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1.- PRESENTACIÓ 

 

L’emprenedoria a l’escola es planteja amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi unes 
competències que li permetin tenir una actitud activa de transformació de les idees en 
projectes.  

En aquest document trobareu recursos i estratègies per treballar les habilitats 
emprenedores, l’explicació de diverses metodologies per potenciar l’emprenedoria i 
pràctiques de referència que les promouen. 
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 2.- MARC NORMATIU 

L’actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic situa l’esperit emprenedor com 

una competència clau que s’ha d’integrar en el currículum per ésser assolida al final de 

l’ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida. 

 Estratègia Europa 2010 de creixement de la UE per a la dècada. 

 
En su respectivo nivel, los Estados miembros necesitarán (...)Mejorar los resultados 

educativos, abordando cada segmento (preescolar, primario, secundario, formación 

profesional y universitario) mediante un planteamiento integrado que recoja las 

competencias clave ... 

 

 Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 

2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 

 

ANEXO 

El marco de referencia establece ocho competencias clave 

... 
7. sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 
... 
 
 

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació  
 

Preàmbul: ... s’ha marcat l’objectiu d’obrir el sistema educatiu al món exterior, 
cosa que exigeix reforçar els llaços amb la vida laboral, amb la investigació i amb 
la societat en general, desenvolupar l’esperit emprenedor,... 

 

Article 2.f., Finalitats: ...el desenvolupament de la capacitat dels alumnes per 
regular el seu propi aprenentatge, confiar en les seves aptituds i coneixements, 
així com per desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit 
emprenedor. 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa  
 

 
PREÁMBULO 
 
La lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de 
encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus 
capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se 
conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu 
emprendedor a través de la posibilidad, para el alumnado y sus padres, madres o 
tutores legales, de elegir las mejores opciones de desarrollo personal y 
profesional.(...) 
 
Los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa de abandono 
temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con 
criterios internacionales, tanto en la tasa comparativa de alumnos y alumnas 
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excelentes, como en la de titulados en Educación Secundaria Obligatoria, mejorar 
la empleabilidad, y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes.  

 

Modificació art. 17 Llei Orgànica 2/2006.  

 

Objetivos de la educación primaria.  

 

«b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 
sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

Modificació art. 18 Llei Orgànica 2/2006 

 

6. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.» 

 

 Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació de Catalunya  
 
Principis rectors del sistema educatiu 

Article 2. l.:... El foment de l’emprenedoria 

 

 Decret 142/2007 de 26 de juny. Ordenació dels ensenyament d’educació primària. 

ANNEX 1 

Les competències bàsiques 

En síntesi, l'autonomia i la iniciativa personal impliquen ser capaç d'imaginar, emprendre, 

desenvolupar i avaluar accions o projectes individuals o col·lectius amb creativitat, 

confiança, responsabilitat i sentit crític. 

 

 Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació 

primària  

Article 3 

Objectius 

b) Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits 
d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa 
personal i emprenedoria, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, 
interès, plaer per aprendre i creativitat en l’aprenentatge. 
 
ANNEX 1 
 
Les competències bàsiques 
8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria 
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És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds 
personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el 
coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat, l’autocrítica, el control 
emocional, la capacitat d’elegir, d’imaginar projectes i de convertir les idees en 
les accions, d’aprendre de les errades, d’assumir riscos i de treballar en equip. 
 

 Acord de Govern del 13 de març de 2012 per impulsar el programa 
‘Catalunya Emprèn’ pel foment de l’emprenedoria i la creació de llocs de treball. 
 
El Govern ha acordat avui impulsar l’elaboració i el desplegament del programa 
Catalunya Emprèn, (...) se centrarà a fomentar l’esperit emprenedor... 
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3.- L’EMPRENEDORIA A L’ESCOLA  

 

3.1. OBJECTIUS  

L’objectiu del treball de l’emprenedoria és promoure en els infants les competències, 

valors i actituds —autonomia, iniciativa personal, creativitat,  planificació, organització, 

presa de decisions, treball en equip que fomenten una actitud de superació personal 

davant la vida. 

Per treballar l’emprenedoria cal incidir en: 

- El desenvolupament de les competències personals relacionades  amb 

l’autonomia i la presa de decisions, amb la reflexió i amb l’assumpció de les 

conseqüències dels propis actes. 

- La promoció de la creativitat amb propostes que propiciïn l’intercanvi de 

punts de vista, la generació de nous productes i el desenvolupament i 

transformació d’ idees en actes. 

- El treball dels continguts curriculars des de la perspectiva dels valors 

d’emprendre, planificar i gestionar projectes vitals que provoquin canvis i 

innovacions en qualsevol entorn. 

Amb el treball de l’emprenedoria l’alumne ha d’assolir els objectius següents: 

1. Pensar, planificar i materialitzar projectes.   

2. Posar els mitjans necessaris per portar a terme les pròpies decisions. 

3. Desenvolupar la capacitat d’iniciativa i l’autonomia: prendre decisions i 

preveure’n les conseqüències, així com saber triar i decidir per un mateix, amb 

confiança. 

4. Solucionar els problemes i  situacions de manera innovadora, original i creativa. 

5. Adaptar-se a noves situacions i contextos mantenint una actitud constructiva. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Direcció General d’Educació Infantil i Primària 

 

 Pàgina 8 

 

6. Mostrar un esperit de superació permanent i regular en la feina i davant de les 

dificultats, superant la dilació de certs desitjos tot mantenint una actitud positiva 

i proactiva per desenvolupar el treball i l’aprenentatge. 

7. Confiar en les pròpies capacitats i possibilitats de desenvolupament, identificar 

les capacitats personals i promoure’n  els punts forts i potenciar-los.  

8. Descobrir els propis interessos. 

9. Comprendre i percebre els sentiments i les necessitats dels altres, per actuar 

en conseqüència. 

10.  Treballar en equip amb els altres, en un ambient de col·laboració i confiança. 

11.  Autoafirmar els propis drets de forma respectuosa i ferma, sense deixar-se 

manipular pels altres (assertivitat). 

12.  Preveure, afrontar i resoldre conflictes interpersonals des del respecte per 

obtenir resultats satisfactoris.  

13.  Percebre, escoltar i transmetre de manera efectiva. 

14.  Entendre les relacions existents entre els diferents actors socials de l’entorn 

(família, comunitat, ciutat...).  
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3.2. CAPACITATS I COMPETÈNCIES  

 

3.2.1 Educació infantil: capacitats i emprenedoria 

 

Les capacitats relacionades amb l’emprenedoria a l’educació infantil són les següents: 

 

Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma.  

 

L'infant haurà de ser capaç d’adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en 

accions quotidianes,  per actuar amb seguretat i eficàcia. 

 

Aprendre a pensar i comunicar.  

L'infant haurà de ser capaç de progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos 

llenguatges. 

 

Treballar de manera cooperativa i ser conscients dels aprenentatges. 

 

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.  

L'infant haurà de ser capaç de mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 

quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència. 

 

Aprendre a conviure i habitar el món. 

 

L'infant haurà de ser capaç de comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència 

que el portin cap a l’autonomia personal, la col·laboració amb el grup i cap a la 

integració social.  
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3.2.2 Educació primària: competències bàsiques i emprenedoria  

 
MATEMÀTIQUES 
 
Competència 1. Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar 
conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l. 
  
 
LLENGUA 
 
Competència 4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement propi. 
 
MEDI  
 
Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de 
dades i analitzar resultats per trobar respostes. 
 
Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes I les 
conseqüències per plantejar propostes de futur. 
 
Competència 10. Dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana 
de forma segura i eficient. 
 
Competència12. Participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per 
millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari. 
 
 
EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS  
 
Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i assumir la 
responsabilitat dels propis actes  i la coresponsabilitat que es deriva dels actes dels 
altres. 
 
Competència 2. Desenvolupar habilitats per fer front als canvis i a les dificultats i per 
assolir un benestar personal. 
 
Competència 6. Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin el 
compromís personal i les actituds de convivència. 
 
Competència 7. Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions i generar 
alternatives als problemes. 
 
Competència 8. Mostrar actituds de servei i de compromís social envers els altres i 
envers les situacions d’injustícia. 
 
 
ÀMBIT DIGITAL 
 
Competència 1. Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves 
funcionalitats d’acord amb les tasques a realitzar. 
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Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de 
tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals. 
 
Competència 8. Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball 
col·laboratiu.  
 
 
ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ FÏSICA   
 
Competència 7. Participar en el joc de manera  activa  mostrant-se respectuós amb 
els altres. 
 
Competència 8. Practicar i organitzar la pràctica d’activitat física vinculada a l’entorn 
com una forma d’ocupació del temps de lleure. 
 
 
ÀMBIT DE L’EDUCACIÓ ARTÍSTICA  
 
Competència 9. Actuar amb creativitat en la realització de projectes i produccions 
artístiques multidisciplinàries.   
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3.3. Tipologies 

 

A partir d’experiències d’educació emprenedora s’observen diferents plantejaments: 

a) L’EMPRENEDORIA INTEGRADA EN TOTES LES ÀREES. 

En aquesta tipologia, l’educació emprenedora s’entén com un treball integrat en la 

programació dels diferents àmbits del currículum i en les activitats que es proposen a 

l’aula. Es promouen les habilitats emprenedores i les metodologies interactives en 

cada una de les àrees.  

b) PROJECTES EMPRENEDORS TRANSVERSALS I/0 INTERDISCIPLINARS. 

Aquesta tipologia fa referència a projectes concrets que interrelacionen diverses àrees 

curriculars o nivells.  El tema del projecte està vinculat als interessos de l’alumnat.  Les 

estratègies es defineixen en funció del repte i inclouen la interacció amb diferents 

agents formatius: famílies, professionals experts i altres membres de la comunitat. 

c) EXPERIÈNCIES ESPECÍFIQUES I INTENSIVES 

Aquesta tipologia desenvolupa actituds emprenedores mitjançant experiències 

concretes de cooperativisme al centre, adreçades a la comunitat, en les quals 

l’alumnat confecciona i comercialitza un producte seguint les fases pròpies del projecte 

emprenedor. 

 

3.4. Metodologies 

 

Metodologies interactives 

Les metodologies interactives són aquelles que afavoreixen un tipus d’aprenentatge 

que estimula els participants a generar les seves pròpies solucions, aplicant conceptes 

i teories a diverses situacions. El procés d’aprenentatge involucra el professorat i 

l’alumnat en un marc interactiu d’anàlisi i discussió destinat a produir resultats 

tangibles. El protagonista de l’aprenentatge és el propi aprenent.                          
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 El paper del professor és acompanyar, guiar, avaluar. I donar suport mentre sigui 

necessari.  

Les iniciatives que tenen més impacte sobre l’aprenentatge dels alumnes són les que 

els acosten a situacions i desafiaments de la vida real. Estimulen la seva iniciativa i 

creativitat, els ajuden a comprendre amb més profunditat el món on es mouen i els 

impliquen en la seva transformació.  

Exemples de metodologies interactives: 

 Aprenentatge basat en problemes: 

Utilitza un conjunt d’activitats i propostes de treball al voltant d’una situació, escenari o 

problema, amb la finalitat que l’estudiant aprengui a buscar, analitzar i utilitzar la 

informació integrant el coneixement.  Així doncs, l'aprenentatge basat en problemes 

persegueix que els coneixements s'adquireixin o s'aprenguin al llarg del procés de 

resolució del problema i que prenguin sentit en el context de l'activitat que es realitza. 

L'aprenentatge es dóna en relació directa al problema i no d'una forma aïllada o parcial 

sense associar-se a un context real. 

 Aprenentatge basat en projectes:  

Consisteix en la realització d’un projecte, normalment de certa envergadura i 

habitualment es fa en grup. Aquest projecte ha estat analitzat prèviament pel 

professorat per assegurar-se que l’alumnat té tot el necessari per resoldre’l. I que 

desenvoluparà totes les destreses desitjades en la seva resolució. El 

desenvolupament del projecte comença amb una pregunta generadora. Aquesta no ha 

de tenir una resposta simple basada en informació, sinó que requerir  l’exercici del 

pensament crític per a la seva resolució. El projecte ajuda a modelar el pensament 

crític i ofereix bastida perquè l’estudiant aprengui a realitzar les tasques cognitives que 

caracteritzen el pensament crític. Exemples de pensament crític són: jutjar entre 

alternatives, buscar el camí més eficient per a realitzar una tasca, sospesar l’evidència, 

revisar les idees originals, elaborar un pla o resumir els punts més importants d’un 

argument. 

 Aprenentatge servei: 

Es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei 

a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants 

es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-
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lo. L’alumnat, a la vegada que ofereix un servei comunitari, aprèn a ser 

ciutadà/ciutadana i a desenvolupar el compromís cívic. 

 Aprenentatge cooperatiu:  

Grup de procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de la classe en 

petits espais mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera 

coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundeixen en el seu propi 

aprenentatge. 

 Aprenentatge entre iguals:  

Es basa en la creació de parelles d'alumnes que poden ser de la mateixa edat o bé 

d'edats diferents, amb una relació asimètrica (un adopta el rol de tutor i l'altre el rol de 

tutora), i un objectiu comú, conegut i compartit, que s'assoleix a través de l'establiment 

d'unes activitats planificades pel professorat.  

Exemples d’aplicació : 

 “Com aprenem” és un interessant capítol de la sèrie Mestres que ens apropa a 

diversos conceptes educatius emergents: grups cooperatius, educació lenta, treball 

per competències...La idea del mestre que "ensenya" va sent substituïda per la del 

mestre que ajuda i acompanya. I acompanya l’alumnat en el seu aprenentatge.  

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/3alacarta/video/3960310/ 

 

 Espai a la XTEC  amb experiències destacades d’aprenentatge servei a l’escola: 

http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_documents_aprenentatge (enllaç a 

l’xtec amb experiències de centres). 

 Projecte cooperatiu a l’Escola infantil La Farga: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5O5CitqrqA 

 Fundació Jaume Bofill: a l'escola Àngels Garriga l'ajut entre iguals és una forma 
d'aprenentatge clau: els grans ajuden els petits en els hàbits diaris, en 
l'aprenentatge de la informàtica i de la lectura. 

http://www.notimerica.com/sociedad/noticia-cinco-discursos-genios-no-te-puedes-
perder-20140829153219.html 

 

 

 

http://www.tv3.cat/mestres
http://www.tv3.cat/mestres
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/3alacarta/video/3960310/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/3alacarta/video/3960310/
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_documents_aprenentatge
http://www.xtec.cat/web/comunitat/entorn_pee_documents_aprenentatge
https://www.youtube.com/watch?v=Y5O5CitqrqA
https://www.youtube.com/watch?v=EVS0zN9LzPc
https://www.youtube.com/watch?v=EVS0zN9LzPc
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4. CARACTERÍSTIQUES DE LA PERSONA EMPRENEDORA 

 

Característiques de la persona emprenedora: 

HABILITAT Subhabilitats Persones: 

1. Curiositat Innovació Francesc Torralba 

 

2. Iniciativa Autonomia, capacitat de 

presa de decisions, ambició, 

competitivitat 

Valentí Fuster 

 

 

3. Habilitat 

comunicativa 

Assertivitat, seducció. Anna Barrachina 

 

4. Responsabilitat Respecte, honestedat. 

 

Cristóbal Colón 

 

5. Creativitat Originalitat Ada Parellada 

 

6. Planificació Organització, gestió, 

realisme 

Mònica Margarit 

 

7. Treball en equip Humilitat, lideratge, 

empatitzar, flexibilitat 

Laia Palau 

 

8. Autoconfiança Superació, assumpció de 

risc, resistència al fracàs, 

autoconeixement, optimisme 

Germans Gasol  
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4.1 Curiositat 

Descripció:  

Desig intens de saber, de conèixer, d’aprendre alguna cosa. 

La persona curiosa s’interessa pels elements i fenòmens de l’entorn, pels resultats de 

les accions i per les seves causes; té el desig d’analitzar els fets que es produeixen i 

d’anar més enllà de les explicacions senzilles o acceptades per la majoria. 

 

Estratègies per treballar a l’aula: 

 

-Mostrar elements i objectes desconeguts o de funció poc clara que plantegin 

interrogants. 

 

-Animar els alumnes a fer preguntes sobre fets i objectes de la vida quotidiana i guiar-

los en els seus interessos.  

 

-Revelar exemples en què la curiositat ha esdevingut font de coneixement i de goig. 

Mostrar models extrets de la cultura literària, cinematogràfica, musical... i saber-los 

vincular amb la realitat.  

 

-Partir de l’actualitat com a font de coneixement.  

 

-Donar molta importància a les descobertes que s’han fet de manera autònoma encara 

que no encaixin amb el guió preestablert de la classe o de la programació. 

 

-Deixar la porta oberta a noves recerques creant situacions sorprenents que estimulin 

altres descobertes.  

 

-Fer preguntes del tipus “Què passaria si...?“, "Què hauria passat si...?". Plantejar 

temes de forma oberta: explicar històries sense donar-ne el final, deixar buits en les 

informacions iniciades... 

 

-Convertir les descobertes en moments gratificants. 

 

Recursos 

 
Introducción a Cosmos [Vídeo]. Introducció a la sèrie Cosmos de Carl Sagan  
 
Desclot, M. (1990) A la punta de la llengua. Barcelona: Cruïlla (Col. El vaixell de vapor. 
Vermella). 
 
Mostra de treballs d’experimentació de l’escola El roure gros de Santa Eulàlia de 
Riuprimer.  

https://youtu.be/POLMz9x8Gfw
http://www.elrouregros.cat/index.php/mostra-de-treballs
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Mongolian ping-pong [Tràiler de la pel·lícula]:  
Tres infants descobreixen una misteriosa bola blanca ballant al llarg de la superfície de 
l'aigua que estimula la seva curiositat.  
 

Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). (2011). Informe 
ENCIENDE sobre la Didàctica de les ciències. 
Anàlisi, reflexions i propostes per a un apropament de la ciència al món escolar que 
promou en els infants l’interés per la ciència i l’aprenentatge. 
 
 
Aula Planeta. 10 vídeos per estimular la curiositat científica., a 
http://www.aulaplaneta.com/2014/11/11/recursos-tic/diez-videos-sorprendentes-para-
despertar-la-curiosidad-de-tus-alumnos-por-la-ciencia/.  
Vìdeos que ajuden a despertar la curiositat dels alumnes per la ciència i a recuperar la 
seva capacitat per sorprendre’s pels fenòmens que els rodegen. Recuperat el 27 de 
maig de 2015. 
 

4.2 Iniciativa 

Descripció:  

Acció de qui és el primer a proposar, a organitzar alguna cosa. La capacitat per idear, 

inventar o emprendre accions és una habilitat que permet a la persona prendre 

decisions pròpies a partir de la seva realitat. 

La iniciativa personal permet tenir criteri propi, imaginar projectes i transformar idees 

en accions. 

Estratègies per treballar a l’aula: 

-Animar l’alumnat a assumir riscos i nous reptes en diferents situacions de la vida 

quotidiana.  

-Donar models de diferents processos de pensament per poder conèixer i valorar la 

importància de la diversitat de comportaments. 

-Deixar marge perquè l’infant desenvolupi la seva iniciativa. 

-Potenciar el desenvolupament de diferents rols en debats, cercant la confrontació 

raonada i assertiva d’arguments. 

-Empoderar l’alumne perquè pugui elaborar les tasques demanades seguint un criteri 

propi. 

 

http://www.allmovie.com/movie/v345278
http://www.cosce.org/pdf/Informe_ENCIENDE.pdf
http://www.cosce.org/pdf/Informe_ENCIENDE.pdf
http://www.aulaplaneta.com/2014/11/11/recursos-tic/diez-videos-sorprendentes-para-despertar-la-curiosidad-de-tus-alumnos-por-la-ciencia/
http://www.aulaplaneta.com/2014/11/11/recursos-tic/diez-videos-sorprendentes-para-despertar-la-curiosidad-de-tus-alumnos-por-la-ciencia/
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Recursos pràctics: 

 Projecte de la Festa Major. Els infants de quart d’ educació primària han 

treballat el tema dels cartells. Escola La Sínia de Molins de Rei. 

http://blocs.xtec.cat/projectesaula/tag/festa-major/ 

  L’assemblea de classe a l'escola Sant Miquel de Cornellà de Llobregat.(Vídeo). 

L’assemblea de classe mostra el procés que se segueix en l'assemblea de 

classe de sisè de primària. 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17222 

 

4.3. Habilitat comunicativa  

Descripció:  

És la facultat de saber expressar les idees. Està lligada a l’habilitat de lideratge, sent el 

conjunt de capacitats que tenim per influir en la ment de les persones, fent que en un 

equip es treballi amb entusiasme en l’assoliment de metes, objectius i en el control 

d’altres individus. 

El procés cognitiu que es genera quan un alumne interacciona amb un altre per a 

explicar allò que ha après afavoreix el seu aprenentatge, desenvolupant les seves 

habilitats comunicatives, obligant-lo a organitzar les seves idees i afinant el seu 

coneixement. 

Estratègies per desenvolupar-la: 

-Proposar activitats d’interacció oral per iniciar i mantenir una conversa, simular 

situacions extretes de la realitat i de la vida quotidiana, com més properes i 

significatives, millor.  

-Motivar el diàleg col·lectiu: organització de col·loquis, debats, jocs de rols i 

presentacions. 

-Crear un ambient que permeti el debat i la bona entesa, per desenvolupar una actitud 

de respecte i valoració positiva del discurs dels altres. 

http://blocs.xtec.cat/projectesaula/tag/festa-major/
http://blocs.xtec.cat/projectesaula/tag/festa-major/
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17222


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Direcció General d’Educació Infantil i Primària 

 

 Pàgina 19 

 

-Fer entendre que la discrepància és independent de la relació que mantenim amb les 

persones.  

-Portar a terme accions teatrals, que agombolen les habilitats comunicatives i socials: 

preparació del text, expressió, dicció, vocalització, gest, mirada, dramatització i posada 

en escena. 

-Posar de manifest la importància de la comunicació no verbal en el dia a dia de 

l'escola. 

Recursos pràctics: 

-Castellà J.M.; Comelles, S.; Cos, A.; Vilà i Santasusana, M. Entendre(’s) a classe. Les 

estratègies comunicatives dels docents ben valorats. Editorial Graó. Barcelona, 2007. 

-Projecte de pictoescriptura VoxPrima: http://voxprima.com/ca/  

Tallers d’escriptura creativa que incorporen la il·lustració com a element fonamental de la 

narració. 

-Experiències de tertúlies literàries dialògiques: 

http://www.xtec.cat/web/projectes/comunitats/actuacionsexit/tertulialiterariaterrassa 

Els alumnes de sisè  presenten i expliquen la posada en pràctica d'una sessió de 

tertúlies dialògiques en el seu centre. 

Departament d’Ensenyament. SIAL. Enrola't.  Material per treballar la llengua oral a 

l’escola a partir de la tècnica del joc de rol.  

http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/llengues/catala/immersio/enrolat 

Departament d'Ensenyament. Portal Edu3.cat (2007) La conversa a la 
rotllana [vídeo] Recuperat el dia 28 de maig de 2015 a:  
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=83121&p_amb=4842 
 
Vídeo que mostra l'experiència de l'escola El Vapor de Terrassa relacionada amb la 
didàctica de l'expressió oral i en concret amb el treball del diàleg a l'estona de la 
rotllana. 

 

 

 

 

 

http://voxprima.com/ca/
http://www.xtec.cat/web/projectes/comunitats/actuacionsexit/tertulialiterariaterrassa
http://www.xtec.cat/web/projectes/plurilinguisme/llengues/catala/immersio/enrolat
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=83121&p_amb=4842
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=83121&p_amb=4842
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4.4 Responsabilitat 

Descripció:  

 

Capacitat de respondre d’alguna cosa, de garantir la realització d’una tasca, el 

compliment d’un deure o de donar-ne raó. 

 

La persona responsable pensa en les conseqüències dels seus actes, les preveu, els 

dóna la importància que els correspon i actua per optimitzar-ne els efectes positius i 

per evitar-ne o minimitzar-ne els negatius. 

Estratègies per treballar a l’aula: 

-Deixar temps per pensar amb calma les conseqüències de les decisions que 

es prenen: debatre  els avantatges i els inconvenients. 

-Organitzar la classe amb càrrecs (material, agenda, ordre…) i donar 

responsabilitats als alumnes en l’organització de determinades activitats 

didàctiques (inventari del material de laboratori, cura i manteniment dels equips 

informàtics, organització de festes i sortides...) 

-Donar tasques als alumnes, a nivell de centre, perquè es realitzin de manera 

rotatòria: neteja i cura de segons quins espais, ajuda als més petits, 

col·laboració amb l’administració i la consergeria (adaptant l’exigència a l’edat i 

nivell maduratiu...) 

-Organitzar activitats d’aprenentatge a partir d’un treball cooperatiu on els 

alumnes exerceixen diferents rols: lideratge, secretaria, comunicació… 

-Mostrar casos i analitzar exemples de persones responsables o irresponsables 

en models trets dels mitjans de comunicació, o dels relats de ficció tant literària 

com audiovisual. 

Recursos  
 
Obra Social La Caixa. KitCaixa Valors. Recursos educatius.  Recuperat el dia 27 de 

maig de 2015 a http://www.educaixa.com/ca/-/kitscaixa-valores.  

Recurs que facilita eines per treballar l'educació dels valors ètics i socials.  

 

Departament d'Ensenyament. Portal Edu3.cat (2007) Treball cooperatiu (CEIP Can 

Puig)[vídeo] Recuperat el dia 27 de maig de 2015 a: 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27333 

Recurs que mostra en què consisteix el treball cooperatiu i com promoure la 

cooperació, el respecte mutu, la responsabilitat i l'augment de l'autoestima dels 

alumnes. 

http://www.educaixa.com/ca/-/kitscaixa-valores
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=27333
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Departament d'Ensenyament. Escola Esculapi. Padrins de lectura Recuperat el dia 27 

de maig de 2015 a http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/591bb1a6-

4cb9-482f-ab4c-747a3c72abb3/padrins%20de%20lectura.pdf.  

Pràctica d’aula que ajuda a establir relacions d’ajuda i col·laboració entre infants 

d’edats diferents. 
 

4.5. Creativitat 

Descripció: 

És la capacitat de la ment d'associar idees de manera nova, d'inventar objectes i de 

trobar solucions originals als problemes. 

La creativitat és una habilitat que es pot aprendre, desenvolupar i avaluar. Està 

vinculada amb el pensament original, amb la imaginació constructiva i amb el 

pensament divergent. 

Estratègies per desenvolupar-la: 

 Organitzar l’entorn perquè permeti posar en marxa processos creatius i hi 

puguin nèixer idees, accions i productes creatius. 

 Fomentar el diàleg i la capacitat d'anàlisi per enfrontar-se a problemes 

especials, o per resoldre de manera especial qualsevol problema. 

 Observar els fets des d'òptiques diferents, desenvolupant la capacitat de 

combinar dos o més elements del coneixement que, generalment, no estan 

associats entre si. 

 Promoure la curiositat intel·lectual mostrant un món ric i estimulant, amb 

possibilitats valuoses. 

 Valorar el pensament genuí i transgressor. 

 Donar suport a la motivació intrínseca i l’autonomia de l’alumne, per tal de 

potenciar una actitud aventurera. 

 

Recursos pràctics: 

 Room 13: programa per a l’estimulació de la creativitat relacionada amb l’art. 

http://room13international.org/ 

 Odissey of the mind: http://www.odysseyofthemind.com/ 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/591bb1a6-4cb9-482f-ab4c-747a3c72abb3/padrins%20de%20lectura.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/591bb1a6-4cb9-482f-ab4c-747a3c72abb3/padrins%20de%20lectura.pdf
http://room13international.org/
http://www.odysseyofthemind.com/
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Resolució creativa de problemes per equips, amb la investigació com a mètode 

d’e-a en si mateix. 

 Els invents. El despertar de l’enginy: http://www.dominicas.org/ 

Els alumnes investiguen alguns dels principals invents de la història, els 

investiguen i en creen de similars. 

 CoRT4, Manual per ampliar el pensament, d’Edward de 

Bono:.http://debonofoschools.com  

Programa per  al desenvolupament de la creativitat 

 Quadern Faros: Creativitat en l'educació, educació de la creativitat. 

Claus per fer de la creativitat un hàbit. http://faros.hsjdbcn.org/ca/cuaderno-

faro/creativitat-leducacio-educacio-creativitat-claus-fer-creativitat-habit 

  29  maneres de mantenir-se creatiu. 
https://www.youtube.com/watch?t=12&v=FrwsL4-QpTc 

Aprendre 29 maneres de com ser creatiu, disruptiu, tenir més pensament 

lateral, i fer les coses de manera diferent i exitosa. 

 

4.6. Planificació 

Descripció  

És un procés ordenat i sistemàtic d’articulació d’una intervenció d’acord amb uns 

objectius. Aquest procés és  previ a l’execució i sempre està en constant construcció. 

Ens  proporciona i ens permet incidir en diferents accions per passar d’una situació 

inicial de partida a una altra que definim com a objectiu. 

Estratègies per treballar a l’aula: 

 Planificar les feines seguint una gestió del temps eficaç. 

 Identificar prèviament quines tasques s’han de realitzar per fer una activitat i 

deixar-les portar a terme autònomament. 

 Interrelacionar tasques en grup i individuals, i promoure un treball cooperatiu on 

la participació de l’ alumnat estigui definida. 

 Donar suport a l’alumnat perquè estableixi de manera realista els propis 

objectius. 

http://www.dominicas.org/
http://debonofoschools.com/
http://faros.hsjdbcn.org/ca/cuaderno-faro/creativitat-leducacio-educacio-creativitat-claus-fer-creativitat-habit
http://faros.hsjdbcn.org/ca/cuaderno-faro/creativitat-leducacio-educacio-creativitat-claus-fer-creativitat-habit
https://www.youtube.com/watch?t=12&v=FrwsL4-QpTc
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 Proporcionar recursos i estratègies per gestionar la informació. 

 Oferir instruments per evidenciar el progrés i la capacitat per autoavaluar-se. 

 Generar situacions en les quals s'hagin de prioritzar tasques en funcions de les 

prioritats. 

Recursos pràctics: 

 Exemple d’una activitat planificada: Revista de l’escola El Puig 

http://issuu.com/escolaelpuig/docs/oreneta_43 

 ARC Aplicació de recursos al currículum.  

http://apliense.xtec.cat/arc/node/30084 

Eines per preparar una activitat on l'alumnat utilitza treballs realitzats durant el curs per 

dissenyar i muntar una exposició. 

 

4. 7. Treball en equip 

 

Descripció 

Activitat organitzada d’un grup de persones per a un objectiu determinat.  

Treballar sol pot semblar més fàcil en el sentit que no cal consultar res a ningú ni tenir 
en compte l’opinió dels altres. Ara bé, en la majoria de situacions de la vida hem 
de treballar amb equips de persones i, per tant, cal que ens preparem per fer-ho bé.  

Per treballar en equip és important perdre la por a expressar els pensaments i els 
sentiments. També és necessari escoltar amb la ment oberta per tal 
d’entendre els altres membres de l’equip i  captar el valor de les seves 
aportacions respectant la posició de l’altre. 

Estratègies per desenvolupar-la: 

 Promoure el treball en grup cooperatiu a l’aula, estructurant el treball en grups 
reduïts que, amb diferent grau d'autonomia, s'organitzin per resoldre les 
tasques que es proposen. 

 

 Desenvolupar activitats amb una metodologia de pràctica reflexiva on a partir 
d’un estudi de cas o d'un problema es vagi de la reflexió individual a la 
discussió en petit grup i a la posada en comú i debat final amb el gran grup. 

 

 Practicar jocs de taula i/o de rol amb dinàmiques que estimulin la col·laboració 
entre els membres de l'equip o entre tots els que juguen. 

 

http://issuu.com/escolaelpuig/docs/oreneta_43
http://apliense.xtec.cat/arc/node/30084
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 Animar, en la pràctica dels jocs populars i els esports, la perspectiva del gaudi 
compartit més que no la de la victòria a qualsevol preu. 

 

 Utilitzar diferents recursos didàctics (contes, visualització de pel·lícules, etc.) 
que promoguin la cooperació i la solidaritat. 
 

Recursos 

Jocs cooperatius 

Dinàmiques de rol 

Jocs populars i esports d’equip 

Espai web de Ramon Grau sobre treball cooperatiu amb exemples d’organització i 
d’activitats: 

http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/treballcooperatiu.htm 

Espai web de Ramon Grau sobre treball cooperatiu amb exemples d’organització i 

d’activitats: 

http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/treballcooperatiu.htm 

Interdependència positiva:  

http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/interdependencia.htm 

Responsabilitat individual: 

http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/resposabilitatindividual.htm 

Interacció cara a cara: 

http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/resposabilitatindividual.htm 

 

4.8. Autoconfiança 

Descripció 

L'autoconfiança és el grau de seguretat que una persona té sobre les seves 
possibilitats d'èxit davant les tasques a exercir.  

Per millorar l'autoconfiança cal reforçar l’autoconcepte, l’autoestima i la gestió de 
l’ansietat. 

Estratègies per desenvolupar-la 

 Ajudar l’alumne a descobrir dels talents i recursos propis  de l'alumne per tal 
que tingui un bon autoconcepte d'ell mateix. 

http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/treballcooperatiu.htm
http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/treballcooperatiu.htm
http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/treballcooperatiu.htm
http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/treballcooperatiu.htm
http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/interdependencia.htm
http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/interdependencia.htm
http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/interdependencia.htm
http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/resposabilitatindividual.htm
http://www.xtec.cat/~rgrau/treballcooperatiu/resposabilitatindividual.htm
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 Considerar la teoria de les intel·ligències múltiples i  treballar en el màxim de 
dimensions. 

 

 Promoure activitats en què s’expressin els valors positius dels altres i els altres 
donin a conèixer els seus propis valors. 

 

 Guiar l'alumne perquè sàpiga cercar ajudes i suport social. 
 

 Facilitar la pràctica d'exercicis de relaxació, de respiració profunda i controlada, 
i de pensaments positius. 

 

 Desenvolupar habilitats de resolució de conflictes emocionals. 
 
Recursos 

- Kit Educaixa de recursos per a 
l’autoconeixement:http://www.educaixa.com/ca/socioemocional/autoconocimiento 

- I can problem solve: programa cognitiu de resolució de problemes i conflictes 

interpersonals per a nens de preescolar i  educació infantil. 

- Recomancions per a prevenir l’ansietat de la psicóloga Noemí Gullamón. 

- Inteligencias múltiples y currículum escolar. Prieto, Mª Dolores; Ferrándiz, Carmen. 

Aljibe, 2001 

- Núria Alart 2011. Una Webquesta interdisciplinar per treballar les competències 

bàsiques a través de les intel·ligències múltiples. 

http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/podcast/index.htm  

- Els meus records. Núria Alart 2011. Una WebQuest per treballar l'educació 

emocional. Recomanada per a la tutoria del cicle superior de primària, ESO i aules 

d’acollida. Programada en competències bàsiques i en Intel·ligències Múltiples 

http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/records/index.htm  

 

 

http://www.educaixa.com/ca/socioemocional/autoconocimiento
http://www.educaixa.com/ca/socioemocional/autoconocimiento
http://www.educaixa.com/ca/socioemocional/autoconocimiento
http://www.clinicadeansiedad.com/02/233/Educando-a-los-ninos-para-prevenir-la-ansiedad.htm
http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/podcast/index.htm
http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/podcast/index.htm
http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/records/index.htm
http://www.xtec.cat/~nalart/noveswq1/records/index.htm
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5.2. Webgrafia 

-Xarxa d’escoles Changemakersd’Ashoka: 

Xarxa internacional d’emprenedors socials innovadors integrada per les escoles que 

eduquen els seus alumnes en habilitats com l’empatia, el treball en equip, el lideratge i 

la resolució de problemes. http://www.scoop.it/t/innovacion-didactica 

 

-Pàgina web de la Fundació Princesa de Girona: 

 http://ca.fpdgi.org/projectes/emprenedoria/ 

 

-Revista Infonomia.   

http://www.infonomia.com/ 

Vídeos, revistes, casos, comunitat, i idees d’innovació. 

-Vídeo  de Narcís Vives, President de la Fundació Itinerarium, sobre la importància de 

l’emprenedoria a l’escola (5’). 

http://www.youtube.com/watch?v=7Sd33pIJfR8 

-Europapreneur.  

http://www.euroreso.eu/index.php/projects/9-sin-categoria/83-europapreneur 

Plataforma de formació online i informació on els formadors poden trobar  materials, 

documents per a construir una sessió de formació sobre emprenedoria. 

-Rural activa: emprenedoria rural.  

http://www.ruralactiva.net/ 

Plataforma per acostar als emprenedors rurals tots els recursos i les entitats que els 

poden oferir informació, serveis i suport per desenvolupar amb èxit els seus projectes. 

-Emprenedoria social a Catalunya.  

http://www.emprenedoriasocial.cat/ 

Programa marc que té com a objectius enfortir l’ecosistema de l’emprenedoria social 

amb la participació de les entitats i les institucions sòcies i ampliar la visibilitat i la 

presència de l’emprenedoria social al conjunt de la societat catalana. 

 

-Fundació Itineràrium. 

http://www.scoop.it/t/innovacion-didactica
http://www.scoop.it/t/innovacion-didactica
http://ca.fpdgi.org/projectes/emprenedoria/
http://www.infonomia.com/
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http://www.youtube.com/watch?v=7Sd33pIJfR8
http://www.euroreso.eu/index.php/projects/9-sin-categoria/83-europapreneur
http://www.euroreso.eu/index.php/projects/9-sin-categoria/83-europapreneur
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http://fundacioitinerarium.org/projectes/?lang=en 

Fundació que desenvolupa rojectes que milloren l’abast i la qualitat dels processos 

educatius i socials. Les eines que s’utilitzen per aconseguir aquest objectiu fonamental 

són el treball col·laboratiu i en xarxa, la implicació de la comunitat local i la innovació 

tecnològica i pedagògica.  

 

-Museu d’idees i invents de Barcelona.  

http://www.sortirambnens.com/passa-ho-be-i-apren/museus/3269-tallers-per-a-nens-al-

museu-didees-i-invents-de-barcelona.html 

Àmplia varietat de continguts que cobreixen el fascinant espectre de la invenció i la 

creativitat. Cada espai compleix una funció determinada, tant pels actors que 

intervenen en el procés creatiu/emprenedor, com pel públic en general.  

El museu ofereix 3 espais: Societat Il·limitada, Reflexionàrium i Espai Absurd. 

 

-Claus per a descobrir i entrenar el talent. 

http://www.silviagirones.com/ 

 

GEPEESE: Portal per a promoure l’educació financera a les aules. 

http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/recursosRecomendados/concurso.

html?mvs=1 

El Rincón educativo. 

http://elrinconeducativo.bde.es/ 

Portal educatiu del banc d’Espanya. Activitats i jocs amb euros i funcions d’un banc per 

a nens de 8 a 12 anys. 

Projecte d’educació per al consum. 

http://consum.cat/escola_de_consum/serveis_educatius_diversos/index.html#a2 

Activitats d’educació per al consum a primària. 

http://fundacioitinerarium.org/projectes/?lang=en
http://fundacioitinerarium.org/projectes/?lang=en
http://www.sortirambnens.com/passa-ho-be-i-apren/museus/3269-tallers-per-a-nens-al-museu-didees-i-invents-de-barcelona.html
http://www.sortirambnens.com/passa-ho-be-i-apren/museus/3269-tallers-per-a-nens-al-museu-didees-i-invents-de-barcelona.html
http://www.silviagirones.com/
http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/es/inicio/recursosRecomendados/concurso.html?mvs=1
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Inventant el futur. Programa 30’. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/mapaweb.htm/video/3406732/ 

El programa presenta el cas de sis joves -d'edats compreses entre els 16 i els 30 anys- 

que han decidit inventar-se el seu futur convertint les seves passions en forma de vida. 

 

Programa A la carta, Tv2.“Tinc una idea”: http://www.rtve.es/alacarta/videos/tinc-una-

idea/tinc-idea-idees-accio/1381525/ 

 

 

Estudi sobre els beneficis de l’emprenedoria: “The  effect of early entrepreneurship 

education: evidence from a randomized field experiment” Laura Rosendahl, 

RandolphSloof, Mirjam Van Praag. 
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