
Presentació 

La formació que presentem pretén ajudar les mestres a identificar la importància del joc en els 
ambients, tot donant rellevància al rol del mestre, el tipus d’interacció mestra-alumnes, la interacció 
entre iguals, la inclusió dels alumnes, l’assoliment dels objectius d’aprenentatge, l’estètica i 
distribució, així com l’accés als materials.  

En el curs es revisaran els materials i els documents elaborats per les mestres per tal de justificar la 
fonamentació teòrica per tal d’establir capacitats i continguts que es poden desenvolupar a partir del 

treball per ambients i es proposarà alguna tasca individual i/o col·lectiva per a l’aprofundiment de 
l’assessorament. 
 

Destinataris 
 

 

Mestres d’educació infantil de l’escola Santa Isabel (Franciscanes) de Sant Cugat del Vallès 
 

Objectius 
 

 

 

 

 Identificar les necessitats de l’equip de mestres assistents 
 Compartir el desenvolupament d’una sessió d’ambients (rotllana inicial, sessió, rotllana final) 
 Valorar la importància d’unes bones propostes dins els ambients d’aprenentatge 

 Promoure la recollida de materials adients i provocadors per a les propostes 
 Conèixer diferents eines per a l’observació i la recollida de dades  
 Promoure un equilibri estètic en les diferents estances del Parvulari i en els ambients 

 
  

  

Continguts 
 

 

 

 

1. Els ambients: fonamentació teòrica a partir dels 7 principis de l’aprenentatge 
2. Interessos i capacitats dels infants per a desenvolupar-se en els ambients a partir de les 

intel·ligències múltiples i del joc com a motor per a l’aprenentatge 
3. Anàlisi i observació del rol del mestre i presentació dels diferents mecanismes d’avaluació  
4. Projecte estètic: d’espais i materials 

 

Formadores 

 

 

Diana Blanch. Mestra d'Educació Infantil per la Facultat Ramon Llull, Blanquerna. Llicenciada en 
Psicopedagogia per la UOC. Actualment, tutora de P5. 

Sandra Martínez. Mestra d’Educació Infantil i Educació Especial per la Facultat Ramon Llull, 
Blanquerna. Actualment, tutora de P4 i col·laboradora del Departament d’Educació amb un programa 
d’impuls a la lectura i l’escriptura per a Cicle Inicial i Educació Infantil.  Tutora del Pràcticum IV en el 
Departament de Didàctica de la Matemàtica de la UAB de Barcelona. 
 

Lloc de realització 
Escola Santa Isabel (Franciscanes Sant Cugat).  

Rambla de Ribatallada, 12 Sant Cugat del Vallès (08172). 
 

Durada, calendari i horari 

 

 

 

 

Data Inici:19/4/21   Data Fi: 18/6/21 
Calendari sessions presencials: 19 d’abril, 10, 17, 31 de maig i 7 de juny de 2021 

Horari sessions presencials: de 17:15 h a 19:15h 
Modalitat: Mixta (sessions presencials i teleformació) 
Durada: 15h (10 hores presencials + 5 hores teleformació)  
 

Preu 
L’import total per al grup, independentment del nombre de participants, és de 1.884,00€ 

(el màxim per bonificar és de 30 participants). 

Aquesta formació és bonificable per un import màxim de 127,50€ per participant. L'import 

total a bonificar en cap cas superarà l'import total de la formació. 
 

 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  

21066.01 - Àrea: Innovació Educativa 

Curs:  
ELS AMBIENTS D’APRENENTATGE A L’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 

 

del 19 d’abril al 18 de juny de 2021 



Altres aspectes 

Dates de la formació 

A partir d’una setmana abans de l’inici de la formació NO ES POT MODIFICAR CAP DATA ACORDADA 
(excepte en el cas que es tracti d’una causa de força major, com malaltia o accident del formador, 

vaga general o qualsevol aspecte imprevisible que pugui afectar la realització de la formació). En 

aquest darrer cas, cal que la direcció del centre ho comuniqui immediatament a la FECC.  

Si una formació rep una inspecció per part de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo) i es detecta una incidència que no se’ls ha comunicat, l’escola no podrà recuperar el cost de 
la formació. 

Certificat d’assistència  

Per rebre el certificat d’assistència, cal haver assistit a un 75% de la docència presencial o de les 

aules virtuals, i en cas que hi hagi teleformació, haver aprovat també aquesta part (segons la 
valoració del formador). També és imprescindible haver lliurat el full d’inscripció. 

Bonificacions 

L’aplicació d’aquesta bonificació està subjecta a la normativa de bonificacions de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (FUNDAE): 

No podran ser objecte de bonificació: les inscripcions fora de termini, les participacions que no 

arribin al 75% d’assistència de la part presencial del curs, la no superació de la part de Teleformació, 

en cas que n’hi hagi, la participació dels autònoms, les inscripcions en les quals el participant 
(particularment) hagi pagat alguna quantitat.  

Documentació del curs  

Participants: 

 Hauran de respondre un qüestionari d'avaluació de la qualitat de l'acció formativa en finalitzar la 
formació. El trobaran disponible a la plataforma del moodle. 

 En finalitzar la formació rebran per correu electrònic el certificat d’assistència i caldrà respondre 
aquest correu per confirmar-ne la recepció.  

Formador: 

En la plataforma del moodle de la FECC trobarà els documents que haurà d’emplenar i signar. 

 Llistats d’assistència de cada sessió que haurà de signar. 

 Document d’avaluació final de l’aprenentatge. 

 Full de valoració del curs. 

Direcció de l’escola: 

 Fulls d'inscripció dels participants segellats i signats pel titular del centre (cada participant s’ha 

d'adreçar a la web de la FECC i clicar Formació > Cursos en els quals la teva inscripció ha estat 

acceptada. Allà trobaran el seu historial i podran imprimir el full d'inscripció del curs que es 

tracti). 

 Cost salarial. Es pot utilitzar un sol full per a tots els participants de cada curs. Es fa arribar per 

correu electrònic en el moment de la confirmació del curs.  

 Formulari d'informació a la representació legal dels treballadors. Es fa arribar per correu 

electrònic en el moment de la confirmació del curs. 
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