La nova manera d’aprendre
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La nova manera d’aprendre

Trotacamins és un projecte d’Educació Infantil de segon cicle d’Editorial Casals.
Es tracta d’una proposta de materials vivencials i cooperatius.
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
en siguin 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’alumnat faci un
raonament lògic
i pautat.

Acompanya els
mestres que s’inicien
en la metodologia
per projectes en les
rutes pedagògiques.

Ofereix a mestres experts
una guia ràpida per fases
amb els recursos disponibles
per personalitzar les
sessions de treball.

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

les autores
Mestres en actiu
comparteixen la seva
experiència educativa
amb tu.

Ana Guillén
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.
Segueix-la a :
unproyectodemaestra.blogspot.com.es
http://diezdedosenmismanosmatematicas.blogspot.com.es

M. Àngels Trimiño

«Trotacamins ofereix l’estructura
bàsica sobre la qual construir un
projecte com a punt de partida.
És flexible i s’adapta a les nostres
necessitats, sense aclaparaments
ni sobrecàrregues, la qual cosa ens
permet gaudir i viure experiències
úniques sota un contingut teòric
sòlid.»

És mestra de l’escola Can Sorts de Sentmenat (Barcelona).
Amb experiència 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
Le s a
d’aque ctivitats
manera espontània i natural.
s
Segueix-la a :
eideducacioinfantil.blogspot.com

t
estat p projecte han
rova d e
sa
e st a n a
valade l’aula i
s pe
import
a nt g r u r u n
p
m e s t re
s de div de
e
rses
escole
s.

Ana Guillén, mestra i autora de Trotacamins
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Estimada Terra
Els nostres ecoherois t’acompanyaran durant tot
el projecte Estimada Terra.
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Què descobrirem sobre la nostra estimada Terra en aquest projecte?
Cada curs parteix d’un eix motivador basat en diferents entorns naturals del planeta, i la
cura del medi ambient és el pilar central del projecte. Al seu voltant es desenvolupen les fases
d’aprenentatge i es presenten conceptes relacionats amb l’educació mediambiental: la regla de les 5R,
les energies renovables, els problemes i els perills que pateix el nostre planeta...

Els entorns naturals
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La selva
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El mar
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Els pols
i la ciutat

Les energies renovables

A través dels diferents materials
que componen el projecte s’estableixen
relacions amb obres d’art,
personatges rellevants o obres
audiovisuals vinculades
amb la sostenibilitat
i el medi ambient.

La regla de les

5R:

eduir
eparar
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L’energia
solar
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L’energia
hidràulica
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L’energia
eòlica

eutilitzar
ebutjar
eciclar
5

alumne
els es
ct
e
j
o
r
p

material per a l’alumnat

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 4 projectes de cicle
i 15 projectes individuals
estructurats en carpetes
independents i organitzats
en nivells.
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projectes
individuals

3

anys

4

anys

TAMBÉ
COM A
PROJECTE
INDEPENDENT
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PROJECTE
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material per a l’alumnat

Quadern d’activitats
+ adhesius movibles

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.



Llibre
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 membres de l’una i de l’altra en el
desenvolupament del projecte.

Recursos
addicionals



Vuit 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 als mestres
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 dels
professionals d’Editorial Casals,
pioners en el mètode d’educació 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’assemblea

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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material per a l’aula
Cada projecte ofereix:
U
 n pòster
temàtic
del projecte.

V
 uit targetes
per elaborar
el mapa
conceptual.

C
 artolines d’aula:
jocs i encunys per
a l’aula associats
al projecte.

CM. 2

projectes

ctes

proje

CM. 3

projectes

CM. 7
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recursos digitals
Cada projecte consta de:
 uit fitxes interactives (PDI),
V
lúdiques i didàctiques.

 a cançó temàtica
L
del projecte.

Un pòster interactiu.

Imatges, vídeos,
àudios i enllaços
complementaris.

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

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

Mater l
disponibia
le

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

www.ec
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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.

S’estructura en 5 blocs,
corresponents a les àrees
curriculars d’Educació Infantil:
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material
de l’alumnat
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.

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 als mestres
La ruta pedagògica per a cada
via i curs conté: orientacions didàctiques,
programacions, material fotocopiable,
recursos i suggeriments…
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La nova manera d’aprendre
Educació Infantil

de segon cicle

editorialcasals.com/trotacamins
Segueix-nos a:

ATENCIÓ AL CLIENT

T. 902 107 007 - 932 449 550

casals@editorialcasals.com

Il·lustracions
de la portada:
Miguel Ordóñez
Olga Capdevila
i Patricia Geis

