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Introducció 

Des de fa anys, la nostra escola porta a terme un projecte educatiu basat en la ciència 
i en la matemàtica. Els canvis, el plantejament i la filosofia d’aquest projecte tenen 
com a eix central els alumnes i el que és millor per a ells.  

La ciència i la matemàtica són els eixos vertebradors a partir dels quals es 
desenvolupen les altres àrees del currículum, de forma global i interdisciplinària. A 
l’escola, no hi ha fragmentació horària ni fragmentació dels aprenentatges en àrees 
concretes.  

S’han escollit aquestes dues matèries (la ciència i la matemàtica) com a eixos 
vertebradors del projecte per dos motius:  

― Per mantenir i fomentar la capacitat innata que tenen els nens d’investigar i 
interactuar amb el món que els envolta.  

― Per ajudar a adquirir un pensament crític. Estem immersos en un món que 
canvia de forma ràpida i constant. Hem de procurar que els nostres alumnes 
tinguin aquest esperit crític que els ajudi a comprendre millor el món que ens 
envolta i que els ajudi a interactuar en aquest món mantenint un esperit 
investigador, emprenedor i amb ganes de saber el perquè de les coses.  

El treball se sustenta en la llibertat de poder escollir temes i propostes de treball. 
Com que els treballs són diversos, en els cicles els nens han de treballar amb 
autonomia perquè el mestre pugui anar atenent les demandes d’altres grups. A la 
vegada, aquesta autonomia requereix responsabilitat, compromís en les propostes 
que escullen. El treball d’investigació requereix exigència i rigor. 

El paper de les noves tecnologies és important, perquè estan en la vida diària dels 
nens a fora de l’escola. Utilitzem totes les eines tecnològiques de les quals disposem 
de manera significativa i funcional.  
 
 
Els projectes d’investigació 

Els projectes d’investigació neixen, quasi sempre, dels interessos i les motivacions 
que manifesten els alumnes. A partir d’aquests interessos els alumnes s’agrupen de 
manera natural i en grups que no només són heterogenis sinó que només duren 
mentre el projecte que els uneix es porta a terme.    
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És fonamental escoltar bé el que els alumnes ens comuniquen que volen saber, hem 
de descobrir què és el que els motiva. Els alumnes més grans són capaços de 
manifestar els seus interessos  verbalment; els més petits, però, no ho fan així i és 
fonamental que els mestres tinguin una gran capacitat d’observació i disposin de 
molts materials i recursos que puguin encuriosir i engrescar els alumnes.    

Tot i que els treballs d’investigació es fan en petits grups, creiem que l’aprenentatge 
és un procés personal i individual. En aquest sentit, els alumnes fan un informe sobre 
el treball d’investigació que porten a terme de manera totalment individual. Aquest 
informe recull les observacions, els resultats, les generalitzacions i les conclusions de 
la seva investigació.  

Al cicle superior aquests treballs els fan principalment amb l’ajuda dels ordinadors 
(incloent-hi text, fotografia, so, etc.). Els alumnes més petits recullen les observacions 
que han fet i el procés del treball per escrit, amb ajuda de dibuixos, fotografies, 
esquemes, etc. La correcció dels treballs es fa de manera totalment personalitzada, 
alumne per alumne. Durant el procés de correcció es comenten amb cada un les 
observacions que ha volgut plasmar per escrit, es corregeixen possibles errors, es 
revisa l’estructura del text, etc. Es procura que els alumnes escriguin, en la mesura 
del possible i tenint en compte les seves possibilitats, en les tres llengües que es 
treballen a l’escola. En qualsevol dels treballs que es duen a terme, el més important 
no són els resultats sinó el procés que cada alumne ha seguit per arribar a obtenir 
aquests resultats. 

El rol del mestre en un treball d’aquest tipus és molt important. El mestre no és 
aquell individu que té el coneixement i que el transmet. Dins el nostre projecte el 
mestre és un facilitador, un organitzador i un guia dels aprenentatges que fan els 
alumnes. A vegades, també és un membre més del grup i, com a tal, realitza 
descobertes i construeix aprenentatges juntament amb els alumnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


