
BAULA  
PER PROJECTES

NOUS  

PROJECTES



Una sòlida proposta per treballar  
per projectes, que neix des de les aules  
i deixa que la vida hi entri.

Els infants saben. I, si saben, tot canvia.

... saben perquè han viscut en una família descobrint moltes coses i desenvolupant 
moltes habilitats, no podem demanar-los que seguin i callin.

Francesco Tonucci

Per què t’agradarà Ho has vist?
 Perquè incentiva la investigació, la creativitat i l’esperit crític deixant espai 

i temps perquè pugueu fer «vostre» el projecte i el resultat sigui personal i  
intransferible en cada cas. Encara que repeteixis el tema, cada vegada  
serà diferent!

 Perquè suggereix una gran varietat d’itineraris en cada fase del projecte. 
Cada moment està pensat perquè sigui molt flexible i adaptable a les situacions 
que tinguis a l’aula.

 Perquè presenta temes molt nous i d’altres que coneixes, però que sabem  
que són molt motivadors; per tant, els incloem amb un enfocament diferent  
de l’habitual.

 Perquè et permet treballar totes les àrees del currículum mitjançant:

• Els temes que es desenvolupen en cada projecte.

• El treball en tallers.

• Les activitats lligades al Racó del projecte.

• Unes avaluacions senzilles i efectives.

 Perquè estem compromesos amb la innovació educativa, amb la qual cosa en 
cada projecte trobaràs intel·ligències múltiples, organitzadors visuals, aprenentatge 
cooperatiu…
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* Versió per a les Illes Balears

El so El so El so

  

 

 Les mans* L’esport

Cuina i aliments     Cuina i aliments     Cuina i aliments    

Formigues Formigues Formigues

Cavallets de mar* Ornitorrinc

 El cavall

El jardí Plantes carnívores 

L’hort L’hort L’hort

La Prehistòria  Egipte

L’aigua  L’aigua  L’aigua 

Constel·lacions* Constel·lacions* Constel·lacions*

Dolents de conte* Contes clàssics Bruixes i mags

Dracs Dracs Dracs

  De gran

  

Food and cooking Food and cooking Food and cooking

Constellations Constellations Constellations

Water Water Water

MÈTODE  
CIENTÍFIC

anys3 anys4 anys5
PROJECTE 
DE CICLE

PROJECTE 
DE CICLE

NOVETAT

NOVETAT

NOVETAT PROJECTE 
DE CICLE

PROJECTE 
DE CICLE

PROJECTE 
DE CICLE

PROJECTE 
DE CICLE

BAULA  
PER PROJECTES

TREBALL  
PER PROJECTES

COS I ALIMENTS

ANIMALS

PLANTES

HISTÒRIA

MÓN CIENTÍFIC

FANTASIA

SOCIETAT

CIÈNCIES  
EN ACCIÓ!

PROJECT BASED 
LEARNING

BAULA  
PER PROJECTES

GRADED 
PROJECT

GRADED 
PROJECT

GRADED 
PROJECT

Els temes

  Vint projectes, la temàtica dels quals s’articula a 
través d’eixos que donen resposta al currículum d’Infantil.

 vull ser



24

MATERIALS PER A L’ALUMNAT
Una carpeta per a cada projecte, senzilla i pràctica, que conté:

Què trobaràs  
en cada projecte?

  Una proposta clara, senzilla  
i fàcil de gestionar

  Amb material suficient  
i presència de les TIC

  Amb suggeriments que són 
finestres que deixen entrar l’aire  
i permeten que passin coses...

EL JOC DE

Quadern de treball
 Làmines de treball.

 Adhesius i encunyats.

 Làmines per a diversos usos, segons  
les necessitats de cada aula.

 Les làmines es poden extreure si s’opta 
per treballar-les separadament.

 En cada quadern et convidem a jugar amb 
les il·lustracions de la coberta. Mira-les 
amb deteniment! T’adones que hi ha molt 
més del que sembla a simple vista?

Llibre informatiu
 Tracta del tema del projecte  

des de diverses perspectives: 
científica, artística, literària, cultural...

Làmines de material específic
 Ideals per emprar en les propostes de 

tallers i activitats del racó del projecte.

 Diferents en cada tema.

*Material no disponible per a Ciències en acció. 

Material personalitzable
 Carta a la família per informar-la  

i demanar la seva col·laboració.

 Un diploma, que es lliura en finalitzar  
el projecte.

 Un carnet per a cada «investigador»,  
que es personalitza a l’inici del projecte.

Conte narratiu
 Té com a eix el tema del projecte  

i és un dels possibles itineraris  
de motivació que es proposen. 

Estimades famílies,

Estem treballant en el projecte Cuina i aliments.

Necessitem que ens ajudeu a buscar informació 

i a contestar a les preguntes que van sorgint. 

Si hi voleu aportar qualsevol idea o activitat o participar 

en els tallers, només ho heu de dir.

Salutacions i gràcies!

Signatura

BAULA 
PER PROJECTES

Ho has vist?
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MATERIALS PER A L’AULA

Murals de les fases del projecte
 Per facilitar aquest camí, Ho has vist? proposa uns murals que recullen les fases essencials del 

projecte, els quals estan pensats per poder escriure-hi i esborrar-ne el que calgui. 

Què en sabem?
Què en volem saber?

Com ens organitzarem?

Observo, penso,  
m’agradaria saber...

Comparem

Les parts i el tot

Escala de metacognició

Presa de decisions

Murals de rutines i destreses del pensament
 Fan visible el pensament de l’alumnat a l’aula mitjançant rutines diferents. S’hi pot 

escriure amb retolador de base d’aigua i esborrar-ne fàcilment el que convingui. 

*En els temes de Ciències en acció, aquests murals només estan disponibles des del material digital. 

Què n’hem après?
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MATERIALS PER AL PROfESSORAT
Un quadern de bitàcola, que conté:

Proposta pedagògica
 Una proposta oberta perquè et permet recollir la història de cada aula.  

Amb espais perquè hi facis anotacions i personalitzis les propostes. 

 Presenta diversos itineraris perquè 
puguis triar i configurar el teu camí: 
amb quina motivació vols començar, 
quines informacions et cal ampliar, quins 
tallers i activitats del racó et ve de gust 
desenvolupar. 

Imatges relacionades amb el tema
 Et permetran construir el mapa  

conceptual del projecte a mesura  
que l’elaboris amb els nens i nenes. 

Les pestanyes 
t’ajudaran a trobar 

còmodament  
el que necessites.

En començar cada 
projecte, un mapa 
mental t’ajudarà  

a veure la globalitat  
de les propostes.

Amb propostes 
cooperatives

Rutines  
i destreses

És còmoda i fàcil d’usar,  
ja que s’estructura seguint  

les fases del projecte.
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MATERIALS DIGITALS

 Descarrega’t les programacions  
i les avaluacions en Word i en PDF 
accedint a cada un dels temes.  

 Tingues sempre a mà les propostes i 
els recursos del projecte en l’apartat  
Recursos educatius.

WEB

Ho has vist? Digital

  Conte narratiu animat, en format 
passapàgines. Els nens i nenes poden 
escoltar el conte locutat o només llegir-lo, 
sense so.

  Cançó del projecte, amb karaoke.

  Quadern de l’alumnat, per projectar  
a la pissarra digital.

  Llibre informatiu locutat i en format 
passapàgines, enriquit amb enllaços.

 Galeria d’imatges amb totes les fotografies 
perquè puguis projectar-les.

 Documents editables i imprimibles   
per a cada fase del projecte.

  Murals, per projectar i anar completant  
al llarg del projecte. 

 – Fases del projecte.  
– Rutines i destreses de pensament. 

  Creador de mapes conceptuals.  
Et permet crear amb els nens i nenes el 
mapa conceptual del projecte, afegint-hi 
textos i imatges. El podràs desar per anar-lo 
completant i, després, imprimir-lo. 

  Accessible a través de llicència i 
disponible des de:

Visita el nostre web:
www.hohasvist.baula.com


