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Ahir va tenir lloc la xerrada a les famílies cara l'inici de P3.  En primer lloc agrair a les 
persones que vau poder assistir i per tal de facilitar la informació a la resta i fer una 
síntesis del que es va tractar hem cregut adient fer un resum de la mateixa. 
 
 
Els vostres fills i filles l'any vinent comencen una nova etapa i a l'escola iniciaran els 
seus estudis amb una nova metodologia d'aprenentatge que es diu NCA (Nou Context 
d'Aprenentatge). És una nova metodologia que ve impulsada des de Salle Catalunya 
després que s'hagi provat a nivell estatal en diferents escoles. Respon a la necessitat 
d'actualitzar-se en un mon actual totalment diferent al que nosaltres vam estudiar quan 
érem petits. Els professors de l'escola porten formant-se fa temps i es basa en 5 principis 
pedagògics: interioritat, construcció del pensament, conducta i activitat 
autoregulada, ment, cos i moviment i finalment la dimensió social. 
 
 
 Així doncs, els vostres fills tindran un horari on hi haurà 5 moments:  
 

 l'acollida (moment d’acollida al dia, reflexió i planificació, estimulació)  

 els projectes, (treball del saber i el saber fer s’aprèn formulant hipòtesi i 
investigant , molta implicació i col·laboració de les famílies aportant i fent-se 
presents al centre). Es treballa 2 cops a  la setmana i tenen un espai propi a 
l’aula juntament amb el raonament matemàtic i comunicació i llenguatge 

 els entorns internivells,(aprenentatge barrejant infants dels 3 nivells, basat en 
el treball cooperatiu i en l’aprenentatge entre iguals fomentant la creativitat) 
Treball expressió oral i comunicativa, música, expressió plàstica, escriptura 
creativa, esport, salut, maker (robòtica) . Es treballa 3 cops a la setmana d’una 
hora i mitja aproximadament. 

 els entorns de nivell (treball del saber i el saber, basat en l’experimentació i 
manipulació, es treballa raonament lògic matemàtic i comunicació i llenguatge)  

 el tancament ( moment de reflexió síntesis, balanç, estona per parlar del que 
hem fet i hem après), 

 
Enllaç vídeo: https://colegioslasalle.org/moments-daprenentatge-nca-en-educacio-
infantil/ 
 
 
 En aquests moments s'integraran els programes innovadors de la Salle com l'Ulisses 
que heu vist que han estat treballant a la Llar i d'altres que són específics de l'etapa. El 
NCA, doncs, no s'aplica només a infantil sinó que també a la resta d'etapes tenint en 
compte la peculiaritat de cada una d'ella.  
 
En cada un dels moments es considera molt important l’aportació i la implicació de la 
família i de l’escola per tal de respondre a les necessitats que presenten els nens/es al 
llarg del curs escolar. 
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L'etapa d'infantil, doncs, pretén ser un espai motivador per als nostres alumnes on 
tinguin moments per aprendre, moments per treballar projectes engrescadors, moments 
per aprendre entre nivells de diferents etapes... tot respectant el ritme de cada nen i 
atenent en la diversitat. En la diversitat, precisament, la Coordinadora Pedagògica ha 
fet incís als recursos que tenim a l'etapa d'infantil: per una banda l'EAP (Equip 
d'Assessorament Psicopedagògic del Departament) format per una psicopedagoga, una 
fisioterapeuta i una treballadora social, i per una altra el SIEI (Suport intensiu 
d'escolarització inclusiva) format per una educadora social i una mestra d'educació 
especial. Alhora, des de l'aula, les mestres fan una atenció individualitzada dels 
alumnes. En tota detecció d'una dificultat d'un alumne sempre es parlarà amb la família  
 
comunicació entre la família i escola i que l'etapa d'infantil és clau per a detectar i 
treballar les dificultats que es puguin trobar.  
 
I és que per a tots els nens i nenes no és fàcil canviar de la Llar a P3 i per això és 
important l'acompanyament que des de l'etapa d'infantil es fa als infants. Al principi hi 
ha un període d'adaptació (especialment el primer trimestre) però poc a poc es van 
adaptar a les seves mestres, a estar més estones asseguts (malgrat es programen 
activitats molt motrius), a adquirir uns hàbits de treball i autonomia...  
 
Per a que pugueu veure, doncs, el que fan els nostres nens i nenes i també els espais 
d'infantil, us passem l'enllaç del vídeo. I us adjuntem un tríptic de NCA  
 
 

 Com treballem al segon cicle d’infantil (Ulisses, joc internivells, treball cooperatiu, 

HARA,...) https://bit.ly/3oBCM2B 

 Un dia a l’escola:   https://bit.ly/3dsPRt8    

 

Us animem, a més, a que si teniu dubtes o bé no  vau poder assistir a la reunió us poseu 
en contacte amb mi (nprillo@lasalle.cat) o amb la Coordinadora Pedagògica, Meritxell 
Nieto (mnieto@lasalle.cat).  
 
 

                                                                                                                                                Cordialment 

                                                                                                                           C. Pedagògica i C. Infantil 
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