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Què volem?

• Compartir una experiència de treball en 
competències.

• Reflexionar sobre experiències en 
competències a l’aula.

• Pensar en possibles experiències que 
suposin treballar en competències.



Com comença la nostra
història?

• Un alumne com a protagonista.
• Una proposta per la classe� a 

l’assamblea.
• Una decisió democràtica.
• Per la classe, la idea és genial: FER UN 

BLOG D’AULA!
• Necessitam ajuda: La seva mamà participa 

al projecte.



Fem un parèntesi: L’assamblea
de classe

L’entenem com un espai 
organitzatiu que ens 
obre les portes a la 
conversa, a través de 
la qual arribem a 
acords i ens permet 
treballar les habilitats 
comunicatives, socials, 
personals i d’aprendre 
a aprendre dels infants.



Ens visita la mamà d’en Lucas....

• Què és un Bloc?
• Quines normes d’ús hem

de tenir en compte?
• Necessitarem un nom...
• Necessitarem explicar qui 

som.
• La mamà d’en Lucas 

vindrà els divendres
dematí per ajudar- nos a 
mantenir el nostre blog 
viu.



PER FER EL BLOG ...

Com a grup decidírem:

• Per què el volem fer servir?

• Quin nom ens posarem?

• Qui som? ( el nostre perfil)

• Quina informació hi posarem?



Per què el volíem fer servir?

• Per poder explicar coses de nosaltres.

• Perquè els nostres papàs i mamàs coneguin
de la  nostra vida a l’aula.

• Per tenir un lloc de trobada amb els
companys de la classe al llarg del temps



Quin nom ens posarem?

LA TRIBU MIPI



FENT UN POC D’HISTÒRIA: Qui és
en Mipi?

• Tot començà a primer, quan...
– Quins racons necessitem a classe? � Racó de 

biblioteca.



–Organitzàrem la biblioteca (llibre de socis, registre de 
fons de biblioteca, catalogació de llibres , carnet 
biblioteca, mascota de biblioteca. )

–Mascota biblioteca� treball cooperatiu..



Qui som?

Som la classe de 
taurons blancs de 
l'escola de Son Caliu. 
Ens deim " La Tribu 
Mipi"perquè som un 
grup de persones i en 
Mipi és la nostra
mascota de la 
biblioteca de classe.



Quina informació hi posarem?

• El diari setmanal de classe.

• Moments especials de la vida a la classe.

• Presentació individual.

• .Moments especials individuals.



http://latribumipi.blogspot.com/2010_03_01_archive.html



Transmissió i 
reproducció del 
coneixement

Reconstrucció
compartida del 
coneixement 

Escoltar

copiarcontestar

Treballar
individualment en 

silenci 

COMPETÈNCIES VERSUS ENSENYAMENT TRADICIONAL

Treball cooperatiuPreguntar 

discutir parlar



Què ens estan demanant els
infants?



QUINA AULA PROPICIARÀ MÉS 
EXPERIÈNCIES BASADES EN 

COMPETÈNCIES?

A B





Quins interrogants ens ajuden a conèixer
si una experiència treballa les 

competències?

xFa Fa Fa Fa referreferreferreferèèèènciancianciancia a una a una a una a una situacisituacisituacisituacióóóó i i i i contextcontextcontextcontext real?real?real?real?

NOSIQUADRE DE REFLEXIÓ SOBRE 
EXPERIÈNCIES PER COMPETÈNCIES



CONCLUSIONS

• Pensem en una educació per a tots i totes.

• Enfoquem la mirada en els infants, facem- los els

protagonistes del seu aprenentatge.

• Pensem en un mestre/a investigador que aprèn cada dia.

• Intentem plantejar situacions que siguin vives, que tinguin

sentit , que ens permetin estar presents i gaudir d’allò que 

fem.

• Pensem en una educació que emocioni.

• La comunicació, la participació i el treball conjunt família-

escola són factors crucials en els processos d’ensenyament-

aprenentatge.



MOLTÍSSIMES GRÀCIES A TOTS I TOTES

Fins un altra!!!!
L’escola un lloc per a tots


