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LÍNIES METODOLÒGIQUES DE CENTRE

CEIP ELS MOLINS

Les línies metodològiques generals del centre són:

1-Crear un entorn i un clima enriquidor, afavoridor d’aprenentatges. Cada 

moment i cada espai del centre s’ha de convertir en un espai educatiu

 2-Formar l’alumnat en competències. Cal anar més enllà de l’acumulació 

d’informació i apostar per oferir l’aprenentatge d’estratègies competencials que 

es puguin generalitzar en qualsevol moment i en qualsevol situació de la seva 

vida 

3- Adaptar el procés d’ensenyament-aprenentatge a la realitat. Un món en 

constant canvi i evolució ens envolta. Consideram que cal oferir al nostre 

alumnat estratègies i prou visió crítica per entendre aquesta realitat  i aprendre 

a cercar alternatives, elegir opcions, crear-se la seva pròpia opinió,..... 

4- Inclusió. Per tal de treballar de manera inclusiva, cal oferir: Ambient relaxat: 

convivència, límits, respecte...  Tasques assequibles: currículum i materials 

diversificats, atenció a la diversitat, progrés ... Voluntat o motivació personal: 

funcionalitat, interès, interacció, participació, lligam emocional...  Equilibri 

emocional: autoimatge positiva, presència, creació de vincles,.. 

5- Foment de l’autonomia.Els  espais d’aprenentatge ofereixen al nostre 

alumnat la possibilitat de treballar de forma autònoma, afavorint el seu 

autoaprenentatge. Aquests moments de lliure elecció de la proposta a fer, 



l’autoregulació per fer-la de manera autònoma, acabar-la fent les modificacions 

necessàries fins que surt bé i valorar com els ha anat, permet a l’alumnat 

treballar de manera significativa i contextualitzada la competència d’aprendre a 

aprendre i d’iniciativa i esperit emprenedor 

6- Tenir en compte els coneixements previs de l’alumnat.Una de les grans 

aportacions d’Ausubel va ser el concepte de l’aprenentatge significatiu,  tenir en 

compte allò que ja saben per tal d’establir una connexió amb allò que aprenen 

de nou. 

7-Presentar propostes motivadores. Cal cercar i conéixer els interessos de 

l'alumnat per poder ofertar activitats que les resultin motivadores i que al mateix 

temps les emocionin. L' aprenentatge va lligat a les emocions i la motivació.

8-Utilització de les TAC.El Claustre ha rebut formació en Eines bàsiques 

d'aprenentatge organtizada pel CEP Ibsteam i Eines google organitzat per 

ICONO.  Entenem que les TIC (Tecnologies de la informació i la comunicació) 

són un recurs més que han de ser utilitzades per tal de convertir-se en 

vertaderes TAC (tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement). A cada aula 

d’infantil i primària, així com, als espais de primària hi ha una PDI, que s’usa de 

manera habitual en les activitats quotidianes que duim a terme. També utilitzam 

els microportàtils aportats per la Conselleria i els 14 chromebooks  que va 

adquirir el centre entre els cursos 2019-20 /20-21. Tant uns com les altres els 

utiltizam a partir de 1r de primària utilitzant aplicacions concretes 

(presentacions digitals, elaboració de gràfics, enregistraments de veu o de 

vídeo, etc.) o com a eina per a la recerca d’informació. 

Hem introduït dins les dinàmiques d' aula l' ús del classroom, el correu 

corporatiu, el drive, qüestionaris on line i les vídeoconferències per tal de què 

l'alumnat tengui autonomia en utilitzar aquestes eines en cas d' haver de fer un 

ensenyament no presencial. 

9-Aprenentatge cooperatiu. Durant dos cursos el claustre va realitzar un 

seminari de formació en aprenentatge cooperatiu a través del CEP d’Inca. El 

programa que seguim és Cooperar per aprendre i aprendre a cooperar 

(CA/AC). Aquest programa consisteix en organitzar el grup classe en equips 

cooperatius que treballen de forma conjunta, utilitzant estructures concretes, 

amb una finalitat comuna. Desenvolupam els diferents àmbits d’intervenció 

cooperativa que són:

– Àmbit A: dinàmiques.



– - Àmbit B: estructures. 

– - Àmbit C: quadern d’equip 

10-Projectes interdisciplinaris. El Claustre s' ha format durant 2 cursos amb 

un FiC  de formació organtizat pel CEP Inca. Consisteixen en posar en marxa 

un procés d’investigació per a resoldre un dubte, pregunta, tema, interès, per 

organitzar una sortida... A través del procés d’investigació que s’engega podem 

treballar la selecció i gestió de la informació; posar en funcionament diferents 

experiències de diferents tipus que ajuden a desenvolupar el projecte; establir 

la conversa com eina essencial que serà el fil conductor de tot el procés; 

elaborar conclusions que ens permetin connectar allò que ja sabíem 

(coneixements previs) amb allò que hem après durant el desenvolupament del 

projecte. L’avaluació forma part del procés del projecte des de l’inici i és una 

activitat més d’aprenentatge. Aquest procés està lligat amb la posada en marxa 

d’aprenentatge competencials i amb el concepte d’avaluació formadora de 

Neus Sanmartí. Aprenem plantejant, desenvolupant i avaluant projectes. I millor 

si aquests projectes ens són rellevants i responen a preguntes, problemes, 

situacions que ens interessen. Un projecte és un camí d'aprenentatge des de la 

pregunta o el desafiament inicial fins al “producte” final. 

11- Espais d’aprenentatge. El professorat d' Educació infantil s' ha format 

durant 2 cursos a  un FiC organitzat pel CEP d' Inca i un seminari de 

formació a l' escola El Martinet de Catalunya. Hem intentat crear ambients 

d’autoaprenentatge en els quals els infants són els protagonistes del seu 

progrés, participant de manera activa, constructiva i creativa. Permet la lliure 

circulació pels espais preparats, respectant les necessitats autèntiques. En 

aquest mètode cal destacar el paper que juguen els infants: - Són els 

protagonistes. - És imprescindible la seva activitat. - Estructuradors del joc. 

Constructors del seu propi aprenentatge. 

– Els nostres ambients a Educació Infantil són: 

– Espai d' Art

– Espai de lectura

– Espai de música

– Espai de cos

– Espai d' inserció

– Espai de construcció

– Espai d' escriptura



– Espai de matemàtiques 

– Espai d' experimentació

– Espai de natura

Es van introduïnt i llevant espais segons els interessos dels infants

– 12-Tallers. Són propostes concretes i diverses dirigides al 

desenvolupament de determinades capacitats dels infants. Són activitats 

dirigides que permeten descobrir materials, tècniques, ... per afavorir la 

feina manipulativa i creativa. Els tallers es realitzen a primària.  S’ofereix un 

taller de matemàtica manipulativa i un de lectoescriptura cada setmana. 

13-Pràctiques restauratives.Amb la posada en funcionament de les 

pràctiques restauratives pretenem oferir a l’alumnat eines que permeten 

prevenir, detectar, gestionar, i resoldre situacions de conflicte o problemes, 

per tal de millorar la convivència i reforçar els vincles afectius. Pretenem la 

creació d’un clima enriquidor:  Tots/es els integrants dels grups som iguals 

(el mestre/a també)  Cal tenir l’oportunitat d’escoltar i de ser escoltat.  Cal 

tenir la seguretat i confiança de sentir-se exposat i protegit al mateix temps.  

La responsabilitat de la gestió compartida del conflicte és de tothom  Per 

tant, també el resultat obtingut és col·lectiu.  Cal el restabliment de les 

connexions afectives per restaurar la bona convivència. També feim dos 

tallers de prevenció amb els serveis socials municipals: Viu i Conviu i Un 

tracte pel bon tracte. 

14-Apadrinament: es donen relacions intergeneracionals enriquidores i 

motivadores de l' aprenentatge. L' alumnat de 5è i 6è apadrina un alumne 

d'educació infantil per realitzar diferents activitats durant el curs. També es 

fan activitats conjuntes amb la 3ª edat del poble. 

15-Motivació de la lectura: dins el Pla Lector es duen a terme diferents 

activitats a tots els nivells per motivar l' hàbit lector :

– EI: capsa viatgera de contes, conta contes a la Biblioteca, Bibliopati, Espai 

de lectura

– 1er-2on EP: lectura a classe, conta contes a la Biblioteca

– 3er-4t EP: lectura a classe, Atrapallibres

– 5è-6è EP: lectura a classe, Club de lectura a la Biblioteca


