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La nova manera d’aprendre
Trotacamins és el nou projecte d’Educació Infantil
de l’editorial Casals. Es tracta d’una proposta de materials
vivencials i cooperatius en la qual els alumnes constitueixen
el centre del seu propi aprenentatge.

Neix de l’experiència de
mestres en actiu i
dinàmics, especialistes
en Educació Infantil.

Permet combinar
el treball per
projectes amb
el treball d’àrees
en racons.

Proposa una avaluació
a partir de la reflexió conjunta
del procés d’aprenentatge de
cada alumne perquè
reconegui i millori les seves
estratègies.
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«Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i ho
recordo, involucra-m’hi i ho aprenc.» BENJAMIN FRANKLIN
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Mestres en actiu comparteixen
la seva experiència educativa amb tu
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Ana Guillén

Marta Montero

Mª Àngels Trimiño

Àngel Alsina

És mestra de l’escola Santiago Ramón y
Cajal de Fuenlabrada (Madrid). Segueix
una metodologia basada en projectes,
en els quals es duen a terme pràctiques
d’aprenentatge cooperatives i esdevenen
molt rellevants les noves tecnologies.
Aposta, així mateix, per la distribució
de la classe en racons, als quals els nens
acudeixen lliurement.

És mestra de l’escola
Les Ferreries de Palafolls
(Barcelona), centre en el qual s’ha
consolidat la metodologia per
racons. Amb més de dinou anys
d’experiència, aposta per una
didàctica manipulativa i vivencial
basada en tallers i racons.

És mestra de l’escola Can Sorts de
Sentmenat (Barcelona). Experimentada
en la metodologia basada en projectes,
atorga una gran importància al joc simbòlic
i als ambients d’aprenentatge, en els quals
barreja nens d’edats diferents, i els
aprenentatges es donen d’una manera
espontània i natural.

És professor de Didàctica de les
Matemàtiques a la Universitat de
Girona. La seva línia d’investigació
se centra en l’ensenyament i
l’aprenentatge de les matemàtiques
en les primeres edats. Ha publicat
nombrosos articles i llibres i ha dut a
terme múltiples activitats de
formació del professorat

Segueix-la a :

Segueix-la a :

Segueix-la a :

Segueix-lo a :

unproyectodemaestra.blogspot.com
http://diezdedosenmismanosmatematicas.blogspot.com.es

marta345.blogspot.com
http://diezdedosenmismanosmatematicas.blogspot.com.es

eideducacioinfantil.blogspot.com

facebook.com/emipalsina
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Tallers i Racons és un material manipulatiu i vivencial basat en
l’observació, l’experimentació i el joc. Presenta una metodologia
activa, cooperativa i globalitzadora, en correspondència amb la teoria
constructivista de l’aprenentatge, i afavoreix el treball autònom.

Tallers i Racons s’estructura en 5 blocs, corresponents a les àrees
curriculars d’Educació Infantil:
via

ciència

via

mates

És un material flexible que permet
reorganitzar l’ordre de les activitats segons les
preferències, el nivell de l’alumnat i les
possibilitats del centre d’estudis.

És versàtil, atès que combina i s’adapta a
diferents metodologies de treball: assemblea,
racons, tallers i ambients.

via

llengua

via

grafo

via

Presenta un material d’aula
manipulatiu molt complet per
a cada àrea.

art

Informa les famílies de l’experiència que viu
l’alumne i de l’objectiu que es persegueix a
cada activitat.

Ofereix al mestre pautes de treball
perquè adopti el paper de guia i
acompanyant dels aprenentatges
dels alumnes.
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material per a l’alumne
Es presenta en una carpeta anual amb formats atractius i variats: cartolines amb
propostes de treball, quaderns de camp, bits per a l’experimentació, quaderns de
desenvolupament de la motricitat fina, magazins i blocs de dibuix.

ciència
a
i
v
tallers i racons

3

anys

4

anys

Es tracta de pràctiques
d’aprenentatge per a l’exploració del medi
físic i natural que ofereixen una aproximació
amable i atractiva al coneixement científic
a través de la curiositat, el descobriment
i el coneixement obert i col·laboratiu.

S’estimulen les
ments despertes i curioses
dels alumnes. Aquesta
metodologia els permet
aprendre a fer a través
de l’experiència, els errors
i els encerts.

A partir de
propostes amb base
científica, s’investiga,
es manipula material
i s’enregistren les
troballes.

5

anys

La carpeta anual conté:

 16 cartolines independents amb propostes
d’experiments i altres pràctiques d’aprenentatge
+ 1 full d’adhesius.
P3: 16 activitats
P4 i P5: 24 activitats

 P3: una pissarra d’investigador
de tipus Velleda.
P4 i P5: un quadern de camp amb
16 activitats per al descobriment de l’entorn.

 16 targetes de bits:
P3: contraris
P4: relacions lògiques
P5: seqüències
temporals

U
 n talonari per a la
comunicació amb les
famílies quan cal
sol·licitar material
específic.
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4

anys

 Un quadern d’activitats amb
encunys + 1 full d’adhesius.
P3: 16 activitats
P4 i P5: 24 activitats
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Es tracta de pràctiques
d’aprenentatge de les matemàtiques que es
basen en l’exploració, la manipulació,
l’experimentació i el joc.

Es plantegen activitats de lògica,
numeració, geometria, mesura, estadística
i probabilitat fonamentades en l’acció sobre
els objectes.

5

anys

La carpeta anual conté:

4
 cartolines encunyades
per fer activitats
manipulatives i jocs.

 Material lògic
estructurat.

 T
 argetes de quantitats per a P4
i un tangram per a P5.

llengua
a
i
v
tallers i racons

3

anys

4

anys

Es tracta de
pràctiques de lectoescriptura
que motiven els alumnes a llegir
i a escriure, i s’adapten als seus
diferents processos i ritmes
d’aprenentatge.

S’aborda el llenguatge tenint
en compte les diverses dimensions que
presenta: oral (conversar i escoltar),
escrita (conèixer la funció de l’escriptura,
aprendre el codi i compondre textos),
visual, artística i lúdica (jocs de paraules).

S’ofereixen als
alumnes diverses situacions
comunicatives per reproduir
i exercitar la llengua oral i escrita,
i per dotar-la de significat
i utilitat.

5

anys

La carpeta anual conté:

 Un quadern d’activitats
+ 1 full d’adhesius.
P3: 16 activitats
P4 i P5: 24 activitats

3
 magazins
temàtics.

 4 cartolines encunyades
associades a les activitats
del quadern.
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3

anys

4

anys

 Cartolines independents amb propostes
d’activitats per desenvolupar la psicomotricitat fina
i la grafomotricitat + 1 full d’adhesius.
P3: 16 activitats
P4 i P5: 24 activitats
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Es tracta de pràctiques
d’aprenentatge creatives i artístiques
per al desenvolupament
grafomotriu.

Es plantegen en forma de reptes gràfics que
s’ajusten a les diferents capacitats dels alumnes. Es
presenta una programació innovadora d’habilitats motrius
i es para una atenció especial a la motricitat fina.

5

anys

La carpeta anual conté:

Un quadern de tallers específics de motricitat fina.
Taller de plastilina per a P3

Taller de traços per a P4

Taller de retallat per a P5

art
a
i
v

tallers i racons

3

anys

4

anys

Es tracta de pràctiques
d’aprenentatge que inicien l’alumne en
l’educació de la mirada i el llenguatge
artístic.

Es presenta un conjunt de propostes per fer
sobre paper amb tècniques variades, adaptades als tres
cursos d’Educació Infantil. Així mateix, s’acosta l’alumne als
artistes més rellevants.

5

anys

La carpeta anual conté:

 16 cartolines independents amb propostes d’activitats
per desenvolupar tècniques plàstiques bàsiques
+ 1 full d’adhesius.

U
 n bloc de dibuix amb 16 activitats
que enregistra l’evolució de la comprensió
que l’alumne té de la realitat.

 Un talonari per a la comunicació
amb les famílies quan cal sol·licitar
material específic.
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material per a l’aula
El material d’aula és manipulatiu, creatiu i motivador,
i permet l’aprenentatge a través de l’experimentació.
A cada via i cada curs li correspon un material d’aula,
que es presenta en un calaix específic. En apilar diversos
calaixos, es forma una calaixera.

material
per a l’aula

3

anys

4

anys

5

anys

NOVETAT

Calaix Via Ciència

Pots de sons i olors
Comptagotes
Tauler de l’oca dels sentits
Antifaços
Bosses de plàstic amb tancament
Pinces
Fulls de cel·lofana

Lupes
Comptagotes
Imants
Targetes de textures
Làmina imant retallable
Pals de molinet
Punxons

Miralls
Comptagotes
Làmines classificació animal
Làmina circuit elèctric
Calidoscopis
Kit de circuit elèctric

Calaix Via Mates

 aterial lògic estructurat: animals
M
Geometria dinàmica
Banda numèrica: números + punt

 aterial lògic estructurat: figures
M
Geomosaic
Col·lecció d’artistes
Dòmino de quantitats
Seqüències temporals

Material lògic estructurat: figures
Polydron
Col·lecció de famílies
Dòmino de quantitats
Targetes de quantitats

Calaix Via Art

 sponges amb formes
E
Ulls adhesius
Làmines art
Rodets
Pinzells

 aps de suro
T
Bastonets de colors
Plantilles per repassar formes
Làmines art
Pinzells d’escuma
Paper de bombolles
Paper de regal

 als de colors
P
Netejapipes
Làmines art
Paper de seda
Pals de polo
Punxons

Calaix Via Grafo

 orles de colors
B
Fils Scooby doo
Plantilles d’animals
Cartró ondulat
Papers de colors
Serpentines de colors

 gulles de plàstic
A
Ulls adhesius
Pipetes
Làmines model figures adhesives
Cartró ondulat
Papers de colors
Serpentines de colors
Cabdell de llana
W
 ashi tape

 astonets de colors
B
Ulls adhesius
Cabdells de llana
Cartró ondulat
W
 ashi tape
Papers de colors
Serpentines de colors

Calaix Via Llengua

 becedari carreteres
A
Corones de llop
Làmines contes
Etiquetes adhesives per a noms
Lletres mòbils

 libreta per crear paraules
L
Abecedari imatges
Làmines contes
Tampons lletres

 libreta per crear paraules
L
Làmines contes
Tampons lletres
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material per al mestre
La ruta pedagògica per a cada via i curs conté:
Orientacions didàctiques.
Programacions.
L’enfocament metodològic.
 ecursos i suggeriments per
R
preparar les diverses pràctiques
d’aprenentatge.

El material fotocopiable.
 ines d’observació i seguiment
E
dels aprenentatges.

s
e
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L’aprenentatge per projectes implica un canvi important en els
plantejaments didàctics clàssics. Tenint en compte aquesta metodologia,
Projectes presenta un material per als mestres que se sumen a aquest
canvi, però també per als mestres experts que desitgin complementar
o innovar les seves propostes.

Els continguts es presenten de forma globalitzada, oberta i flexible amb la finalitat que els alumnes
siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge i els mestres, els agents conductors.

Articula cada projecte entorn
de 4 fases: planificació, cerca
d’informació, desenvolupament
del projecte i tancament.

Sistematitza rutines de pensament
perquè l’alumne faci un raonament lògic
i pautat.

Acompanya el mestre que s’inicia
en la metodologia per projectes en les
Rutes pedagògiques.

Es fonamenta en les competències
i intel·ligències múltiples, que es
concreten a la ruta pedagògica
específica de cada projecte.

Ofereix a mestres experts una
Guia ràpida per fases amb els recursos
disponibles per personalitzar
les sessions de treball.
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Els temes dels projectes comprenen diversos camps i disciplines (ciència,
tecnologia, història…) que responen tant a les directrius curriculars com a les inquietuds
i als interessos dels alumnes.
Són 17 projectes estructurats en carpetes independents i organitzats en nivells:

3

anys

4

anys

5

anys

També
disponible
en anglès!

projecte
de cicle

projectes

3

anys

4

anys

5

anys
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material per a l’alumne

 uadern d’activitats
Q
+ adhesius removibles

P3: 24 activitats
P4 i P5: 32 activitats
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La carpeta del projecte conté:

Serveix de dossier d’aprenentatge del projecte i recull la informació
que els alumnes han après.
Inclou una taula d’autoavaluació que reflecteix el progrés assolit
durant el projecte en relació amb la motivació, l’expressió, la investigació,
l’aprenentatge i el treball individual i de grup.



 libre
L
informatiu
Recull amb rigor els continguts bàsics que s’han de
desenvolupar al llarg del projecte i els presenta d’una
manera atractiva.
Ajuda a resoldre els dubtes i les inquietuds
dels alumnes, i guia la temporització de les sessions
assembleàries.
Facilita la comunicació entre la família i l’escola
i implica els que formen part de l’una i de l’altra en el
desenvolupament del projecte.

Recursos
addicionals



8 cartolines amb encunys per fer tant
les activitats manipulatives, com els
jocs proposats als tallers i racons
del projecte.
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material per al mestre
La ruta pedagògica del marc teòric
estableix les bases del treball per projectes
i descriu les tècniques d’aprenentatge,
les fases que constitueixen la metodologia, la
funció dels tallers i els racons, i la iniciació
al treball cooperatiu.
Tot això se situa en el marc curricular de les
competències i està en consonància amb
les intel·ligències múltiples,
amb la garantia de l’experiència de Casals,
pioners en mètode d’Infantil basat
en aquesta teoria del psicòleg
Howard Gardner.

A més, hi ha una ruta pedagògica per a cada projecte, que desenvolupa pas a pas les 4 fases: planificació,
cerca d’informació, desenvolupament del projecte i tancament.
Les rutes pedagògiques ofereixen:
L
 a planificació
del projecte.
L
 a programació
dels continguts.
L
 es possibles idees
del producte final
o tancament
del projecte.

Distribució de les
sessions de
l’assamblea

E
 l desenvolupament
pautat de les
activitats.

E
 ls recursos literaris
i els recursos digitals
en un DVD.

U
 n dossier
informatiu per
al mestre.

L
 es possibles rutes
de motivació en un
mapa conceptual.

Materials i recursos
associats

Rutines
de pensament

Cada ruta presenta una guia
ràpida, sintètica i visual, per a
mestres experimentats en
el treball per projectes.
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8 targetes
8 per elaborar
el mapa
conceptual.

Cartolines d’aula:
jocs i encunys per
a l’aula associats
al projecte.
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material per a l’aula
Cada projecte ofereix:
Un pòster
temàtic
del projecte.
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recursos digitals
Cada projecte consta de:
 fitxes interactives (PDI),
8
lúdiques i didàctiques.

L
 a cançó temàtica
del projecte.

U
 n pòster interactiu.

I matges, vídeos,
àudios i enllaços
complementaris.

3 jocs.
L
 ’adaptació audiovisual
del llibre informatiu en un vídeo.

 l mestre disposa dels documents
E
didàctics següents:
L
 a ruta pedagògica digital, amb tots els recursos
en el context de cada pàgina.
L
 a programació del docent i rúbriques
d’avaluació.
Una taula per a la recollida d’informació.
 n quadrant per als noms dels alumnes
U
de la classe.
R
 utines de pensament.

Mater l
disponibia
le

asals.co a
m/infan
til
i al
DVD de
ruta
pedagòla
gica.

www.ec
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La nova manera d’aprendre
Educació Infantil

de Segon Cicle

editorialcasals.com/trotacamins
Segueix-nos a:
facebook.com/editorialcasals
twitter.com/editorialcasals

Il·lustracions
de la portada de
Mariana Curros,
Daniel Estandía,
Miguel Ordóñez,
Marta Moreno
i Olga Capdevila

ATENCIÓ AL CLIENT

T. 902 107 007

(D’ESQUERRA A DRETA).
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