposem poder realitzar una anàlisi acurada dels condicionants de la vostra escola en 

relació als ambients amb un seguit de preguntes per cada àmbit per tal que pugueu identificar 

si són elements potenciadors o detractors de la implantació dels ambients, entenent com a 

potenciadors aquells elements que ens facilitaran el poder implantar la metodologia 

d’ambients d’aprenentatge i com a detractors elements limitants que ens poden interferir en 

la implantació. 

 

 

EQUIP

Tot l’equip està engrescat amb la proposta?
Detectem certa reticència al canvi?
Estem disposades a realitzar aquest esforç?
Compartim una visió positiva del que suposa el treball per 
ambients d’aprenentatge? 
Tenim les competències que es requereixen per treballar amb 
ambients d'aprenentatge? (vídeo 5 rol de l’educadora)

FAMÍLIES

Com veurien les famílies la implantació d’ambients?
Encaixa el plantejament amb la manera d’entendre l’educació 
de la majoria de les famílies? Hi ha famílies que fa temps que 
demanen un canvi metodològic a l’escola enfocat a una 
pedagogia viva? o la majoria de famílies s’enfoquen més a 
resultats?
Les famílies participarien en el canvi, aportant idees, materials 
i temps per treballar-hi?

INFANTS

Com són els infants i els grups que tenim actualment a l’escola?
Si haguéssim de plantejar-nos començar a treballar ambients 
en algun grup, quin seria? Per què?
Si ens imaginem implantar tots els ambients a tota l’escola, 
quines limitacions posaríem per grups/edats? Per què? 



 

 

 

Podeu afegir altre preguntes que us sorgeixin en cada calaix. 

•  

•  

•  

•  

 

 

ESPAI ACTUAL DE L’ESCOLA:

Com són les aules i estances de l’escola? Àmplies, 
lluminoses, tancades, amb racons o espais 
difícils?

Com són els espais comuns? Són amplis i 
permeten incorporar elements? Són espais de 
pas?

DINÀMIQUES I ORGANITZACIÓ 
ACTUAL DE L’ESCOLA

- Les dinàmiques actuals de l’escola afavoreixen o 
limiten la implantació dels ambients? 

- Tenim un horari rígid o més aviat flexible?

- Tenim dinàmiques generals d’escola o cada 
educadora i aula van una mica per lliure?

ÀREES D’APRENENTATGE:

- Quines àrees d’aprenentatge tenim més 
treballades actualment? Quines cal potenciar?

- Els ambients ens serviran per potenciar les àrees 
més fluixes?

- Com treballem actualment estem donant 
resposta als objectius curriculars?



 

A partir d’aquestes reflexions intentem discernir quin paper juga cada element 

en la possibilitat d’implantar ambients a l’escola. Quins elements faran que 

tinguem èxit en el treball per ambients perquè s’adiu als pilars que fonamenten el treball per 

ambients. I per contra quins elements ens dificultaran aquest treball perquè no estan alienats 

amb el que necessitem per treballar per ambients. 
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