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Els ambients d’aprenentatge representen una organització on cadascú de nosaltres es 
converteix en el constructor del nostre propi aprenentatge a partir del joc, la 
investigació i les relacions amb els companys explorant amb llibertat segons els nostres 
interessos i motivacions. Som nosaltres qui prenem les decisions i busquem les nostres 
pròpies estratègies per trobar les solucions davant reptes i situacions que anirem 
trobant, les nostres senyoretes es presenten com guies i observadores.  

A 1r de primària hem iniciat el curs amb dos ambients diferents: 
STEAM i Minimons, a 2n de primària en realitzem tres: STEAM, 
Minimons i Creart. 

Els ambients

Des de fa dos cursos els alumnes 
de 1r i 2n de primària fem 
ambients una tarda a la setmana. 

Cicle Inicial

@CdMSantCeloni

@cordemariasantceloni

@CdMSantCeloni



Dins d’aquest ambient podem construir, imaginar, programar, crear... a partir 
de 4 grans àrees de coneixement: Science, Technology, Engineering and 
Mathematics (Ciència, Tecnologia, Ingenieria y Matemàtiques). Abans de 

començar el taller, podem escollir què voldrem fer: muntar i/o programar un 
robot, iniciar-nos en les primeres màquines simples (politges, palanques,...), o 

complexes (engranatges, circuits elèctrics,...), fer construccions,  crear 
recorreguts per desafiar la gravetat, posar en funcionament objectes a partir 

d’una placa solar,... 
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Ambient STEAM 



L’ambient de CREART és un espai on es donen les condicions òptimes per a què els nens 
i nenes de la classe tinguem l’oportunitat de desenvolupar el nostre potencial creatiu, 
sensorial i manipulatiu.  
A més dels materials que sempre utilitzem per treballs artístics, en disposem  d’altres 
que normalment els nens i nenes no tenim al nostre abast: plàstic, roba, cartrons, 
diferents tipus de paper, plomes, botons....  
Els nens i nenes hem de pensar què volem fer, provar i decidir què ens resulta més 
atractiu, solucionar o demanar ajuda per resoldre dificultats....per acabar fent la nostra 
pròpia obra d’art. 

Ambient CREART
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Ambient MINIMONS
A l’ambient dels Minimons ens trobem amb unes propostes que provoquen

el joc formades per materials inespecífics on nosaltres mateixos anirem
manipulant i combinant elements naturals amb jocs i ninots en miniatura. 

Consisteix bàsicament en imaginar històries a partir del contacte amb elements 
naturals i en la representació de diferents escenes de la vida real  des de la nostra visió 

del món on vivim, però a escala petita.  
Afavoreix la concentració en la pròpia activitat. 

Potencia la imaginació i la creativitat treballant la recol·lecció, organització i la 
classificació dels materials. 

Estimula l’activitat mental, desvetllant al mateix temps la curiositat i el gaudi per 
explorar, manipular i descobrir materials de diverses textures i característiques. 


