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ROL DE L’EDUCADORA 

Objectius curriculars del 
primer cicle d’educació 
infantil que es 
desenvolupen en 
l’ambient 

Propostes i activitats que es poden fer a 
l’ambient i amb els materials que conté. 
Inclourem tant les activitats espontànies que es 
poden generar com aquelles que creem en el 
marc de l’ambient, és a dir, tant les que es 
poden realitzar amb els materials presents i la 
combinació entre ells, com les que es generen 
a partir de disposicions específiques de 
materials per crear una determinada acció i 
resposta en els infants. 

Capacitats del currículum 
que es desenvolupen en 
l’ambient 

Continguts curriculars per 
àrea que es desenvolupen 
en l’ambient 

En aquest espai desenvoluparem el rol específic de 
l’educadora en l’ambient. Segons el que es vulgui treballar 
en cada ambient, el paper de l’educadora serà més o menys 
directiu, requerirà més o menys acompanyament, etc. I cal 
que es pugui reflexionar prèviament sobre com serà la 
nostra intervenció, la nostra posició corporal envers 
l’ambient i els infants, etc. En aquest punt es poden fer 
seqüències d’intervenció per a l’adquisició de l’autonomia 
on el paper de l’educadora passi a ser de més a menys actiu 
o protagonista, es pot fer previsió de preguntes o 
intervencions per a la dinamització de l’ambient i 
l’adquisició de l’aprenentatge, quins aspectes es reforçaran, 
etc. 

En aquest apartat explicitarem aquells elements principals que 
conformaran l’ambient: tant tipus de material com disposició i 
presentació del mateix, tenint en compte que no sigui un plantejament 
molt estàtic, sinó que contingui elements fixes i estables que configurin 
l’ambient però que no ens limitin la seva dinamització. Cal que aquesta 
ambientació possibiliti la realització de les activitats previstes per a 
l’ambient i que promogui els aprenentatges previstos. Així mateix, 
reflexionarem sobre cada quan canviar determinats materials, sobre 
com els presentem, etc. Per tal de pensar prèviament com 
dinamitzarem l’ambient per tal de poder mantenir l’element d’interès i 
curiositat dels infants. 

En l’apartat d’observació recollirem aquells elements a observar 
de la interacció dels infants amb l’ambient i com aquesta 
interacció afavoreix l’aprenentatge de determinats elements i 
continguts. Així, podem guiar-nos pels continguts que hem 
acordat que tindrà l’ambient i plantejar-nos preguntes que 
intentin respondre al seu assoliment. Així mateix, també podem 
plantejar-nos altres qüestions per tal d’observar comportaments 
més generals i globals respecte l’infant i el seu procés de 
desenvolupament o per valorar la idoneïtat de l’ambient i de les 
propostes associades a les necessitats i interessos de l’infant. 



 

A tall d’exemple, us posem una fitxa de programació d’un ambient: 

AMBIENT CIENTÍFIC I MATEMÀTIC 
CAPACITATS • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats 

matemàtiques bàsiques  

• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de 
curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i 
culturals. 

OBJECTIUS 0-3 • Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, 
augmentant l’autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i 
l’orientació en l’espai quotidià.   

• Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les 
pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves 
característiques perceptives.  

• Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, 
musical i plàstic.  

ÀREES CONTINGUTS 

DESCOBERTA 
D’UN MATEIX I 
DELS ALTRES 

• Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, 
augmentant l’autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i 
l’orientació en l’espai quotidià.   

• Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les 
pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves 
característiques perceptives.  

DESCOBERTA DE 
L’ENTORN 

• Observació i actuació sobre la realitat immediata, a partir de les pròpies 
vivències, establint relacions entre objectes segons les seves característiques 
perceptives.  

• Observació i exploració de l’entorn físic i social, planificant i ordenant la pròpia 
acció, constatant-ne els efectes i establint relacions entre la pròpia actuació i les 
conseqüències que se’n deriven.  

• Observació i constatació d’alguns dels canvis i modificacions a què estan 
sotmesos tots els elements de l’entorn (persones, animals, plantes i objectes).  

• Iniciació en la diferenciació d’algunes qualitats sensorials fruit de l’exploració 
dels objectes materials, d’elements de l’entorn natural i de la comparació de les 
seves propietats. Inici de les primeres classificacions, ordenacions i 
correspondències en funció de les característiques i els atributs.  

• Reconeixement de seqüències espacials, temporals i lògiques i iniciació en l’ús 
de les primeres nocions quantitatives en situacions quotidianes.  

PROPOSTES / ACTIVITATS 
Activitats de coordinació 
oculomanual 

Classificació i agrupació 
d’elements 

Experimentació en diferents plans 
i percepció espacial 

Experimentació de dimensions i 
mesures 

Seriacions i seqüenciacions Designació d’atributs 

Construcció i destrucció Quantificacions Raonament lògic i matemàtic 

Exploració d’elements naturals Exploració de formes i figures 
geomètriques 

(...) 

ROL DE L’EDUCADORA AMBIENTACIÓ / DINAMITZACIÓ 

Acompanyar i guiar l’activitat 
Observació de les activitats espontànies 
Realitzar alguna proposta amb els materials, 
fent de model 
Generar raonaments i accions d’exploració 
Qüestionar les accions per ampliar-ne les seves 
possibilitats 

Materials naturals fixos i de “temporada” (fix) 
Materials per a mesurar, classificar i agrupar 
(fix) 
Panells sensorials i d’exploració (fix) 
Construccions en pla i en alçat (fix) 
Elements per encaixar, enfilar i combinar (fix) 
Peces soltes (fix) 
Petits circuits amb tubs, rampes, etc.(mòbil) 



 

Anomenar els materials, les accions i els 
raonaments lògics i matemàtics  
Fomentar el joc i l’exploració compartida 
(...) 

Safates d’experimentació i material per 
transvasaments (mòbil) 
Encaixos, trencaclosques, jocs d’apilar i 
combinar (mòbil) 
Distribuirem el material fix en un moble baix 
amb obertures. Cada material estarà classificat 
en safates de vímet (...)  

OBSERVACIÓ 

Mostra curiositat i interès per l’ambient? 
Explora i reconeix diverses propietat dels 
materials? 
Es proposa reptes en la pròpia activitat? 
Combina materials i n’observa les 
conseqüències? 
S’inicia en quantificar alguns elements? 

Associa les característiques dels materials amb 
d’altres materials similars? 
S’inicia en realitzar diferents classificacions dels 
materials? 
Coneix i identifica algunes formes 
geomètriques? 
(...) 

 

 

AVALUACIÓ 

Per avaluar el treball realitzat en els ambients d’aprenentatge caldrà integrar les qüestions 

observables en els ambients en les eines d’observació i avaluació que disposeu actualment a 

l’escola. També podeu fer eines d’observació específiques de l’ambient recollint les qüestions 

derivades de la programació i realitzar les observacions de manera sistemàtica.  

Caldrà que incorporeu el treball per ambients i els elements d’avaluació que comporten en els 

registres d’entrevistes i informes per a les famílies per tal que tot el sistema tingui coherència. 

Una eina d’avaluació dels ambients pot ser la documentació gràfica de determinats processos 

o activitats realitzades per l’infant en l’ambient, recollint els detalls i la seqüència de les 

activitats realitzades. 

 


