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El treball per projectes 
 
Objectius  

 

 Aprendre a partir dels propis interessos 

 Respectar els acords presos per la majoria de l’alumnat 

 Integrar les coneixences dels infants en conjunts ordenats 

 Introduir els nens/es en el mètode d’investigació 

 Iniciar l’alumnat en la cerca, el processament i l’anàlisi de la informació recollida 

 Potenciar el treball en grup cooperatiu i el coneixement en xarxa 

 Afavorir la participació de les famílies 

 

 
Descripció de la metodologia de treball  

  
Aquesta metodologia de treball parteix dels interessos de l’alumnat i té com objectiu 
principal introduir els nens i les nenes en el mètode de recerca. 
 
Convé donar la possibilitat als nens/es de buscar informació en tantes fonts com sigui 
possible: 

 Llibres i publicacions 

 Documents d’arxiu 

 Objectes diversos 

 Testimonis orals 

 

Cal ajudar-los a destriar la informació més rellevant, a processar-la i analitzar-la, tot 
afavorint la comprensió lectora. 
 

Els principals passos a desenvolupar en un projecte de treball són: 

1. Escollir el tema d’estudi 

2. Detecció de coneixements previs 

3. Identificació dels sub-temes que es treballaran partint dels interessos de l’alumnat 

4. Desenvolupament de la recerca 

 

Aquests passos estan desenvolupats en el document adjunt “Passos del projecte de treball”. 

 

Es tracta d’una metodologia de treball que possibilita l’aprendre a aprendre, tot potenciant 

l’autonomia de cada individu davant del seu propi procés d’auto-aprenentatge. Una habilitat 

que cal iniciar des de ben petits/es perquè es vagi consolidant i permeti enfrontar amb èxit 

tant el projecte de recerca de l’Educació Secundària com la formació contínua que es 

demana en el món laboral. 

Al llarg de tot el procés és important potenciar la realització d’activitats en grups cooperatius 
i el coneixement en xarxa. Aquest tipus d’agrupament afavoreix l’adquisició d’algunes 
habilitats socials necessàries que es demanen actualment tant en el món del treball com en 
les relacions interpersonals i ajuden a afavorir el desenvolupament de la intel·ligència 
emocional.     
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Recursos emprats 

 
Recursos materials: Cal potenciar l’ús de les noves tecnologies. 
 
Recursos humans: Una mestra de suport en algunes de les activitats en grups cooperatius.  
 

 
Temporització 
 
Un projecte de treball no té una temporització tancada, donat que depenent dels interessos 
dels alumnes es pot allargar més o menys en el temps. Cal considerar però que, com més 
sessions dediquem, més es podrà aprofundir en la investigació.  
  
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Els Projectes de Treball són especialment indicats per treballar amb qualsevol tipus 
d’alumnat a partir de P4. Convé destacar que es tracta d’una metodologia de treball que 
fomenta la inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials. 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Un aspecte metodològic que cal considerar és que, per les seves característiques evolutives, 
els nens/des de Educació Infantil són egocèntrics, la qual cosa fa difícil el treball en petit 
grup. Considerem que, fins que vagin assolint un bon hàbit de treball convé aprofitar les 
sessions en les quals es disposa d’una mestra de suport a l’aula per realitzar les activitats, 
primer per parelles i després en grups cooperatius de tres o quatre membres. 
 
Com menys membres formin un grup de treball, més fàcil és la coordinació entre ells. No 
obstant això, a l’hora de guiar cadascun dels grups per part del mestre/a, com més grups hi 
hagi, més difícil es fa l’atenció personalitzada. És per aquesta raó que aconsellem començar 
el treball en grups fent que tots els grups realitzin la mateixa feina. Més endavant, quan es 
consideri que els nens/es tenen una certa autonomia de treball en aquest tipus d’agrupament 
s’introduirà el treball en mosaic, fent que cada grup cooperatiu realitzi una activitat diferent 
que exposarà a la resta del grup-classe. El treball en grup potencia l’aprenentatge entre 
iguals. A més, les exposicions ajuden als alumnes que tenen més dificultats o que són tímids a 
que se sentin més segurs pel fet que estiguin acompanyats pels companys/es del grup, tot 
afavorint la seva autoestima.  

 
Capacitats i continguts que es treballen de forma destacada 
  
Capacitats: 
 
Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. 

 Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge 
positiva d'ell mateix i dels altres. 
 

Aprendre a pensar i a comunicar 

 Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions 
de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 
 

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 

 Observar i explorar l'entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 
respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 
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Aprendre a conviure i habitar el món  

 Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 
autonomia personal, cap a la  col·laboració amb el grup i cap a la integració social. 

 
Continguts: 
 
Descoberta de l’entorn: 

 L’aprenentatge a partir dels propis interessos 

 Respecte pels acords presos per la majoria de l’alumnat 

 Integració de les coneixences dels infants en conjunts ordenats 

 Introducció en el mètode d’investigació 

 Iniciació en la cerca, el processament i l’anàlisi de la informació recollida 

 Introducció en el treball en grup cooperatiu i el coneixement en xarxa 

 Participació de les famílies 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat: 
- “Fitxa de treball dels grups cooperatius”.  
 
Altres documents: 
-  “Passos del projecte de treball”. 
 
 

Itinerari 
 
Títol de l'itinerari: M'encanta pintar. 
Element número: 6 
 

 


