
PASSOS DEL TREBALL PER PROJECTES 

 

Aquesta  metodologia de treball és una manera d'aprendre a investigar partint dels interessos 

dels infants. Com que a l’educació infantil els nens i les nenes encara són força egocèntrics,  

això implica partir del coneixement d’ells mateixos i de l’entorn més proper per garantir la 

seva motivació envers allò treballat. 

 

 

 

 

COORDINACIÓ 

És important que des de l’escola ens coordinem: 

- Amb les famílies, per tal d'implicar-los en el projecte de treball que es duu a terme dins de 

l'aula. Aquesta coordinació s'ha de realitzar amb totes les eines que tenim a l'abast: a través de 

correus electrònics, notes informatives escrites pels mateixos/es alumnes, Power Points 

penjats al blog del nivell, etc.  

Alumnes de la classe dels Cavalls compartint la informació 

recollida. 



Exemple de comunicació de la classe amb una biblioteca 

 

- Amb els centres que gestionen recursos educatius de l’entorn: museus, Ajuntament, arxiu 

històric, biblioteca pública municipal, i d’altres espais que ens apropen al coneixement del 

nostre entorn més proper. 

Cal que atorguem un lloc important a les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement, 

tant a l’hora de comunicar-nos entre els diferents agents educatius, fent servir el correu 

electrònic de forma habitual com a l'hora de treballar amb els infants.  

 

DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

Per al desenvolupament del Projecte de Treball es programen i temporalitzen els següents 

passos: 

1. Decidir per votació què es vol treballar. 

Els infants realitzen una pluja d’idees de la qual sorgeixen possibles temes, al seu parer 

interessants, com a objecte d’estudi. Es pot repartir una circular a les famílies demanant 

col·laboració a l’hora d’ajudar els seus fills/es a: 

 Classificar els propis interessos i prioritzar-los 

 Decantar-se per un dels temes 

 Organitzar els arguments per exposar els punts forts d’aquell tema. 

 

 



 

 

 

 

S'ha d'atendre les aportacions de cada criatura, tot ajudant tothom a què formuli interessos i 

que aquests siguin valorats i contrastats, per tal de fomentar l’autoestima i participació de 

cada infant i l’interès envers l’objecte d’investigació. 

2. Posada en comú d'allò que se sap del tema triar, o de què es creu saber... A mesura que 

avanci la investigació s'aniran comprovant les hipòtesis formulades en un començament.  

A estonetes, es pot anar llegint la transcripció de la conversa que es va tenir sobre el que 

saben. Solen ser converses llargues i divertides.  

 

 

Un alumne de la classe dels Cavalls defensant la seva proposta 

de tema, davant del seu grup 

Una nena del grup rellegeix la transcripció de la 

conversa 



 

Els projectes de treball engresquen els infants com cap altra cosa. Permeten respectar les 

seves motivacions i integrar les seves coneixences en conjunts ordenats, de passada que se’ls 

introdueix en el mètode de recerca.  

 

3. Decidir què es vol saber. 

 

4. Redactar el guió de treball. 

 

5. Decidir on es pot trobar la informació. 

Cal tenir present que el coneixement s'infereix a partir de: 

 Llibres i publicacions 

 Documents d’arxiu 

 Objectes diversos 

 Testimonis orals 

I per tant, s'ha de conduir l'alumnat perquè busqui la informació en el màxim de fonts que ens 

sigui possible. Sempre s'ha de convidar les famílies a ajudar els seus fills/es a cercar 

informació. Cal que orientem els pares i les mares perquè el seu fill/a dugui: 

 Una petita informació que sigui capaç de comprendre i explicar a la resta de 

companys/es. Per tant és molt important que la recerca de la informació sigui 

realitzada per la família i l'infant de forma conjunta. 



 

Una alumna mostra un mural que sintetitza la informació presentada 

 

6. Realitzar el mapa conceptual per configurar el dossier o àlbum del projecte de treball. 

Sempre s'ha de donar prioritat a totes les activitats vivencials (experiments, manipulació, 

sortides, etc) i convé recollir les conclusions de la recerca. Són aquestes conclusions les que 

aniran configurant el mapa conceptual i les interrelacions dins de la xarxa de coneixements de 

cada individu. 

 



 

 

 

 

ALGUNES CONSIDERACIONS 

Cal defugir de les fitxes tradicionals que s'adapten als diferents projectes de treball tot 

perseguint un objectiu diferent de l'esmentat.  

Per ex. Si s'està treballant un projecte sobre els Cavalls no té cap sentit posar un gomet vermell 

en el dibuix del cavall gran i un de blau en el petit. És molt més enriquidor treballar la mesura 

de les diferents races de cavalls a escala real comparant-la amb l'alçada dels infants i fer-ne un 

gràfic tot recollint la comparació d'allò vivenciat.    

 

Dos alumnes, mesurant la pròpia alçada per 

compara-la amb la dels cavalls. 



 

 

A mesura que els infants van presentant la informació cal aprofitar per ensenyar-los a 

analitzar-la , a posar-la en comú, a esbrinar quines preguntes podem contestar i quines no, els 

ensenyarem a treballar de forma cooperativa (en grups de treball) i en mosaïc (cada grup 

investiga una cosa diferent i ho exposa a la resta). Veure Fitxa de treball dels grups 

cooperatius. 

 

 

 

 

 

 

Elaboració d’un gràfic  de l’alçada dels 

alumnes del grup 

 Infants en grups cooperatius analitzant 

la informació d'un llibre 

 



Cal tenir en compte que, quan els nens/es formulen les preguntes del que volen saber, moltes 

vegades els seus coneixements previs són molt minsos en aquell tema. A mida que van 

aprofundint en el tema sorgeixen d'altres preguntes o temes relacionats que interessen 

desenvolupar aprofitant la motivació de l'alumnat. A mesura que es va desenvolupant la 

recerca, els interessos dels infants poden canviar. Les/els mestres hem d'estar a l'aguaït 

d'aquests canvis i ens hem de permetre ser flexibles en les actuacions. 

Si la metodologia de treball del centre ho permet, és molt interessant de treballar diferents 

projectes a l'hora i buscar les interrelacions entre els diferents continguts. 

Convé que a la carpeta del grup-classe que passa amb l'alumnat de curs en curs hi hagi un 

apartat que faci referència als projectes de treball que ha realitzat aquell grup de nens i nenes, 

així com els continguts d'ensenyament-aprenentatge que s'han desenvolupat per tal d'evitar 

repeticions en la programació escolar. 

 


