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AVALUACIÓ DEL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE [0–6]Flaixx

Construir el futur
Peça a peca, amb cura, també l‘escola 
va posant pilars per ajudar cadascun 
dels nostres infants a créixer

L‘escola Itaca de Manresa és un centre de creació
nova que comença un projecte pedagògic on l‘alumne
és considerat el motor del seu aprenentatge, les aules
estan agrupades per nens i nenes d‘edats diferents i
les famílies hi tenen molta participació.

En aquests moments, els infants de tres a sis
anys es troben immersos en la realització de tasques
escollides entre propostes diverses, riques en possibi-
litats, que han estat pensades i preparades intencio-
nadament per les mestres. En aquestes estones,
cadascú decideix lliurement què vol fer i amb qui.

Presentació de la nova secció: «Flaix»

En un flaix, en un instant, amb una mirada... Una proposta d‘exposició de bones pràctiques a partir de la col·laboració
natural entre les aules d‘educació infantil i la universitat. 

Als estudis de grau en educació infantil que tot just hem iniciat aquest curs a la Fundació Universitària del Bages
(Manresa), tenim el convenciment que, des de la formació inicial del professorat, podem contribuir de maneres diver-
ses a dinamitzar l‘educació. 

Així que hem pensat a recollir situacions educatives de qualitat i presentar-vos-les en un embolcall llaminer: 
� Una fotografia atractiva, potent, suggerent, que ens porti a reflexionar sobre les maneres pròpies de fer i a

l‘engrescament per provar les maneres de fer d‘altres persones.
� Uns pensaments a l‘entorn de la imatge, instantànies des de diferents angles que ajudin a interpretar i a donar

valor a allò que està passant a la imatge.
� Els trets d‘identitat bàsics de l‘escola i el context general de la situació, dades que ens donin pistes per entendre

d‘on sorgeix la proposta i per quines raons sorgeix.
� I alguna referència al currículum, per deixar constància de com aquestes experiències que fugen del mecanicis-

me i la repetició d‘esquemes obsolets estan en consonància amb el marc legal vigent. 

Tot plegat per acostar-nos, sense presses i de manera agradable, a iniciatives diverses del nostre entorn escolar. 
Estem envoltats d‘experiències innovadores emmarcades en el context actual del que significa aprendre i del

que vol dir educar ciutadans —no pas súbdits— per a aquest segle XXI. Només ens cal compartir-les. Esperem que en
gaudiu!

Entre tres millor que soles
Les tres nenes de la imatge s‘ajuden per aconseguir

un objectiu compartit. Parlen, miren, riuen, es donen
idees, actuen, avancen i s‘aturen, discuteixen, fan bro-
mes… Decididament, molt millor en companyia!

Som diferents
Aquesta diferència és la clau que ens permet apren-

dre dels altres i que enriqueix la vida d‘un grup. La Maria,
l‘Amche i la Jia Qi no van néixer el mateix any, ni tenen
famílies idèntiques, ni es vesteixen igual... Són diferents!
Com cadascun dels nens i les nenes de qualsevol grup ho
és respecte als seus companys i companyes. La diferència
és la clau per aprendre de l‘altra gent.


