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Resum 

La pedagogia educativa Montessori es centra en l’infant de manera individual, així com 

en les seves necessitats i interessos, respectant en tot moment el ritme natural d’aquest. 

En el següent treball es parla sobre aquesta metodologia, concretament, d’una aula del 

CEIP Gabriel Vallseca. Fa tres anys es va detectar la necessitat de crear un espai amb 

aquestes característiques, per a treballar l’àrea matemàtica i sensorial. Per a dur a terme 

aquest projecte, s’ha contextualitzat el centre, i es dona a conèixer el mètode 

Montessori, a partir d’una revisió i recerca bibliogràfica d’aquesta. Seguidament, 

s’exposen unes propostes de millora relacionades amb el material i l’ambient, per tal de 

millorar i contribuir en la pràctica educativa, després d’observar, analitzar i reflexionar 

sobre l’espai.  

 

Paraules clau: metodologia Montessori, neurociència, atenció a la diversitat, ambient 

preparat, material estructurat. 

  

 

Abstract 

Montessori educational pedagogy focuses on the child individually, as well as on their 

needs and interests, respecting at all times the natural rhythm of the same. In the 

following work we talk about this methodology, specifically, of a classroom of the 

CEIP Gabriel Vallseca. Three years ago, it was detected the need to create a space with 

these characteristics, to work in the mathematical and sensory area. To carry out this 

project, the center has been contextualized, and the Montessori method is known, using 

bibliographic research. Next, there are some proposals for improvement related to the 

material and the environment, to improve and contribute to the educational practice, 

after observing, analysing and reflecting on space. 

 

Key words: Montessori methodology, neuroscience, attention to diversity, prepared 

environment, structured material. 
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1. Introducció i justificació 

El motiu pel qual he elegit realitzar el meu treball de fi de grau sobre el model educatiu 

Montessori dins el CEIP Gabriel Vallseca ha estat a partir de l’observació de la 

metodologia d’aquest centre i el seus espais, en les meves primeres setmanes realitzant 

el pràcticum II. Al principi de les meves pràctiques estava molt confosa, ja que havia 

pensat en enfocar el meu treball a partir d’ambients/espais. L’any passat vaig fer el 

pràcticum I en una Escola Infantil on es duia a terme aquesta metodologia i em va 

agradar tant que tenia molt clar el tema en el qual volia aprofundir. 

 

Una vegada que vaig arribar al centre per a realitzar el meu període de pràctiques, vaig 

percebre que seria millor enfocar el tema en algun aspecte de la metodologia del centre, 

ja que sinó em seria molt complicat poder dur a terme una bona observació i anàlisi. Per 

tant, les dues primeres setmanes em vaig centrar en observar tots aquells aspectes del 

centre relacionats amb la metodologia i, especialment en l’ús dels diferents espais en els 

quals podia aprofundir i realitzar el TFG.  

 

El moment en el qual vaig pensar que l’elecció del tema estava consolidada va ser quan 

vaig assistir a unes sessions a l’aula Montessori amb els infants de 4 anys. Aquest és un 

espai que l’escola té habilitada pel treball de l’àrea matemàtica i sensorial, on es 

respecten molts dels paràmetres de qualitat de l’espai i és completament diferent de 

qualsevol altre ambient de l’escola: un espai tranquil i independent, amb un colors 

neutres, una bona claror natural, amb un material específic, i una metodologia molt 

diferent de les que es treballen en el centre. Una vegada que m’havia familiaritzat amb 

l’espai i havia vist una mica el seu funcionament, em vaig començar a fer preguntes 

com: per què aquesta metodologia i no una altra per treballar les matemàtiques i l’àmbit 

sensorial? Per què només l’àrea matemàtica i sensorial i no una altra? Com van detectar 

aquesta necessitat? Per què aquests materials i no d’altres? Com s’avalua?, ja que 

només, fa tres anys que duen a terme aquest model; quina és la formació de les mestres? 

Com van començar? Com van detectar aquesta necessitat? Quins són els principis? I 

moltes preguntes més que em van provocar molta intriga i ganes de saber més. 

 

Durant el grau, n’hem sentit parlar moltes vegades, però mai hem aprofundit sobre 

aquest tema. En aquest moment, va ser quan me’n vaig adonar que em feia ganes 
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investigar, analitzar i reflexionar sobre aquest tema, però sempre tenint en compte dins 

el context que es troba aquesta escola i les múltiples necessitats que presenten tant els 

infants, com les seves famílies. El mètode Montessori és una metodologia difícil de 

trobar en centres d’ensenyament públic, ja que requereix una prèvia formació per part 

de l’equip docent, com una gran despesa econòmica, per adaptar les infraestructures, 

com pel material, com per la formació que el professorat ha d’adquirir, ja que el rol de 

l’adult és molt important. Per tant, vaig pensar que seria una bona oportunitat per 

aprofundir sobre aquest tema, ja que, tal vegada no tindré una altra possibilitat com 

aquesta. Encara que, s’ha de dir, que la metodologia Montessori torna agafar força i de 

cada vegada més se’n sent parlar, sobretot pel nord d’Amèrica i el nord d’Europa.  

 

La creació d’aquesta aula va començar a partir de la formació com a guies Montessori, 

de dues mestres del centre per interès individual. Així, més endavant se n’adonaren que 

hi havia algunes necessitats per part dels infants i que, tal vegada, es podrien resoldre a 

partir de la creació d’un espai Montessori. Una de les necessitats que destacava era el fet 

d’oferir activitats a partir de jocs amb moviment. Algunes d’aquestes necessitats eren 

per exemple: que els infants necessiten activitats amb moviment, a partir del joc. Els 

alumnes d’aquest centre necessitaven moments de molt de moviment i activitats de 

descàrrega, i la feina que es duia a terme a les taules i les cadires no era efectiva, ja que 

no es concentraven. Per tant, se’n varen adonar que el model educatiu Montessori es 

basa en dur a terme aprenentatges a través del joc i el moviment.  

 

Un altre aspecte a tenir en compte són les característiques que presenten la majoria dels 

infants: l’escolarització tardana, l’absentisme, molts no coneixen l’idioma, alumnes 

nouvinguts a mitjan curs, etc. Aquests fets fan que hi hagi un desfasament curricular, 

sobretot a infantil. Així doncs, les aules es caracteritzen per ser multinivell, és a dir, et 

pots trobar infants que tenen un nivell de primer cicle de primària, i d’altres que no han 

adquirit els coneixements bàsics. Per tant, Montessori fomenta l’agrupació heterogènia, 

és a dir, que en una mateixa aula es trobin infants de diferents edats, i que es respecti el 

ritme natural de cada nin. Fet que fa que s’ajudin entre ells, per tal d’afavorir 

l’autonomia i la llibertat.  

 



 6 

Així doncs, l’estructuració d’aquest treball està dividida en diferents parts. La primera 

on hi te cabuda la part més introductòria, consisteix en la justificació del tema, la 

contextualització del centre en el qual m’he basat, els objectius que vull aconseguir, i 

finalment, la metodologia que duré a terme en la realització d’aquest treball. La segona 

part, es basa en la fonamentació teòrica del mètode Montessori, on s’expliquen els 

principis bàsics d’aquest model, més enfocat amb el material; i l’altre més enfocat amb 

el context del centre com: Montessori i l’ensenyament públic, la relació amb la 

neurociència i en l’atenció a la diversitat. Seguidament, el treball de camp, que consta 

en la recopilació de les propostes realitzades en un ambient Montessori, i l’inventari del 

seu material. Tot seguit, s’inclourà una anàlisi i unes reflexions de tots els punts 

anteriors. I per acabar el treball, apareixeran unes conclusions generals per tal de 

respondre a les preguntes comunes com: què he après? Què milloraria? S’han duit a 

terme els objectius? Canviaria algun aspecte després de realitzar el treball?, entre 

d’altres.  
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2. Contextualització  

El CEIP Gabriel Vallseca és una escola pública d’educació infantil i primària (3-11 

anys), ubicada al barri de Son Gotleu situat al nord de l’eixample de la ciutat de Palma. 

Concretament al Carrer Mare de Déu de la Victòria, nº 36. És una escola molt gran: amb 

tres línies a 3 anys (per motius de la gran taxa de natalitat que hi va haver l’any 2015), i 

dues a la resta dels cursos. Aquest curs el centre està compost per 450 alumnes 

aproximadament, amb un equip docent de 42 persones. El 70% de la població escolar 

són immigrants, amb procedència de: Sud-Amèrica (Colòmbia, Argentina, Equador, 

Perú...), Àfrica (Marroc, Nigèria, Senegal, Sud-Àfrica...), Àsia (Xina, Bulgària, 

Romania, Pakistan...). La majoria de la resta de la població són espanyols, però amb 

procedència peninsular. 

 

Així com podem trobar al Projecte Educatiu del Centre (PEC), Son Gotleu és un barri 

característic i emblemàtic de Palma, on a la dècada dels seixanta hi ha haver una forta 

immigració a causa del boom turístic i el creixement econòmic de Mallorca, ja que es 

necessitava mà d’obra tant pel sector turístic com per la construcció. Aquesta zona va 

anar augmentant considerablement fins que els habitatges eren insuficients per la 

demanda que hi havia. 

 

Als anys 80 es va notar considerablement la falta de recursos, i això va donar peu a la 

delinqüència juvenil. Aquest fet va convidar a les famílies, amb més possibilitats del 

barri, a fugir d’aquest. Actualment, la situació és la mateixa, cada vegada va arribant 

més gent amb menys recursos econòmics, pel baix preu dels habitatges o lloguers. 

Aquest col·lectiu majoritàriament són immigrants. El major problema que podem trobar 

dins aquest barri és l’arribada massiva d’immigrants i la minvada de la població 

autòctona, això ha creat molts de desajustos en les relacions socials entre ells.  

 

Una de les característiques principals d’aquesta escola és la diversitat de nacionalitats 

que conformen aquesta barriada, amb una de les majors taxes d’immigració de tot 

Mallorca. A causa de les característiques anomenades anteriorment també podem trobar 

tant infants com famílies amb múltiples necessitats, com he anomenat anteriorment. Des 

de necessitats primàries (menjar, higiene...), com afectives, econòmiques, socials, etc.  
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Per tant, aquesta escola, a part d’atendre als infants a partir d’un àmbit pedagògic, 

també dona molta importància a atendre les necessitats socials que manquen dins aquest 

context, creant així diferents estratègies de convivència. 

 

Els trets d’identitat de l’escola són: l’ampliació del temps formatiu, és a dir, crear 

activitats fora de l’horari lectiu per millorar els resultats acadèmics; les estratègies 

d’organització d’aula formant grups heterogenis, a partir de grups interactius, equips 

cooperatius i agrupaments flexibles; les metodologies innovadores, amb centres 

d’interès i projectes, filosofia a l’educació infantil i el treball de l’hort ecològic. La 

gestió de convivència es treballa a partir de la resolució pacífica de conflictes. La 

participació de les famílies creant espais i activitats perquè aquestes hi participin per tal 

de fomentar la convivència i l’èxit escolar. La contribució de la comunitat a l’èxit 

acadèmic, fomentant la implicació i la col·laboració de tota la comunitat. I finalment, la 

formació i participació del professorat per tal de poder créixer i innovar. 
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3. Objectius 

- Esbrinar els motius i la justificació per la qual han incorporat una aula per 

treballar les matemàtiques i l’àrea sensorial seguint el model educatiu 

Montessori.  

 

Fa relativament poc, concretament 3 anys, que s’ha introduït al centre un espai 

per a treballar l’àrea matemàtica i sensorial a partir del mètode Montessori. Per 

tant, saber com varen detectar la necessitat de crear aquest espai dins l’escola i 

no un altre; com va començar a dur-se a terme; la formació de les mestres; el 

material que utilitzen; per què només ho enfoquen dins aquestes àrees, què 

implica generar una aula Montessori en un centre públic, etc. És a dir, què aporta 

l’aula Montessori respecte al context del centre, sent aquesta una escola 

d’especial dificultat i amb falta de recursos. 

 

- Elaborar un inventari del material que es troba dins l’aula per tal de 

millorar-ho i/o oferir-ne d’altres.  

 

La importància de crear aquest inventari és per conèixer i prendre consciència 

del material que es troba dins aquest espai, i esbrinar si en falta o en sobre algun 

a través de la detecció dels interessos i les necessitats dels infants, així com dur 

un control d’aquest. 

 

- Analitzar l’espai Montessori per a dur a terme una proposta de millora 

sobre aquest, si cal.  

 

Ja que és un espai relativament nou, encara hi estan fent feina, per millorar-ho a 

través de les observacions i de les necessitats dels infants. Per tant, crec que seria 

de gran ajuda poder aportar alguna proposta per tal de millorar i enriquir aquest 

espai, a través de les meves observacions, reflexions i coneixements adquirits. 
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- Crear una rúbrica d’autoavaluació per tal que, tant els infants com la 

mestra, puguin prendre consciència del material que han utilitzat. 

 

Per tal de dur a terme una avaluació bidireccional, és a dir, les avaluacions que 

realitza la mestra i, a part, que els infants es puguin avaluar a ells mateixos, per 

tal de que es puguin veure en diferents àmbits. D’aquesta maneta, l’infant també 

serà conscient del seu propi aprenentatge, afavorint així la seva llibertat i 

autonomia.  
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4. Disseny metodològic 

Aquest treball de fi de grau es basa en la investigació i la recerca del mètode 

Montessori. És a dir, els principis bàsics d’aquest, les seves àrees i etapes de 

desenvolupament, les característiques del seu material, la relació amb la neurociència, 

aquesta metodologia i l’atenció a la diversitat, entre d’altres. Per altra banda, dins el 

treball de camp, es presenta unes propostes de millora tant per l’espai Montessori, que 

es troba dins el CEIP Gabriel Vallseca, com material per aquest: una rúbrica 

d’autoavaluació pels infants per tal de què, tant la mestra com els infants, prenguin 

consciència d’allà on es troben en cada moment. I finalment, un inventari del material 

que es troba dins l’aula per tal de conèixer allò que es pot treballar, allò que es pot 

millorar i per dur un control d’aquest.  

 

La metodologia que utilitzaré per dur a terme aquest treball és qualitativa, ja que el 

treball de camp d’aquest té com a objectiu recollir una sèrie d’informació a través 

d’entrevistes a les mestres que tenen relació amb aquest ambient, observacions directes 

tant de l’espai com dels infants i de la mestra, i notes de camp de l’espai.  

 

Per a l’elecció del tema del treball de fi de grau vaig estar molt indecisa, i no trobava res 

que realment m’omplís per a realitzar un projecte d’aquesta envergadura. El període per 

a la tria del tema em va durar més del que m’esperava, fins que no vaig anar a l’aula 

Montessori dues a tres sessions, no em va despertar aquesta curiositat per descobrir i 

saber més sobre aquest tema. A continuació, després d’haver parlat un parell de cops 

amb la mestra encarregada de l’aula, vaig decidir que relacionar aquesta metodologia 

amb aquesta escola seria una investigació molt profitosa, ja que tota l’escola és 

completament diferent d’aquesta aula, d’així com es treballa dins ella i que només fa 3 

anys que està en marxa i varen detectar la necessitat de crear un espai com aquest.  

 

Una vegada que vaig decidir el tema, vaig indagar en els documents del centre, per tal 

de fer una contextualització d’aquest, i fer una recerca de la teoria del mètode 

Montessori, ja que en assignatures, durant els quatre anys de grau s’hi ha parlat molt 

poc. Cada vegada que anava sabent més sobre el tema, m’anava interessant encara més, 

ja que recentment també es relaciona part del model educatiu amb la neurociència, fet 

que desconeixia. Tot seguit, vaig fer una classificació explicant els principis més 
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rellevants d’aquest tema per tal de introduir-lo, com: les àrees, les etapes, el material, 

l’ambient, el rol de l’adult, etc. A partir d’aquí vaig fer tres apartats: Montessori dins 

l’ensenyament públic, Montessori relacionat amb la neurociència, i Montessori i 

l’atenció a la diversitat.  

 

A l’apartat del treball de camp vaig decidir fer una presentació de l’espai, ja que només 

fa 3 anys que està construït, es troba en constant canvi i pens que podria aportar les 

meves idees basant-me en els coneixements que tenc del mètode a partir de la recerca 

bibliogràfica que he realitzat. Tot seguit, volia esbrinar els motius pels quals es va 

introduir aquesta metodologia dins el centre, ja que es molt recent (3 anys). Fent així 

una entrevista a la mestra encarregada de l’aula, i a una tutora que va viure el primer 

any de canvi, ja que tenia una classe de 3 anys, i van ser els primers en experimentar 

aquest mètode dins aquesta escola. Un altre punt és l’inventari del material que es troba 

dins l’espai, per tal de prendre consciència del que hi ha, així com la construcció de nou 

material natural i manipulable pel treball de les matemàtiques.  I per acabar, crear una 

rúbrica d’autoavaluació de cada zona pels infants, on apareixen a les columnes una 

imatge real de cada tipus de material i a cada fila una fotografia de cada infant. 

 

Seguidament, faré una anàlisi de totes les parts del treball de camp, per prendre 

consciència del que he aportat en aquesta aula i relacionant-ho amb la indagació feta, 

així com el que es pot millorar, afegir o obviar de les meves propostes anteriors. Així 

com, unes reflexiones a partir de les meves opinions relacionant així el treball de camp. 

I finalment, un punt on formularé les conclusions generals del treball, exposant què he 

après, què m’ha aportat, quines preguntes noves em faig, si s’han complit els meus 

objectius proposats, entre d’altres.  

 

Per a la realització d’aquest treball i dur a terme un registre, l’eina principal que he fet  

servir ha estat l’observació directa tant dels infants, com de l’aula en general; seguida de 

la recollida d’informació a partir de diferents instruments com: entrevistes a les mestres, 

notes de camp per a l’anàlisi de l’espai, fotografies per recolzar les evidències, 

documents tant del centre com d’aquest espai en concret, i l’inventari del material que 

he creat, ja que m’ha ajudat a prendre consciència i a la realització de les altres parts del 

treball de camp.  
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A continuació, he creat una taula per tal de realitzar un cronograma amb les dates, les 

quals he realitzat cada punt del treball 

 
TEMPORALITZACIÓ 

23 de gener Primer tutoria TFG 

13 de febrer- 6 de març Centrar el tema del TFG 

6 de marc- 11 de març Realització de la primera fase: introducció i justificació, 

contextualització, objectius, disseny metodològic, i algunes referències 

bibliogràfiques 

13 de març Entrevista a una mestra del centre per tal saber els motius i la 

justificació de l’aula Montessori dins l’escola 

20 de març Visita al centre “The Montessori School of Mallorca” (Santa Maria) 

20 de març Segona tutoria TFG 

20 de març- 14 d’abril Fonamentació teòrica dels TFG 

27 de març Inventari del material que tenen a l’aula Montessori 

4 d’abril Entrevista amb la mestra encarregada de l’aula Montessori 

10 d’abril Observació directa en una sessió Montessori 

16 d’abril 

 

Tercera tutoria extraordinària per resoldre dubtes de la fonamentació 

teòrica 

17 d’abril- 1 de maig Acabar la fonamentació teòrica 

22 d’abril- 24 d’abril Entrevista a dues tutores d’infantil 

26 d’abril- 9 de maig Analitzar l’aula Montessori 

29 d’abril- 3 de maig Preparar la rubrica autoavaluació dels infants 

2 de maig- 8 de maig Preparació del material de l’aula Montessori 

3 de maig- 7 de maig Creació de l’inventari del material 

2 de maig- 21 de maig Realització del treball de camp escrit 

22 de maig- 7 de juny Realització de l’anàlisi del treball de camp 

 9 de juny-  15 de juny 

16 de juny 

Realització de les conclusions finals i avaluació 

Resum i abstract del TFG 

Taula. I. Font: elaboració pròpia 
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5. Fonamentació teòrica 

5.1. Alguns principis bàsics del mètode Montessori. 

Maria Montessori (1870), es va convertir en la primera doctora en medicina a Itàlia. Es 

va fer voluntària a la clínica psiquiàtrica de la Universitat de Roma, on feia feina amb 

nins i dones. Nins “incapaços” de funcionar a l’escola. Aquí va ser on va sorgir la seva 

curiositat, quan va començar a treballar amb ells i veia que responien als seus estímuls.  

A partir d’aqui, Montessori va adjuntar els coneixements i els mètodes de les disciplines 

de l’educació i la medicina. Va llegir les idees dels pensadors i reformadors de 

l’educació Rousseau, Pestalozzi i Froebel i es van recopilar les idees que va captar 

anteriorment de Itzard i Seguin. Més tard, va ampliar els seus estudis d’antropologia, 

psicologia i filosofia de l’educació. Al 1906 va organitzar les escoles infantils que 

s’estaven construint, aplicant així el seu mètode. Després d’uns anys es va dedicar 

únicament a la formació de professors, escrivint i fent conferències, donant a conèixer 

aquest mètode arreu de tot el món, així com ho anomena el llibre Jugar y aprender con 

el método Montessori (2013) de Lesley Britton, entre d’altres.  

 

La pedagogia educativa Montessori es basa en les necessitats individuals de cada un 

dels infants, dependentment de les seves necessitats. Maria Montessori, exposava que 

aquesta metodologia, va lligada i dona rellevant importància tant als interessos com les 

necessitats dels infants, ja que són creats a partir d’aquesta. Dins el mètode Montessori 

hi ha cinc àrees d’aprenentatge diferents. Són les següents:   

- La vida pràctica: són activitats significatives i funcionals que l’infant pot 

utilitzar en el seu dia a dia, com per exemple embotonar-se una jaqueta. Aquesta 

àrea és per fomentar l’autonomia i desenvolupar una progressiva independència 

conforme a l’edat de l’infant.  

- Sensorial: aquestes activitats tenen l’objectiu de millorar cada un dels sentits. 

Que tingui clar els colors, les olors i les textures que es poden trobar, i que 

desenvolupi el sentit de l’escolta.  

- Llenguatge: l’infant aprèn el llenguatge a partir dels diferents sons. A 

continuació, el nin aprèn la fonètica de la llengua. I finalment, aprendrà les 

diferents normes, regles i excepcions d’aquesta.  
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- Matemàtiques: primer de tot, l’infant, aprendrà a contar de l’1 fins al 10 

adquirint que cada nombre representa una quantitat. En aquesta àrea es 

contempla l’aprenentatge d’operacions matemàtiques com: la suma, la resta, 

entre d’altres.  

- Cultura: es treballa la geografia, la ciència, el cosmos, l’art, la música, la 

botànica, els idiomes i la zoologia. L’objectiu és despertar la curiositat dels 

infants. 

 

Segons Lesley Britton (2013), aquest mètode es basa a partir d’unes característiques 

concretes. Aquestes són les següents:  

v Els nins posseeixen una ment “absorbent”. És a dir, l’infant absorbeix 

inconscientment i ràpidament la informació del seu voltant, com si fos una 

esponja. Aquesta capacitat només dura els seus primers sis anys de vida. Per 

tant, cada experiència de l’infant dins aquesta etapa és molt rellevant, ja que 

aquests aprenentatges tenen una influència en el seu desenvolupament futur. La 

primera fase dura fins als 3 anys i s’anomena la ment absorbent. Així com, la 

segona fase que va dels 3 als 6 anys se li dona el nom de ment conscient. 

Aquestes dues etapes es diferencien com la mateixa paraula ho diu, fins els tres 

anys no són conscients dels aprenentatges. En canvi, a la segona fase, no deixa 

de ser absorbent, però també se li afegeix la consciència, ja que ha desenvolupat 

la memòria i la voluntat.  

v Els nins passen per diferents períodes “sensibles”. Segons Montessori, els 

infants passen per diferents fases, on dins cada una d’elles repeteixen una 

activitat contínuament. És a dir, durant una època, es veuen meravellats pel que 

estan fent i només els interessa allò. Montessori va determinar sis períodes: 

o Sensibilitat a l’ordre. Els infants necessiten classificar i categoritzar les 

seves vivències, i els hi resulta més assequible si tenen un ordre. La 

sensibilitat a l’odre es manifesta durant el primer any de vida. 

o Sensibilitat del llenguatge. Aquesta etapa comença des del naixement de 

l’infant, ja que escolta la veu, la llengua i contempla els llavis de les 

persones del seu voltant, absorbint-ho tot en cada moment. Més o menys, 
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als sis anys, sense adonar-se’n, ha adquirit la llengua. Això no vol dir, 

que hagi après una llengua completa, ja que de cada vegada anirà 

adquirint coneixements més complexes. Si un infant no es veu exposat i 

estimulat cap al llenguatge, se li poden provocar danys, limitant el seu 

creixement intel·lectual. 

o Sensibilitat a caminar. Comença a caminar entre els 12 i 15 mesos de 

vida. L’infant ho fa per plaer i té la necessitat de fer-ho per practicar i 

millorar aquesta habilitat 

o Sensibilitat als aspectes socials de la vida. Cap als 2 anys i mig i 3, 

l’infant és conscient de què forma part d’un grup. Comença a interactuar 

amb altres infants de la seva edat i, a mesura que passi el temps, anirà 

adquirint normes socials del seu grup.  

o Sensibilitat als petits objectes. Al voltant de l’any, quan l’infant té més 

mobilitat, s’interessa pels objectes més petits. L’acció que predomina en 

aquest cas és la d’endur-se’n l’objecte a la boca. 

o Sensibilitat a aprendre a través dels sentits. L’infant des del moment 

que neix, obté sensacions del seu voltant, a través dels cinc sentits. 

v Els nins volen, anhelen aprendre. Així com deia Montessori, els infants tenen 

motivació per aprendre, per naturalesa. Aquests aprenen a través de la 

participació activa, és a dir, que siguin ells mateixos els que duguin a terme les 

accions a través de les mans. L’autora anomenava tres parts en el procés de 

l’aprenentatge: el cervell, els sentits i els músculs. Aquests han d’anar plegats 

perquè l’aprenentatge sigui efectiu.  

Un altre àmbit de l’aprenentatge és la repetició. És a dir, repetir una activitat per 

tal de perfeccionar-la, amb l’objectiu de crear imatges mentals, i que sigui una 

acció automàtica en un futur.  

v Els nins aprenen a través del joc o de la feina. El joc és rellevant per  l’infant, ja 

que per a ells és una acció agradable, i a la vegada amb diferents finalitats i 

aprenentatges. Per a Montessori, la paraula joc i feina, eren sinònims, per a una 

activitat que a ella li pareixia feina, tal vegada, qualsevol que ho ves li semblaria 

més bé un joc, perquè és el mitjà pel qual l’infant aprèn.  
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v Els nins tenen diferents etapes del desenvolupament, Britton (2013): 

o Primera etapa: del naixement fins als 6 anys. És la que s’ha anomenat 

anteriorment, l’etapa de la ment absorbent de manera inconscient. 

Primer de manera inconscient, i a partir dels 3 anys, l’infant comença a 

ser conscient d’allò que aprèn. Per a Montessori era la fase més 

important. 

o Segona etapa: dels 6 als 12 anys. L’anomena l’etapa de l’adquisició de 

la cultura. Passa de l’exploració a través dels sentits a la imaginació i la 

raó. Les activitats en grup passen a tenir un paper més rellevant que al 

període anterior, desenvolupant el sentit de pertinença. 

o Tercera etapa: dels 12 als 18 anys.  Aquesta fase és la de l’adquisició de 

la independència. Es dona gran importància al desenvolupament social. 

Així com, seguidament, al desenvolupament de l’interès i consolidació, i 

la inquietud del lloc que ocupen en el món dels adults.  

v Els nins volen ser persones independents. Per tal d’aconseguir aquesta 

independència i autonomia, se’ls hi ha d’oferir diferents habilitats, perquè així, 

progressivament puguin dur a terme més activitats i accions sense l’ajuda de 

l’adult. En la primera etapa, Montessori, va realitzar uns exercicis de la vida 

diària (vida pràctica), que consistien en dur a terme accions que normalment les 

feien els adults, com per exemple embotonar-se una jaqueta, fermar-se les 

sabates, etc.  

 

El rol de l’adult 

Segons Acevedo i Carrillo (2010), l’adult té un paper passiu i d’observador. És 

l’encarregat de preparar l’ambient i de què el material estigui en perfectes condicions,  

així com, proporcionar confiança i seguretat als infants. L’adult fa de guia i la seva 

funció és la de presentar-los el material. Finalment, ha de respectar el ritme natural de 

cada infant i haurà de detectar les seves necessitats per tal de col·locar el material per 

cobrir aquestes, sense nomenar els errors que facin.  
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És a dir, l’infant és el que descobreix i aprèn per si mateix, no és el mestre el que li 

ensenya. El nin participa activament, i el mestre és qui l’acompanya en el seu 

aprenentatge.  

 

5.1.1. Característiques del material i l’ambient Montessori 

Així com deia Montessori (1912), el mestre no transmet coneixements als infants, sinó 

que aquests es desenvolupen a partir del treball lliure, a partir d’un material específic.  

 

Maria Montessori exposava que aquest mètode educa per a la vida. I així com parla 

Delgado (2013), el mètode Montessori dona importància al fonament educatiu amb el 

foment de: les habilitats socials, la concentració, l’amor per a la feina, el lideratge, el 

desenvolupament de l’autoestima, la perseverança, l’autonomia, els hàbits d’ordre i la 

convivència amb els demés. Per a dur a terme aquest fonament, el material és l’eix 

fonamental, ja que vol aconseguir la curiositat del infant, el desig d’aprendre, i 

afavoreix la comunicació i l’intercanvi d’idees. Per tant, els materials Montessori tenen 

quatre valors: el valor funcional, l’experimental, d’estructuració i de relació.  

 

Així com diu Climent (2011), un objectiu dels materials Montessori, es que els alumnes 

puguin lligar les idees abstractes amb allò concret, ja que així ho adquireix i ho 

interioritza.  

 

Els materials Montessori estan pensats científicament per què els infants puguin 

experimentar amb ells a partir dels seus interessos i necessitats que tenen en cada 

moment. A continuació, s’enumeren diferents característiques que han de presentar 

aquests materials pel seu desenvolupament a través del mètode Montessori, segons 

Palacios (2018): 

 

• El material ha de cridar l’atenció de l’infant, ja que ell l’ha de veure com un joc. 

• Ha de ser auto correctiu, és a dir, que l’infant per ell mateix se n’adoni si ha fet 

algun error. 

• El tipus de material que predomina són els naturals, com la fusta i el vidre, 

sobretot amb uns colors neutres, com el blanc i el color fusta. 
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• El material que utilitzen els infants ha d’estar prèviament presentat per l’adult, 

perquè aquests siguin conscients de l’ús adequat i puguin dur a terme el joc amb 

la seva intencionalitat. 

• Els materials estan dissenyats per ser manipulats, ja que tot allò que passa per les 

mans dels infants facilita el seu desenvolupament cognitiu. Un principi 

Montessori és l’enllaç directe de la mà amb la ment, fet que s’ha verificat en 

l’estudi de la Neurociència, explicat posteriorment en el document. 

• És important que els materials estiguin complets i en perfecte estat, és a dir, que 

no falti o sobri cap peça, o que no estigui romput; ja que sinó l’objectiu 

d’autocorrecció  no es durà a terme, ja que l’infant no se n’adonarà.  

• Hi ha molts de materials que tenen la seva extensió, és a dir, per augmentar el 

nivell de dificultat. 

• Els materials sensorials estan creats fins el nombre 10, d’aquesta manera se’ls 

prepara per a la introducció de l’àrea matemàtica. 

• Els materials s’han d’utilitzar d’una manera específica, només poden ser 

empleats damunt una estora de feina, així com s’han d’arraconar adequadament, 

i una vegada acabada l’activitat, s’han de depositar al seu lloc d’inici, i així com 

l’havien trobat.  

• Els materials són lúdics, és a dir, l’infant aprèn a través d’ells però sempre 

jugant. 

• Se’ls va oferint el material adequat a partir de les seves necessitats i interessos. 

• Els materials es divideixen dependentment de les àrees en les quals es vol 

treballar: l’àrea de vida pràctica, l’àrea sensorial, la del llenguatge, i la 

matemàtica. 

• Els materials són repetitius, és a dir, els infants aprenen i ho perfeccionen a 

través de les repeticions. 

• Només n’hi ha un o dos de cada, ja que d’aquesta manera els infants aprenen a 

esperar el seu torn. 

 

L’ambient Montessori ha de ser un espai estructurat, real, obert, atractiu, espaiós, on 

cada objecte estigui dins aquest per alguna raó pensada. On els infants hi tenguin 

cabuda, ja sigui per treballar de manera individual o en grup, respectant així el seu ritme 
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natural. Un dels principals objectius de l’estructuració de l’ambient és promoure la 

independència, autonomia i llibertat dels infants. A continuació, apareix un llistat de 

característiques que han d’estar presents en un espai Montessori:  

 

• El mobiliari de l’espai ha d’estar a la mida i del pes adequat per l’infant, és a dir, 

que de manera autònoma pugui accedir en aquests.  

• Els materials han d’estar ordenats segons el nivell de cada infant, així com les 

prestatgeries han de ser accessibles. 

• Ambient tranquil per a la seva major concentració i amb claror natural si pot ser.  

• Un espai ordenat que afavoreixi el sentit de l’ordre de l’infant, així com la seva 

organització i autonomia, evitant d’aquesta manera confusions.  

• Espai segur per a que l’infant es pugui moure en total llibertat i en seguretat, que 

no es trobi cap perill al seu abast, per fomentar d’aquesta manera la seva llibertat 

i autonomia, i per tal de que l’adult pugui respectar en tot moment el que desitja 

el nin i no anteposar-se a les seves accions.  

• L’espai ha de tenir un bany adjunt o que aquest estigui el més a prop possible 

per tal de facilitar aquest moment a l’infant. 

• Les aules es disposen d’esquerra a dreta, i de dalt a baix, ja que és la nostra 

forma natural d’escriure i se’ls hi proporciona la base a l’hora d’introduir el 

llenguatge i l’escriptura. 

• A l’espai hi ha d’haver unes estores de feina, si pot ser d’un color fosc, per tal de 

delimitar l’espai de feina, per protegir el material, per la concentració, l’ordre, i 

perquè aquest ressalti damunt l’estoreta. 

• S’hauria de disposar de flors i plantes per tal de que els infants s’habituïn i es 

sensibilitzin pels éssers vius, així com estar en contacte amb la natura.  

 

Dins el mètode Montessori, es presenten tres nivells d’aprenentatge, per a dur a terme 

una avaluació, representats per un triangle: si a l’infant se li ha presentat un tipus de 

material (anomenar), aquest tindrà dibuixat un vèrtex del triangle. Si l’infant sap 

utilitzar i dur a la pràctica el material (reconèixer), aquest tindrà dibuixat el segon vèrtex 

del triangle. I si l’infant sap explicar l’activitat (pronunciar) tindrà dibuixat el triangle 



 21 

complet d’un material concret. Aquest darrer s’anomena la metacognició, que vol dir 

que l’infant l’ha adquirit i és capaç de presentar-lo. 

 

Així com deia Montessori (1982), els materials han d’estar ordenats, on els infants els  

puguin agafar autònomament, afavorint així l’interès per aquests i la concentració, 

fomentant l’ordre dels nins.   

 

 

5.1.2. Material Montessori de l’àrea matemàtica i sensorial.  

El material al qual donarem especial rellevància és aquell en el qual es treballa l’àrea 

sensorial i la matemàtica. L’objectiu del material sensorial és desenvolupar i augmentar 

el potencial dels cinc sentits de l’infant: l’oïda, el tacte, la vista, l’olfacte i el gust. Així 

com, l’objectiu del material matemàtic és l’aprenentatge dels conceptes matemàtics, 

concrets i abstractes, aquest segon, difícil d’assimilar pels infants. 

 

Seguidament, segons Marta (2017), s’exposa una explicació dels materials més comuns 

que es solen trobar dins les dues àrees treballades i anomenades anteriorment: 

 

L’àrea sensorial: 

• La torre rosa: consta de 10 cubs de fusta, de color rosa. Mesuren d’1 cm fins a 

10 cm., i pesen d’1 gr. a 1 kg. D’aquesta manera es treballa la mida, el pes i el 

volum. Quan l’infant ha acabat de construir la torre, pot percebre per ell mateix 

si l’ha feta correctament, ja que el cub més petit serveix per a realitzar 

l’autocorrecció. El cub més petit es pot col·locar a la part que sobre de cada altre 

cub, i aquest i cap a la perfecció, sense que sobri ni que falti espai. 
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• Els cilindres de botó: inclouen quatre blocs de fusta amb 10 cilindres en el qual 

la diferència de cada un és l’altura, el diàmetre o la combinació de tots dos de 

manera ascendent i descendent. Els infants prenen consciència de les diferents 

mides (alt, baix, ample, estret, gran, i petit). L’autocorrecció és visual i tàctil, ja 

que el cilindre ha d’encaixar a la perfecció.  

  
• Els blocs lògics: els més coneguts són les Dienes, on trobam quatre formes: el 

cercle, el quadrat, el triangle i el rectangle; de tres colors: el blau, el vermell, i el 

groc; i de diferents mides: els petits, els grans, els gruixats i els prims.  

  
 

L’àrea matemàtica: 

- El nombre: 

o El sistema digital: la numeració de l’1 al 10 

§ Les barres numèriques: consta de 10 llistons i van augmentant 

fins a 10 centímetres. Aquests són de color vermell i blau. Es 

col·loquen per ordre, els vermells a l’esquerra i es van 

enumerant. Per altra banda, es col·loquen els blaus que 

representen l’increment d’una unitat. L’autocorrecció és el primer 

llistó col·locat i l’alternança dels colors. Una extensió d’aquest 

exercici és posar els símbols numèrics. 	
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§ Els nombres de paper de vidre: representen el nombre per la xifra. 

Aquest material té l’objectiu de resseguir tant les lletres com els 

nombres de paper de vidre amb els dits amb els quals es fa la 

pinça. Per què sigui autocorrector es deixa un espai més ample a 

la banda esquerra perquè l’infant pugui sostenir el nombre de 

paper de vidre, així sempre quedarà correctament orientat.	

 	
§ Els usos: s’introdueix el concepte 0 i la seqüència numèrica, quan 

els infants tenen clar el concepte de quantitat i es treballa la 

relació quantitat-símbol. Només hi apareixen el nombre just 

d’usos, per tant l’activitat acaba quan no en sobra ni en falta cap.  

  
§ El joc de les fitxes: s’introdueix quan els infants tenen clar el 

concepte de quantitat i la relació quantitat-símbol i seqüència 

numèrica. S’introdueix el concepte de parell. L’autocorrecció és 

igual que a l’activitat anterior, només hi apareixen el nombre just 

d’usos, per tant l’activitat acaba quan no en sobra ni en falta cap.  
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§ Les regletes Cuisenaire. Es treballa la col·locació de la sèrie 

numèrica de l’1 al 10 i les relacions “major que” i “menor que” 

dels nombres, comparant-los amb la seva longitud. D’aquesta 

manera també s’utilitza per introduir les sumes i restes 

manipulativament, i la composició i descomposició dels nombres.  

  
 

o El sistema decimal: el valor posicional del nombre 

§ Les perles 

  
§ Les taules de Seguin 
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§ La taula del 100 

  
§ Les targetes dels nombres amb el valor posicional “composició 

dels nombres” 

 

- Les operacions bàsiques: 

o Suma. Es treballa el concepte d’addició. És a dir, l’augment d’un 

nombre. Un exemple per treballar la suma seria el joc del pomer, l’àbac, 

etc.  

  
o Resta. Es treballa el concepte de llevar. Algun exemple per treballar la 

resta és el joc del banc. És a dir, un infant és el banquer, el qual ha de 

contar els diners que té i buscar les targetes corresponents. Un altre 

infant ha de composar el nombre que li ha donat la guia i ha d’anar al 

banc a demanar les perles corresponents, les desenes, les centenes… per 

poder formar la quantitat requerida.  
Imatges. Font: elaboració pròpia 

 

 

5.2. Escoles Montessori dins l’ensenyament públic.  

Segons un article de Palacio (2014), “El mètode Montessori a l’escola pública: 

l’exemple de EE.UU.”: esmenta que des de que es va obrir la primera escola a Roma, al 

1907, el model educatiu Montessori s’ha estès ràpidament. En el món trobam uns 

22.000 escoles, i només als Estats Units es troben 5000 d’aquestes, i 475 d’elles són 
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públiques, sent aquest el continent pioner d’aquesta metodologia. Podem trobar escoles 

Montessori per Europa Occidental, Austràlia, Sud-Amèrica, i gran part d’Àsia.  

 

Els inicis de Montessori a Espanya els podem trobar al 1915, on Maria Montessori va 

oferir diferents cursos, i on es va crear la Societat Montessori de Barcelona, afiliada a la 

Societat Internacional. Les seves idees anaven lligades amb el moviment de la 

renovació pedagògica que es duia a terme a Catalunya. Actualment, a Espanya, hi 

podem trobar diferents centres on es realitza el mètode Montessori, ja que hi ha gran 

interès en aquesta metodologia. I algunes escoles públiques comencen a introduir 

materials i formació pels docents.  

 

Quan es parla d’escoles Montessori, es pensa que aquestes només estan lligades a 

l’ensenyament privat, però Montessori, fa més de 100 anys, les va crear en un projecte 

d’habitatge pública de San Lorenzo, a Roma. Encara que no va ser fins al 1960, que els 

pares nord-americans varen donar suport a aquesta metodologia dins les escoles 

públiques. Això va dur als programes “Magnet”, que són programes que pertanyen a 

l’educació pública i tenen el seu propi sistema administratiu.  

 

Els elements primordials per a que una escola Montessori obtingui resultats positius en 

l’ensenyament públic és què s’ha de basar en els escrits, els ensenyaments i la filosofia 

de Maria Montessori. Així com, amb la formació del professorat, les aules amb edats 

heterogènies, que els pares coneguin el mètode, respectar el ritmes de cada infant. 

Aquests són els mínims requisits per a que una escola Montessori pugui funcionar. 

 

Els aspectes necessaris per desenvolupar escoles Montessori de qualitat dins 

l’ensenyament públic, segons Palacio (2014), són:  

- Professors Montessori per a la formació dels guies. 

- Guies Montessori que tinguin credencials pels nivells que imparteixen. 

- Un auxiliar o ajudant docent per aula. 

- Que els docents estiguin formats. 

- Tenir un compromís amb el pla d’estudis . 

- Oferir materials Montessori. 

- Desenvolupar un disseny d’ambient preparat. 
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- Crear períodes diaris ininterromputs de 90 minuts per 3 hores. 

- Integrar els programes d’especialitat com: música, art, educació física, etc. al 

voltant del períodes de feina sense interrupcions. 

- Aplicar agrupaments multi-edats: 3-6 anys, 6-9 anys, 9-12 anys, i 12-15 anys, 

necessària per la diversitat i la flexibilitat. 

- Presentar informes del progrés dels infants, incloent conferències amb els pares. 

- Mantenir la pertinença a una associació amb una o més organitzacions 

professionals Montessori. 

- Que els infants, en la mesura del possible, comencin treballant dins aquest 

mètode, en el primer grup d’edats (3-6 anys). 

- Proporcionar programes Montessori d’educació pels pares, i que aquests es 

comprometin amb aquest programa. 

 

 

5.2.1. Relació de la neurociència i el mètode Montessori 

Així com esmenta la psicòloga Aldana (2018), el neuropsicòleg i l’ex-president de 

l’Acadèmia Americana de Neuropsicologia Pediàtrica, Steve Hughes, anomena que el 

mètode Montessori potencia certes funcions cerebrals que ajuden a expandir el 

desenvolupament cognitiu. Es basa en els cinc següents descobriments relacionats amb 

la pedagogia Montessori i la Neurociència:  

 

- La mà com instrument del cervell, ja que els estímuls sensorials que els infants 

poden percebre a través d’aquestes, són millors que qualsevol altra part del cos. 

Uns dels guanys en relació al desenvolupament neuronal és l’ús de les mans com 

a eina d’aprenentatge. A partir de la neurociència, sabem que tots els recursos 

que utilitza el cervell per gestionar la informació, que es perceben a través de les 

mans, són molt més superior a la mida d’aquestes en comparació de la del cos. 

És a dir, les mans es per allà on accedeix la informació cap al cervell, per això 

són tan importants en l’aprenentatge dins aquest mètode.  

 

- Els períodes sensibles, on els infants han d’explorar autònomament. Sobretot, 

dins la primera etapa, que oscil·la des del naixement fins els 6 anys, presenten 

molt d’interès per certes activitats. En aquests períodes també se’ls anomena 
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finestres d’oportunitat. La neurociència les reconeix com a períodes que el 

cervell ha d’estimular, per a dur a terme un desenvolupament correcte d’aquest. 

 

- Les xarxes neuronals. És a dir, que les diferents àrees del cervell treballen 

conjuntament a partir de la seva unió a través de les xarxes neuronals. 

L’experiència fa que aquestes xarxes es vagin desenvolupant. I una de les 

accions que ho millora és la repetició natural que té l’infant per perfeccionar una 

habilitat.  

 

- Les neurones mirall, són bàsiques en l’aprenentatge, ja que ajuden a assimilar 

la informació de l’entorn a través dels sentits. Aquestes neurones són el mateix 

que el que hem anomenat anteriorment, la ment absorbent, on l’infant absorbeix 

informació a partir dels sentits. Estan ubicades al lòbul frontal i s’estimulen quan 

es du a terme una acció o es veu algú fent aquella mateixa acció. Per tant, dins 

una aula Montessori es pot aprendre imitant o realitzant una activitat, gràcies a la 

presentació dels materials com en els grups homogenis de diferents edats.  

 

- Les funciones executives i la metodologia Montessori. Són unes capacitats 

cerebrals amb la funció de resoldre els problemes quotidians, conscientment, 

voluntàriament i eficaçment. Això afavoreix l’aprenentatge cognitiu, social i 

emocional.  

o Flexibilitat cognitiva: capacitat per acomodar-nos a diferents ambients o 

preferències. Posar en marxa la creativitat a l’hora de la resolució d’un 

conflicte. 

o Control inhibitori: és la funció de concentració davant d’una distracció 

per a la realització d’una feina fins acabar-la i suportar les temptacions, 

responent de manera correcta. 

o Memòria de feina o operativa: és la retenció d’informació. Ens 

proporciona l’enllaçament d’idees i prendre determinacions a partir dels 

coneixements que tenim.  

 

Per tant, el mètode Montessori rep un gran suport científic, i concep un món basat en 

l’afecte i el respecte als ritmes individuals i naturals dels infants, així com el seu entorn.  
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5.2.2. Model educatiu Montessori i l’atenció a la diversitat 
“Hi ha unes necessitats educatives comunes, compartides per tots els alumnes, que fan referència 

als aprenentatges essencials per al seu desenvolupament personal i socialització, que estan 

expressades en el currículum escolar. No obstant això, no tots els alumnes i les alumnes 

s'enfronten amb el mateix bagatge i de la mateixa manera als aprenentatges que s'hi estableixen, 

tots els nens i nenes tenen capacitats, interessos, ritmes, motivacions i experiències diferents que 

mediatitzen el seu procés d'aprenentatge, fent que sigui únic i irrepetible en cada cas. El concepte 

de diversitat ens remet al fet que tots els alumnes tenen unes necessitats educatives individuals 

pròpies i específiques per poder accedir a les experiències d'aprenentatge necessàries per a la seva 

socialització, de la qual la satisfacció requereix una atenció pedagògica individualitzada”.  

Blanco, R. (1999, 1) 

 

És a dir, no hi ha dos infants iguals, dos infants que els agradi el mateix, ni que hagin 

viscut les mateixes experiències. Per tant, tots necessitam una atenció individualitzada, 

tots tenim un ritme diferent i un nivell cognitiu i intel·lectual diferent, per molt semblant 

que sigui. Tots tenim inquietuds i interessos diferents, no a tots ens agrada les mateixes 

coses, ni estam dins el mateix moment d’aprenentatge. No fa falta ser un alumne amb 

unes necessitats educatives especials NEE per requerir una atenció diversa que un altre 

infant.  

 

Per tant, els avantatges que té el mètode Montessori, respecte a l’atenció a la diversitat 

és que els infants fan feina de manera individualitzada, i se’ls presenta un material pel 

qual ja estan preparats a conèixer-lo. Aquesta metodologia respecte el ritme natural de 

l’infant, sense causar-li presses. Per tant, es propicia l’evolució de cada infant. Així com 

deia Montessori: “ajuda’m a fer-ho sense la teva ajuda”.  

 

Així com diu Spikner (n.d), els infants aprenen a través del seu ritme i de diferent 

manera. Per tant, cada infant ha de rebre els aprenentatges individualment, ajustant així 

el seu nivell de desenvolupament i els seus interessos. D’aquesta manera, l’infant no 

tindrà la pressió d’haver de aconseguir uns objectius establerts.  
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L'aprenentatge en una aula Montessori és multisensorial i pràctic. Els estudiants aprenen 

fent i són lliures de moure. Aquesta és un avantatge per a aquells que requereixen un alt 

nivell d'activitat física o poden tenir dificultats per mantenir l'atenció en una aula més 

tradicional. A més, l'organització i estructura d'una aula Montessori ajuda als nens a 

desenvolupar habilitats d'organització i gestió del temps que condueixen a la 

independència. Això és especialment important per als estudiants amb dèficits de 

funcionament executiu. 

 

Els mestres Montessori observen de manera individual  tots els estudiants, no només 

aquells amb diferències d'aprenentatge. Per tant, els guies poden adaptar la planificació i 

facilitar adaptacions per aquells alumnes que ho necessitin. Això significa que els 

estudiants amb diferències d'aprenentatge poden participar en una lliçó ordinària amb 

els seus companys (estar inclosos socialment) i rebre un treball de seguiment 

individualitzat per a les seves necessitats específiques. Això permet que cada infant, en 

una aula Montessori, tingui èxit. 

 

Les escoles Montessori valoren el respecte pels altres, la diversitat i la inclusió. Els nens 

amb necessitats especials sovint prosperen socialment en els entorns Montessori, on són 

rebuts en un grup de companys de múltiples edats que promou la bondat i l'acceptació. 

En una aula amb companys de diferents edats, aprendran d'altres i experimentaran nous 

reptes a través de l'observació dels seus companys. També reforçaran el seu 

aprenentatge ensenyant conceptes que ja han dominat a altres nens, mentre 

desenvolupen habilitats de lideratge i serveixen com a model a seguir. 

 

És important destacar que, a l'aula d'edats múltiples, els infants desenvoluparan 

l'autoestima a través d'experiències d'aprenentatge positives i individualitzades. En una 

aula Montessori, cada alumne fa un treball individual al seu propi ritme. Això 

disminueix la tendència dels nens a comparar el seu progrés amb els seus companys o 

noten si un altre company de classe està més o menys avançat.  
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Finalment, l'aspecte pràctic dels materials permet que els nens amb necessitats especials 

tinguin aquesta experiència concreta abans de passar a l'abstracte. Una cosa que poden 

veure, que poden tocar, que poden sentir, que poden manipular, que realment ajuda a 

l'aprenentatge. 
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6. Treball de camp 

A continuació, es presenten quatre punts diferents: el primer apareix una introducció 

presentant l’espai Montessori que es troba dins el CEIP Gabriel Vallseca. Seguidament, 

s’exposen els motius pels quals es va fer un canvi de metodologia per a treballar l’àrea 

matemàtica i sensorial, així com les formacions que varen realitzar i així com es va dur 

a terme la transició. El pròxim punt compta amb la creació de l’inventari del material, 

així com del material nou que he ofert per tal de resoldre algunes mancances detectades. 

Finalment, la introducció de les rúbriques autoavaluatives de cada una de les zones de 

l’espai per tal de conèixer allà on es troba cada un dels infants. 

 

6.1. Presentació de l’espai Montessori 

L’aula Montessori del CEIP Gabriel Vallseca s’ubica a la planta baixa de l’edifici, 

concretament entre el hall de l’escola i les aules d’infantil. Per accedir a ella, s’ha de 

passar per un passadís que dona entrada i sortida de l’escola al personal d’aquest. 

Aquest espai té uns 36 metres quadrats aproximadament. Per entrar en aquesta aula s’ha 

de passar primer per una petita cuina/magatzem, ja que abans de ser un ambient 

Montessori, estava distribuït en dues zones, una era un laboratori, i l’altra una petita 

cuina. Per tant, els banys es troben a uns 20 metres d’aquesta aula. Una vegada que es 

va decidir construir aquest espai es va fer un tàbic que delimités les dues zones. És un 

espai tranquil, ja que és un lloc poc transitat, i les aules de referència es troben 

apartades.  

 
Imatge. Font: plànol facilitat per l’escola 
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Quasi tots els materials que es troben dins l’aula estan a l’abast dels nins, gràcies a les 

prestatgeries obertes col·locades a la seva alçada. Encara que, també n’hi ha que està 

amagat per falta de lloc, i d’altres que es troben en unes prestatgeries altes, que sense 

l’ajuda de l’adult, els infants no hi poden accedir. El material del qual disposa l’aula es 

focalitza en el treball i desenvolupament de l’àrea matemàtica i sensorial. Encara que en 

podem trobar algun d’una altra àrea, com per exemple una taula amb dues sabates 

dibuixades i uns cordons, el qual és treballa la motricitat i l’acció de fermar-se les 

sabates. Aquesta activitat pertany a l’àrea de vida pràctica.  

 

Per a la realització de les activitats compten amb unes estores d’un material semblant a 

la goma eva d’un color gris clar, d’uns 80 x 50 centímetres.  

    

         
Imatges. Font: elaboració pròpia 

 

L’aula està distribuïda en cinc zones: la primera, quan entres a la dreta, hi ha la zona de 

trencaclosques. Seguidament, l’espai sensorial, just al davant quan s’entra a l’aula. 

Immediatament, la zona de geometria. A continuació, la zona on es treballa el sistema 

digital. I finalment, la dels nombres. Al centre de la sala, hi ha dues prestatgeries per 
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delimitar i diferenciar dues zones. I dues taules, què es disposen per treballar 

individualment o amb l’ajuda de l’adult, en algunes activitats proposades per la mestra. 

 

 

6.2. Motiu, justificació i procés de la creació d’una aula Montessori 

Per a esbrinar els motius pels quals es va crear una aula Montessori dins el CEIP 

Gabriel Vallseca, vaig realitzar unes entrevistes a dues mestres d’infantil, concretament 

a la mestra encarregada de l’aula Montessori i a una tutora que va experimentar el 

primer any de canvi, ja que tutoritzava una aula de 3 anys, i va ser el nivell pel qual van 

començar, ja que volien analitzar com funcionava l’espai i anar augmentant les classes 

progressivament. És a dir, el segon any que es treballava amb aquesta metodologia es va 

introduir l’aula de 4 anys, i aquest any que és el tercer, tots els nivells d’infantil hi 

participen.  

 

D’aquesta manera he pogut conèixer la justificació i el procés que han seguit durant 

aquests 3 anys per tal d’arribar allà on es troben ara, així com la presentació que es va 

dur a terme a la resta de l’equip docent, i seguidament la formació que varen realitzar. 

Per altra banda, també em van explicar les necessitats que van detectar, i la raó per la 

qual creien que el treball a partir d’aquesta metodologia les solventaria.  

 

 

6.3. Inventari del material que es troba dins l’aula i creació de material 

Montessori.  

L’aula Montessori de la qual disposa l’escola compta amb molts de materials amb els 

quals es poden realitzar moltes activitats, treballant continguts diferents. Per tal de 

conèixer els materials que tenen i poder prendre consciència d’aquells que falten, que 

sobren i d’aquells que estan repetits; cal crear un inventari per tal de dur un control.  

 

A continuació, apareix un exemple de cada una de les taules, les quals he organitzat en 

funció de cada una de les zones que es troben dins aquest espai.  
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(Veure Annex I) 

 

 

 

 

 
Imatges. Font: elaboració pròpia 
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Creació de nou material per a l’aula. 

El material natural Montessori creat per a l’àrea matemàtica i sensorial està pensat 

perquè els alumnes es familiaritzin amb els materials més propers a la naturalesa creats 

amb materials reciclats (a partir de tubs de cartró, xapes de botelles, taps de suro, cartró, 

etc.), i amb matèries primàries que podem trobar en el nostre medi natural (pedres, 

copinyes, pinyes, troncs, escorça, garroves, etc.). Un altre objectiu de la utilització 

d’aquest tipus de material és el desenvolupament dels cinc sentits a través de les 

diferents textures, colors, olors, renous i gustos.  

 

A partir de l’anàlisi de l’inventari dins l’aula em vaig adonar de la falta de material 

natural i sensorial, ja que aquests dos conceptes són dues característiques rellevants del 

material Montessori. Per altra banda, també ens trobam dins un context, on la majoria 

dels infants, tenen una mancança de contacte amb la natura. 

 

A continuació, apareixen unes imatges del material creat, així com una petita explicació 

de com es treballa cada un d’ells. 

Imatge del material Descripció del material 

 

L’objectiu d’aquest material és treballar la grafia dels 
nombres de manera sensorial en diferents textures 
(farina, sèmola, sal i arena).  
 
 
 
 
 
 

 

Consisteix en relacionar la grafia del nombre amb la 
seva quantitat, amb l’ajuda de les xapes, ja que el 
nombre d’aquestes és el mateix que està escrit. L’acció 
que s’ha de dur a terme és anar posant taps de suro 
damunt les xapes a la vegada que va contant. D’aquesta 
manera va adquirint i prenent consciència de la grafia-
quantitat. 
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Taula. II. Font: Elaboració pròpia 

 

He basat el desenvolupament del material que he aportat a l’aula de tal manera que 

respecti les característiques que han de presentar el material Montessori, com per 

exemple, he utilitzat un objectes d’un color neutre i natural com les pinyes, les garroves, 

etc.; que fos autocorrectiu, és a dir, el material està enumerat de tal manera que no hi 

pugui haver errors, que no en sobri ni en falti; manipulable, és a dir, els infants juguen 

amb l’objectiu de classificar-lo, fet que fa que l’agafin i el col·loquin.  

 

 

6.4. Rúbrica d’autoavaluació pels infants. 

El motiu pel qual em decideixo a crear una rubrica d’autoavaluació, ve donat perquè les 

mestres d’infantil ja contaven amb un sistema d’avaluació unidireccional, mitjançant el 

qual veien quins eren els progressos dels infants dins l’espai, i com aquests avançaven. 

No obstant, també vaig observar que d’aquesta manera només es podia observar a 

quatre o cinc infants en una mateixa sessió, i vaig decidir crear unes rúbriques 

d’autoavaluació. D’aquesta manera s’intentaria resoldre el problema de poder avaluar 

 

S’ha de col·locar els pals segons del nombre que es 
troba escrit en cada tub. La quantitat de pals és exacte 
(55 pals) perquè l’infant si s’equivoca se n’adoni del 
error i aquest sigui autocorrectiu. 
 
 
 
 
 

 

S’ofereix una safata amb diferents materials naturals, 
l’infant l’ha de emparellar segons de la quantitat que es 
trobi de cada material. Per exemple, hi ha sis fulles de 
llorer que s’han de posar amb el nombre sis, o dues 
pedres que s’han d’ajuntar amb el nombre dos 
 
 
 

 

Apareixen imatges que ens podriem trobar en el nostre 
dia a dia, com per exemple una estrella, i l’objectiu es 
relacionar-ho amb el nombre. Per exemple l’estrella té 5 
cames, llavors ha de cercar el nombre cinc i col·locar-lo 
al devora. Al darrera de cada imatge hi ha 
l’autocorrecció tant amb la grafia com la quantitat en 
puntets, perquè els infants se n’adonin si ho han fet bé o 
si han fet algun error.  
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només a quatre o cinc infants en cada sessió, i també es fomentaria l’autonomia de 

l’infant, ja que són ells mateixos els que s’han d’avaluar a partir d’un triangle, seguint el 

model d’avaluació de Montessori.  

 

És a dir, els infants hauran de dibuixar un triangle depenent de quins aprenentatges 

hagin adquirit del material. El primer vèrtex representa la presentació del material, el 

segon vèrtex si l’infant sap realitzar l’activitat de manera autònoma. I el darrer, si 

l’infant és capaç de realitzar una presentació del material. Aquells que presenten més 

d’una línia en un dels costats, representen la quantitat de vegades que s’ha hagut de 

realitzar l’ítem. Les rúbriques es troben ubicades a cada una de les zones en la qual està 

dividida l’aula.  

 

 
Imatge. Font: elaboració pròpia 
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Cada una de les columnes de les rúbriques estan dividides en cada un dels materials. 

D’aquesta manera els infants podran realitzar la seva pròpia avaluació de manera 

autònoma i lliure, ja que molts d’ells encara no tenen adquirida la lectoescriptura i 

d’aquesta manera és fàcil associar la imatge amb el material real amb el qual han 

treballat.  

 

Tot i així, les rúbriques presentades en un principi, únicament s’utilitzaran en una de les 

línies d’educació infantil, concretament, en l’aula de 4 anys B, que durant aquest 

període final del curs s’han posat en pràctica. D’aquesta manera, aquest curs funciona 

com a pilot, per tal de veure si veritablement les rúbriques poden exercir la seva funció 

amb èxit. Un pic es doni per acabat aquest període si les rúbriques han donat els 

resultats esperats, aquestes seran utilitzades l’any següent per totes les línies d’infantil, 

tal com es reflectirà a la memòria de final de curs (veure Annex II). 
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7. Anàlisi 

7.1. Anàlisi de la presentació de l’espai Montessori.  

Fent referència a la presentació de l’aula Montessori, realitzaré una comparativa entre 

l’aula que es troba al centre, i els canvis i modificacions que es podrien fer o que s’han 

fet, per tal de que aquest sigui un ambient Montessori més adient.  

 

Es pot afirmar que aquest és un espai estructurat i ampli (36 metres quadrats 

aproximadament), encara que no és obert. Tot i així, és un lloc tranquil, ja que a les 

hores que es realitzen les sessions no sol passar gent pel seu voltant. Un inconvenient de 

caire estructural és la distància que es troben els banys d’aquesta aula: els infants han de 

travessar, el passadís que dona a la classe i la meitat del hall per arribar als banys més 

pròxims. El fet de tenir dues grans finestres fa que hi hagi una bona lluminositat natural, 

a part de que la classe compte en sis florescents, potenciant així el llum els dies que no 

fa sol. Aquesta és una aula sense perills, on l’infant pot circular de manera segura per tot 

l’espai, afavorint així la seva autonomia i llibertat en tot moment, ja que la majoria de 

vegades és ell el que tria el material amb el qual vol treballar i en quin moment. 

 

Una de les millores que vaig aportar van ser uns marcs que es troben penjats a les parets 

amb uns cactus al damunt, per fomentar l’aproximació a la natura, així com anomena 

una de les característiques del mètode Montessori, com el currículum d’Educació 

Infantil de les Illes Balears, concretament, al bloc 2: s’ha d’aproximar als infants amb la 

natura, ja que així es fomenta: “la identificació d’éssers vius, l’interès i gust per les 

relacions amb les plantes, sensibilització envers la bellesa de la natura”, entre d’altres. 

Aquestes estaven absentes de cartells, pòsters, etc., per tal de fomentar la concentració i 

l’infant no tingués distraccions, per tal que l’infant es centrés amb l’activitat que està 

fent.  

 

Per altra banda, al terra està enrajolat d’un color fosc, encara que es troben tres catifes 

distribuïdes per la sala amb efecte parquet, aquestes no basten, i el més adient des de la 

meva opinió seria la col·locació de parquet, o una gran catifa per tota l’aula perquè els 

infants poguessin treballar a qualsevol racó de l’aula i desplaçar-se per aquesta 

descalços. 
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L’aula així com he dit anteriorment està distribuïda en 5 zones diferents, les quals no 

estan molt diferenciades ni delimitades, i no es sap molt bé quan comença una i quan 

acaba l’altra. Aquest fet fa que els nins es confonguin i mesclin els materials de 

diferents zones. Per tant, aquestes zones requereixen ser separades per tal d’estructurar 

l’aula i diferenciar una zona de l’altra. Una eina que ajuda a prendre consciència de cada 

zona són les rúbriques que es troben a cada zona, ja que estan ubicades devora el 

material de l’espai, per tal de que els infants puguin accedir-hi fàcilment.  

 

Una característica molt rellevant del mètode Montessori i que presenta l’aula és que la 

majoria dels materials estan a l’alçada dels infants per les baixes i obertes prestatgeries 

que es troben en ella. Encara que en manquen algunes, i per aquest motiu no tot el 

material es troba a la seva disposició, està amagat dins altres prestatgeries. Per tant, 

s’haurien de llevar aquestes prestatgeries altes i tancades, i posar-ne d’altres de l’alçada 

dels infants i obertes, perquè així autònomament i lliurament puguin accedir-hi, sense 

l’ajuda de l’adult.  

 

El material que trobam dins aquesta aula és per treballar l’àrea matemàtica i sensorial, 

encara que, com s’ha dit anteriorment n’hi apareix algun d’una altra àrea. Per tant, 

s’hauria de crear un zona diferenciada on es treballessin altres àrees, o obviar aquest 

tipus de material, ja que els materials han d’estar ben organitzats i distribuïts, perquè els 

infants s’orientin i puguin triar clarament el que volen treballar. La col·locació del 

material a les prestatgeries depèn del nivell d’aquest. És a dir, a mesura que la 

prestatgeria està més alta s’incrementa la dificultat d’aquest. En el cas de l’aula alguns 

d’aquests estan col·locats a partir d’aquest ítem, però n’hi ha d’altres que no. També 

compten amb unes catifes individuals i lleugeres per tal de poder transportar-les 

lliurament per a la realització de la feina damunt d’elles. Aquestes són d’un color neutre 

(gris clar), per tal de contrastar amb el color del terra, i els infants siguin conscients de 

la delimitació de l’espai de feina.  

 

Finalment, un aspecte imprescindible que manca en aquest espai, és el de disposar de 

flors i plantes per tal de que els infants es puguin acostar una mica a la natura, i així 

poder sensibilitzar-se amb ella. Aquí podem veure l’aspecte de l’aula modificat (veure 

Annex III). 
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7.2. Anàlisi de la integració de l’aula Montessori dins el centre. 

Fent referència al motiu pel qual varen dur a terme aquest canvi metodològic, pens que 

ha estat molt encertat, ja que abans de dur-lo a terme, van observar i detectar les 

necessitats que es trobaven al centre, i dues mestres, amb la formació com a guia 

Montessoriment, pensaren que aquesta solventaria les necessitats presentades. Com per 

exemple, el fet de cobrir els ritmes de desenvolupament dels infants, fomentar els 

aprenentatges a través del joc i moviment, l’autonomia i la llibertat, cobrir el problema 

de la direccionalitat i la lateralitat en un gran nombre d’infants, entre d’altres.  

 

El fet de només treballar dues àrees (matemàtica i sensorial) dins l’aula Montessori, està 

justificada, ja que els infants arribaven a primària sense alguns dels conceptes més 

bàsics d’aquest àmbit.  

 

El procés organitzatiu a l’hora de presentar aquesta metodologia va ser molt acurat, ja 

que les dues mestres formades, es van encarregar de realitzar una presentació i una 

formació al llarg d’un curs, per tal de que tot l’equip docent conegués i fos conscient del 

canvi. Pens que aquesta manera de començar un canvi és l’adient, ja que volien donar a 

conèixer la necessitat i la manera de poder-ho resoldre. Tot i que, es nota molt la 

formació oficial que tenen les dues mestres i la formació de la resta. Ja que hi ha una 

gran diferència en el moment en el qual acompanyen als infants dins l’aula. Elles dues 

coneixen molt més bé el paper que han de realitzar, és a dir, així com han de presentar el 

material, com interactuar amb l’infant, les normes que han d’acotar, l’observació i 

avaluació dels alumnes, etc.  

 

Percep que tot l’equip docent està a favor del canvi, i que el veu positivament. Tot 

l’equip docent va realitzar la formació que van oferir les dues mestres. Tot i així, 

aquesta aula funciona molt millor si les que treballen en ella són les mestres que van 

realitzar la formació Montessori, ja que tenen molt més adquirides les normes i rutines 

que s’han de seguir, coneixen més el material i per tant saben realitzar les presentacions, 

així com les avaluacions.  

 

Com a conclusió, he pogut extreure que el principal motiu del canvi va ser a causa de la 

formació prèvia de la mestra encarregada de l’aula per interès individual. Per tant, aquí 
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es demostra de la importància de les formacions que han de realitzar els mestres, per tal 

de reciclar-nos i innovar, ja que estam dins un àmbit que es troba en constant canvi. Una 

vegada que es van formar, van ser conscients de que aquesta metodologia, tal vegada, 

ajudaria a resoldre les necessitats que ja havien detectat anteriorment. Així doncs, el fet 

d’haver portat a terme aquest canvi, ha estat positiu, ja que d’aquesta manera tots els 

infants poden evolucionar al seu propi ritme natural, sense frenar alguns alumnes i/o 

voler avançar a d’altres, que tal vegada no han adquirit els objectius mínims (veure 

Annex IV). 

 

 

7.3. Anàlisi del material de l’aula i el nou material. 

Pel que fa el material que trobam dins aquesta aula, podem esmentar que hi ha una gran 

diversitat i quantitat. Encara que, no tot el material és original Montessori, per l’elevat 

cost que tenen aquests. Tot i així, podem trobar material fet per les pròpies mestres, 

basant-se amb les característiques que presenta aquesta metodologia i les necessitats i 

interessos dels infants, i d’altres que els hi han pogut proporcionar gratuïtament. També, 

cada any s’inverteixen un doblers per tal de comprar material i millorar-ne d’altres que 

s’han extraviat algunes peces.  

 

Pel que fa la quantitat de material: 
Zona Nombre de materials  Materials repetits 

Trencaclosques 10 1 

Sensorial 17 0 

Geometria 18  

Sistema digital i nombres 28 1 

Taula. III. Font: elaboració pròpia 

 

El canvi, en relació al material, s’hauria d’intentar descartar aquell que estiguin repetits, 

encara que aquests només són dos. Una de les característiques del material Montessori 

es que només se’n presenti un de cada. I si un altre infant vol utilitzar un material que 

està emprant un altre ha de saber esperar o compartir-lo.  
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Una vegada que vaig realitzar aquest inventari, me’n vaig adonar que mancava material 

natural i manipulable. Per tant, vaig realitzar cinc materials que es poden treballar, tant 

en la zona sensorial com la del sistema digital, ja que també es treballen els nombres del 

1 al 10. Fent referència a la utilització del material nou, vaig poder dur a terme dues 

sessions amb els infants de 4 anys B, en la qual els hi vaig fer una presentació d’aquest, 

i vaig poder observar com l’utilitzaven. 

 

Pens que aquest material dona resposta a l’objectiu de crear material natural i 

manipulable, ja que està creat amb material reciclat i aquell que ens podem trobar en el 

nostre dia a dia, com les pedres, els pals, les fulles, etc. L’inconvenient d’aquest és què 

es romp fàcilment, per tant, se’n va guardar uns quants d’objectes de cada tipus per tal 

de reposar-ho de seguida, si es rompen o s’extravien. Encara que, als infants, se li 

ofereix la quantitat exacte de material, és a dir, perquè ell mateix es pugui autocorregir i 

se n’adoni si ha fet algun error.  

 

A l’hora de utilitzar el material, els infants van adquirir de seguida com s’emprava cada 

un d’ells. Tot i així, alguns d’ells no van dur a terme l’activitat correctament, per la 

dificultat d’aquesta, o perquè ells encara no estaven preparats per a realitzar l’acció de 

relació de grafia-quantitat. L’activitat més freqüentada pels infants va ser la de les 

safates amb material de diferents textures on es presenta arena, sal, sèmola i farina 

(substàncies afectives), ja que aquestes són molt agradables al tacte, i no estan 

acostumats a treballar amb aquest tipus de material (veure Annex V). 

 
“Anomenem substàncies afectives l’aigua, el fang, la terra, la plastilina, la pintura, etc. Aquestes 

substàncies són imprescindibles en una classe d’infantil (...). Els nens amb més dificultats es 

tranquil·litzen quan toquen (...) amb les seves mans. (...). Hi ha alguna cosa en allò que és viscós 

que obra miracles en el comportament dels infants amb més dificultats”.  

Gómez Mayorga, (n.d, 26) 
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Imatges. VII. Font: elaboració pròpia 

 

Una vegada que la sessió va finalitzar, es van avaluar amb la supervisió i ajuda de la 

mestra i la meva, ja que encara, com he dit anteriorment, no tenen adquirit aquest hàbit, 

i els hi costa una mica. Per tant, vaig realitzar una gràfica a partir dels resultats de les 

avaluacions. És a dir, a partir dels cinc materials i dels vèrtexs del triangle que els 

infants van dibuixar, he extret quina ha estat la resposta que han tingut els infants 

davant d’aquest material i si aquests han cobert tant els interessos com el nivell en el 

qual es troben.   

 

Així com veiem a la gràfica, la presentació del material s’ha donat a la majoria dels 

infants d’aquesta aula, ja que es va fer en dues sessions diferents, i d’aquesta manera 

van participar quasi tots els nins. El fet de saber utilitzar el material, podem veure que 
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en els dos primers, la majoria d’ells ho han realitzat amb èxit, encara que, del tercer al 

cinquè, ha minvat a causa de la dificultat d’aquests. A l’hora de que l’infant sigui capaç 

d’explicar-ho, podem veure que el tant per cent es més baix, ja que com he dit 

anteriorment, només s’ha treballat en dues sessions. Finalment, sembla que el material 

creat, és adient al nivell dels infants, ja que aquests són els que es troben enmig del cicle 

d’infantil (4 anys). Per tant, tant els infants de 3 anys, com els de 5 anys, poden utilitzar 

aquest material, ja que, com vaig esmentar a la introducció, totes les aules d’infantil es 

caracteritzen per tenir diferents nivells de desenvolupament.  

 

 
Imatge. VIII. Font: elaboració pròpia 

 

Per a concloure, el fet de dur un control del material i l’organització de l’espai és 

imprescindible, ja que com s’ha anomenat a la fonamentació teòrica, l’ambient i el 

material és molt rellevant pel desenvolupament dels infants dins aquesta metodologia. 

  

Pel que fa la introducció del material natural i reciclat que s’ha creat per a cobrir alguna 

necessitat que s’ha detectat, pens que aquest ha estat atractiu i que els infants han 

mostrat gran interès cap a ell. Vaig poder observar que els infants estaven molt 

predisposats en utilitzar el material, i una vegada que ho van fer, és van engrescar 

ràpidament. Pens que el fet de que aquests estiguessin creats amb material natural, va 
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ajudar a que els nins mostressin un gran interès, ja que els hi manquen aquests tipus 

d’objectes. Pel que fa, a la dificultat d’aquests, vaig poder arribar a la conclusió, que 

n’hi ha alguns que són una mica complicats, ja que no els van saber utilitzar. Encara que 

s’ha de dir que només ho varen emprar en dues sessions. Per tant, estic segura que en un 

futur ho faran servir amb èxit, ja que requereixen de pràctica i temps. 

 

 

7.4. Anàlisi de les rúbriques d’autoavaluació.  

Una vegada realitzada i posada en marxa la rúbrica, podem analitzar que aquesta ha 

donat resposta a dues qüestions: la necessitat de complementar el tipus d’avaluació que 

es feia a la sala, millorant la qualitat d’aquesta, ja que els nins es fan partícips de la 

mateixa. I la quantitat d’avaluació, és a dir, aquest sistema augmenta la quantitat 

d’avaluacions dels nins, ja que anteriorment la mestra podia observar uns 4 o 5 infants 

en una sessió, i ara es poden valorar tots els participants, en totes les sessions. A més, en 

relació de la creació d’aquesta rúbrica, podem concloure que els nins en fer-se partícips 

del seu propi procés d’avaluació, també han pres consciència sobre el procés del seu  

aprenentatge. 

 

Finalment, cal donar rellevància al fet de que la rúbrica ha canviat la dinàmica dins 

l’espai, ja que abans era la tutora la que marcava quin material era utilitzat per cada nin, 

i actualment, encara que això segueix passant, també són els propis nins els que poden 

saber quin material varen treballar, i quin material han de prioritzar o donar més èmfasi, 

sense necessitat de que la docent ho indiqui. És cert, que encara la mestra els ha 

d’acompanyar i d’ajudar una mica, ja que de vegades s’embullen de casella, o no saben 

amb certesa la línia del triangle que han de traçar, ja que això requereix un hàbit i un 

temps perquè s’habituïn, i encara no estan avesats, però de segur que amb el temps ho 

adquiriran sense cap inconvenient.  

 

En primer lloc, pels que fa el disseny de la rúbrica, aquestes han estat creades amb un 

format A3, i compten amb imatges tant dels infants com del material a avaluar. Aquest 

disseny ha permès la total autonomia dels nins a l’hora de ser utilitzades, ja que han 

identificat molt bé allò que se’ls hi estava demanant. Les imatges estan ubicades 

d’esquerra a dreta depenent de la dificultat d’aquest.  
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En segon lloc, pel que fa la ubicació, les rúbriques han funcionat molt bé, ja que es 

troben a cada zona de joc, el que ha provocat que els nins dins la mateixa zona 

poguessin avaluar el material que acabaven d’utilitzar. A més, cal dir, que el fet de crear 

una taula per cada zona, i no una de general, ha provocat que els nins fossin més 

autònoms a l’hora d’avaluar-se (avaluen el material que tenen més a prop, provocant un 

ritme dinàmic, fora conflictes i positiu per l’aprenentatge). Finalment, l’altura 

d’aquestes rúbriques ha estat adient, ja que els nins de diferents alçades han pogut 

arribar a ell sense cap dificultat.  

 

En conclusió, ha estat una bona eina d’avaluació, ja què s’ha portat a terme des de una 

altra perspectiva (bidireccional), que fomenta l’autonomia de l’infant i que aquest 

prengui consciència d’allà on es troba i cap allà on ha d’anar, ja que moltes vegades 

l’infant no es conscient d’aquest procés, només ho fa per decisió de la mestra.  

 

Com a proposta de millora, m’hagués agradat poder realitzar les rúbriques abans, ja que 

he vist que han funcionat, i d’aquesta manera hagués tengut temps de poder crear-ne per 

a tots els grups. Tot i que, he deixat aquestes com a exemples, per a què el proper any 

puguin fer servir de referència per tal de crear-ne per a totes les aules.  
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8. Conclusions 

Aquest Treball de Fi de Grau dóna a conèixer la metodologia Montessori, a través d’una 

investigació bibliogràfica, així com, la segona part d’aquest, és a dir, el treball de camp, 

s’han pogut recollir diversos resultats en diferents eines, com per exemple: entrevistes, 

observacions directes, etc., que es poden relacionar amb la fonamentació teòrica del 

tema en concret.  

 

Fent referència als objectius que em vaig proposar inicialment, és pot dir que s’han 

assolit tots ells. Encara que, no tots per igual. És a dir, n’hi ha alguns que s’han portat a 

terme completament, i d’altres que no. El primer objectiu de conèixer els motius pel 

qual es va posar en marxa aquesta metodologia dins el centre, s’ha assolit 

favorablement, ja que a través de les entrevistes realitzades a les mestres i les converses 

amb part de l’equip docent, he pogut esbrinar la justificació d’incloure un espai 

Montessori dins l’escola. Pel que fa el segon objectiu, l’elaboració d’un inventari, també 

s’ha resolt amb èxit, ja que a través de les meves observacions dins l’aula i l’ajuda de la 

mestra encarregada d’aquesta, he pogut realitzar una taula de cada zona de l’espai, he 

pogut prendre consciència de quin és el material que es troba en aquest lloc.  

 

El tercer objectiu és un dels quals que no s’ha assolit completament, ja que en vers de 

fer una anàlisi de l’espai, he fet una presentació d’aquest. Per a realitzar una anàlisi 

hauria d’haver fet una avaluació amb les característiques i la qualitat de l’espai de 

manera més rigorosa i exhaustiva. Tot i així, s’han realitzat unes millores d’aquest, com 

per exemple, recol·locar algunes de les zones amb mobles per a la delimitació 

d’aquestes, afegir algunes plantes, oferir nou material i classificar el que ja hi havia, 

entre d’altres.  

 

Finalment, la realització de la rúbrica d’avaluació en tots els cursos d’infantil, tampoc 

s’ha assolit completament. Aquestes s’han fet, però només en una aula en concret (4 

anys B), ja que era una rúbrica pilot, per a veure si aquesta seria factible i funcionaria. 

Com aquestes s’han hagut de dur a la pràctica, me’n vaig adonar de que podrien 

funcionar en tots els cursos al final del període de pràctiques. Per tant, han quedat com a 

tasca pendent per el següent curs escolar, proporcionant a l’escoles les que s’han posat 

en pràctica, per tal de que tinguin un exemple si les volen posar en marxa el proper any.  
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El fet de realitzar el treball sobre el mètode Montessori relacionada amb el context del 

centre, m’ha aportat molts d’aprenentatges, ja que és una metodologia desconeguda, en 

la qual no es profunditza en cap assignatura del grau. Un altre aspecte que he pogut 

adquirir, ha estat el coneixement i la feina que du la realització d’un canvi metodològic 

dins un centre. He pres consciència que no es pot dur a terme en un període curt, sinó 

que requereix de molta feina per a que aquest doni resultats positius. Així com, que no 

totes les metodologies funcionen amb alumnes diferents, sinó que s’ha d’estudiar molt 

bé el context i les seves necessitats.  

 

Una vegada que he finalitzat aquest treball, he arribat a la conclusió què la metodologia 

Montessori no és factible si només es treballa únicament dins l’escola, ja que els infants 

necessiten altres aprenentatges i maneres de fer, com per exemple el fet de treballar en 

equip. En canvi, he observat, que aquest centre fan feina a partir de diferents 

metodologies, com vaig exposar a la contextualització del centre, per exemple: treballen 

a partir de projectes, realitzen grups interactius, etc. Això fa que es fomenti 

l’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.  

 

Per altra banda, pens que treballar les matemàtiques a través d’aquest mètode, és molt 

efectiu, dins aquest context, ja que s’han solucionat algunes necessitats detectades per 

les mestres. Com per exemple, què pugui triar el que vol treballar a partir de les seves 

inquietuds i interessos; que aprengui jugant i gaudint; entre d’altres. Així com s’ha 

anomenat anteriorment, una de les realitats i característiques del centre és la diversitat 

de nivells que podem trobar dins una aula, per motius com l’absentisme, l’escolarització 

tardana, entre d’altres. Per tant, el que possibilita aquest mètode, es què cada infant faci 

feina a partir del seu desenvolupament i respectant el ritme natural de cada un. Per això, 

és fomenta el treball individual, ja que no podem estancar els aprenentatges d’alguns 

infants, o avançar els d’altres.  

 

Fent referència, al desenvolupament del treball, he de dir, que m’ha costat molt. Fins i 

tot, en la tria del tema. Pens que no estam preparats per a realitzar un treball d’aquesta 

envergadura, i que hauríem de tenir una formació prèvia per a dur-lo a terme. Aquest 
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període ha estat molt intens, ja que a la vegada que hem fet aquest treball, també hem 

hagut d’aprendre com s’estructura i organitza un treball de recerca i aprofundiment.  

 

Finalment, pens que el fet de haver pogut dur a la realitat les meves idees i propostes ha 

estat molt profitós, ja que d’aquesta manera ho he pogut experimentar des de dintre. Per 

tant, estic molt satisfeta amb els resultats, encara que, me n’he adonat que realitzar 

aquest tipus de canvi requereix una feina constant, i que és inviable fer-ho d’un dia per 

l’altre. 
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10. Annexos 

Annex. I. Inventari del material de l’aula Montessori 

 TRENCACLOSQUES 
Enumeració Imatge Nom Característiques Quantitat 
1 

     

Trenca- 
closques 

D’una peça 2 

2 

     

     

    

Trenca- 
closques 

Nocions 
espaials 

6 

3 

   

Trenca- 
closques 

D’una peça 5 

4 

    

 

Trenca-
closques 

Múltiples peces 3 

5 

    

Trenca-
closques 

Múltiples peces 2 

6 

    

Trenca- 
closques 

Múltiples peces 3 
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7 

 

Trenca- 
closques 

Dues peces 1 

8 

 

Trenca- 
closques 

Múltiples peces 3 

9 

 

Trenca- 
closques 

Múltiples peces 1 

10  

    

 

Enfilables Treball de la 
motricitat fina 

3 
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 SENSORIAL 
Enumeració Imatge Nom Característiques Quantitat 
1 

 

Capsa de 
classificació 
per colors 

Mateixa mida i 
sis colors 
diferents 

1 

2 

 

Safata de 
classificació 
per colors 
de tardor 

Pompons i fulles 
de diferents 
colors 

1 

3 

 

Seriacions  4 

4 

 

Torre rosa i 
extensions 

10 cubs: d’1 
centimetres a 10 
centimetres, i 
d’1 gram a 1 
kilo 

1 

5 

 

Cilindre de 
botó 

Diferents mides, 
alçades i colors 

2 

6 

 

Domino 
textures 

Sis textures 
diferents 

1 
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7 

   

Cilindres de 
pes 

pesat·lleuger·me
s pesat que·mes 
lleuger que·el 
més pesat·el 
més lleuger 

2 

8 

 

Barres 
vermelles i 
blaves 

 1 

9 

 

Tablilles 
tàctils 

suau·aspre·mes 
suau que·mes 
aspre que·el més 
suau·el mes 
aspre 

1 

10 

 

Capses 
sonores 

igual·diferent·fo
rt·fluix·més fort 
que·més fluix 
que·el mes 
fort·el mes fluix 

1 

11 

 

Ateller 
achromats 
des petits 

Seriacions 1 
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12 

 

Seriacions 
pompons 

Pompons de 
diferents colors i 
targetes 

1 

13 

 

Seriacions 
Cubs 

 1 

14 

 

Seriacions 
punxons 

 1 

15 

   

    

   

   

 

Domino Igual- diferent 9 
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16 

 

Domino Per associar, 
exemple: pintor 
i pincell 

1 

17 

    

Memory IGUAL·DIFER
ENT 

2 

 

 GEOMETRIA 
Enumeració Imatge Nom Característiques Quantitat 
1 

    

Cossos 
geomètrics 

Cossos blaus i 
de fusta 

2 

2 

 

Imatges 
reals cossos 
geomètrics 

Per associar 
amb els cossos 
geomètrics 

1 

3 

 

Daus 
atributs 
lògics 

Si-no 1 

4 

 

Targetes 
Atributs 
lògics 

Si-no 1 
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5 

 

Targetes 
combinació 
d’atributs 

 1 

6 

 

Extensions 
dels blocs 
geòmetrics 

 1 

7 

     
 

     

Blocs lògics 4 formes 
diferents i 4 
colors diferents 

4 

8 

 

Associar 
colors i 
formes 
geòmetrique
s 

 1 

9 

 

Blocs lògics  1 
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10 

 

Trenca-
closques   

Forma de cercle 1 

11 

 

Trenca-
closques   

Forma de 
quadrat 

1 

12 

 

Trenca-
closques  

Forma de 
quadrat i cercle 

1 

13 

 

Trenca-
closques   

Forma de 
quadrat, rombe, 
triangle i 
hexagon 

3 

14 

 

Blocs lògics 3 formes 
diferents i 3 
colors diferents 

1 



 64 

15 

 

Tapiç de 
blocs 
geòmetrics 
per colors 

 1 

16 

 

Tapiç de 
blocs 
geòmetrics 
per forma 

 1 

17 

  

Tangram  2 

18 

 

Joc 
d’associar 
colors 

Vermell, blau i 
groc 

1 

 

 SISTEMA DIGITAL I NOMBRES 
Enumeració Imatge Nom Característiques Quantitat 
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1 

 

Regletes 
colors 
Montessori 

Diferents colors 
i mides 

1 

2 

 

Números 
imantats 

Diferents 
nombres i 
lletres de 
diferents colors 

1 

3 

 

Capsa amb 
nombres 

1 al 9 de 
diferents colors, 
nombres 
magnètics 

1 

4 

 

Targetes de 
contadors 
amb perles 

 1 

5 

 

Nombres de 
paper de 
vidre 

Nombres del 0 
al 9 en relleu de 
paper de vidre 

1 
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6 

 

Perles Des de l’1 fins 
al 10. 
L’altre de 10 x 
10 

1 

7 

 

Contadors 
de perles 

 1 

8 

 

Caixa dels 
Husos 

Per contar 
 
 
 
 
 
 

2 

9 

    

Abacus 
verticals 

Per contar 2 

10 

     

Perles Per contar 2 

11 

    

Taula de 
seguin 

Del 1 al 10, i 
l’altre del 10 al 
100 

2 
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12 

 

Models de 
contadors  

 1 

13 

 

Contadors 
en fitxes 

Relació 
quantitat-grafia 

1 

14 

 

Contadors 
en pinses  

Relació 
quantitat- grafia 

1 

15 

 

Trenca-
closques  

Associar 
quantitat i 
grafia 

1 
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16 

 

Trenca-
closques  

Associar 
quantitat i 
grafia 

1 

17 

 

Joc per 
ordenar els 
nombres 

De més gran a 
més petit, o de 
més petit a més 
gran 

1 

18 

    

Joc de 
contadors 

 2 

19 

 

Memory Igual- diferent 1 

20 

    

    

Domino  4 
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21 

 

Domino de 
grafia 

 1 

22 

 

Joc 
d’associar 
quantitat 
grafia 

 1 

23 

 

Joc 
d’associar 
grafia 
quantitat 

 1 

24 

 

Comptadors 
roda 

 1 
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25 

 

Taula del 
100 

 1 

26 

 

Joc del 
pomer 

Per a sumar i 
restar 

1 

27 

 

Capsa de la 
suma 

 1 

28 

 

Full de la 
suma 

 1 

 

NOU MATERIAL 
Enumeració Imatge Nom Característiques Quantitat 
1 

 

Joc 
sensorial 

Treballar la 
grafia en 
diferents 
textures 

1 
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2 

 

Relació 
quantitat- 
grafia 

Material natural 1 

3 

 

Relació 
quantitat- 
grafia 

Material 
reciclat 

1 

4 

 

Relació 
quantitat- 
grafia 

Material natural 
i reciclat 

1 

5 

 

Relació 
quantitat- 
grafia 

Material 
d’objectes 
quotidianis 

1 

 
 

Annex. II. Les rúbriques d’autoavaluació completes de l’aula de 4 anys B 
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Annex. III. Entrevista de les dues mestres.  

Entrevista a una de les mestres que va dur a terme el canvi 

Motius pels quals es va realitzar el canvi 

Una de les característiques que presenten la majoria dels infants a l’etapa d’infantil és 

què necessiten molt de moviment i moments de descarrega, per falta d’hàbits i per la 
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seva edat. Allò l’equip docent va detectar és què els infants es passaven moltes hores 

asseguts a les cadires i les taules fent feina, i varen arribar a la conclusió que aquesta 

metodologia no era efectiva, ja que molts infants es cansaven ràpidament, que no 

prestaven atenció, que tot el temps es movien per l’aula, etc. Les tasques que solien fer 

eren fitxes i activitats damunt paper, molt estructurades i homogènies, és a dir, no 

estaven preparades pels diferents nivells que es troben dins una mateixa aula, ni per les 

necessitats dels infants. Uns dels motius pel quals hi ha tant de nivells dins una mateixa 

aula són: el desconeixement de l’idioma, l’absentisme, escolarització tardana i el ritme 

natural de cada infant. I duent a terme aquesta metodologia no es podia atendre la 

diversitat dels alumnes. Per tant, el que es cercava era una metodologia que permetés el 

moviment, es a dir, que els infants poguessin dur a terme diversos aprenentatges de 

manera dinàmica i amb diferent material que dones resposta als diferents ritmes i 

necessitats de l’alumnat que es troba dins el CEIP Gabriel Vallseca. 

 

Un altre dels motius que vàrem detectar per a dur a terme aquest canvi va ser l’ambient 

sobreestimulat que tenen les aules de referència. Com per exemple els diversos colors 

que hi ha dins aquestes, el material que hi ha tant penjat, com a les prestatgeries, etc. 

Aquestes aules el que feien era distreure als infants. Per tant el que vàrem decidir, va ser 

crear un ambient neutre separat de les seves aules, perquè es centressin principalment 

amb el material i les activitats proposades. Un espai que permetés l’autonomia i la 

llibertat dels infants per dur a terme la feina amb material lligat al ritme natural de cada 

infant. També volíem que aquest fos un ambient relaxat, perquè es pogués dur a terme 

la concentració i s’engresquessin amb la tasca plantejada. Per a poder treballar aquesta 

llibertat i autonomia també es va pensar amb que el material fos autocorrectiu, es a dir, 

que l’infant per ell mateix se’n adones quan fes un error, i per ell mateix el pugui 

corregir, sense que l’adult intervingui en aquesta acció, ja que la metodologia 

Montessori planteja el rol de l’adult com un guia i observador. Un altre avantatge 

d’aquest tipus de material es la simplicitat d’aquest, cada un d’ells treballa un sol 

concepte, i es pot centrar amb allò que necessita en aquell moment l’infant. 

 

Així com hem dit anteriorment hi havia una gran necessitat de llevar les taules i les 

cadires, fet que fa que es pugui treballar de diferent manera: individual, en grup, en petit 

grup. Es a dir, que entre ells es puguin ajudar mútuament, i no hagi de ser sempre la 
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mestra la que dugui a terme aquest paper, ja que pels infants que ajuden, com per els 

que reben l’ajuda, es un aprenentatge molt positiu, ja que no només aprenen continguts, 

sinó que van mes enllà, aprenen a cooperar, a treballar en grup, s’afavoreix l’autonomia, 

el lideratge, etc. Aquesta metodologia també ajuda en aquells infants que encara no 

estan tant preparats perquè se’ls hi presenti un material, puguin observar com el guia o 

la guia ho presenta a un company, i una vegada que l’altre estigui preparat es sentirà 

mes segur, a l’hora de presentar-l’hi. 

 

Un altre problema que es troba al centre es la direccionalitat a l’hora d’escriure, ja que 

en aquest hi trobem molts d’àrabs, on la seva lectoescriptura es contraria a l’occidental, 

és a dir, de dreta a esquerra. Això suposa un problema molt comú dins de les aules. El 

material Montessori treballa molt exhaustivament la lateralitat de manera indirecta, és a 

dir, està pensat perquè es dugui a terme d’esquerra a dreta, fet que fa que els infants 

practiquin amb mes freqüència la lateralitat. 

 

Perquè nomes es treballa l’àrea matemàtica i sensorial. 

Anys enrere, quan arribaven a primària no havien assolit conceptes bàsics presentats en 

el currículum d’infantil, com per exemple sumar o restar. És a dir, s’havien detectat 

unes dificultats d’aprenentatge que no les havien solventades en els cursos anteriors. No 

entenien alguns conceptes matemàtics, com per exemple, el valor posicional del 

nombre, les sumes i les restes duent, en el plantejament d’un problema no sabien aplicar 

la formula matemàtica, etc. Per tant, quan dues mestres varen dur a terme una formació 

Montessori varen veure que, tal vegada, aquest mètode podria solucionar els problemes 

esmentats anteriorment. Com per exemple, aquells infants que no entenen l’idioma els 

hi costava mes entendre alguns conceptes. En canvi, amb la metodologia Montessori 

això no era un obstacle, ja que tot es percebia de manera visual, perquè 

neurològicament, els aprenentatges deixen més impronte en el cervell quan més 

estímuls estiguin implicats. I el que connecta més neurones és el sentit del tacte, 

seguidament del moviment.  
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Imatge : Homúnculo de Penfield (Domini públic) 

 

Formació Montessori que va realitzar la mestra.   

La primera formació que va dur a terme aquesta mestra va ser pel seu propi interès 

individual. Aquesta l’oferia l’STEI (Sindicat de Treballadores i Treballadors 

Intersindical de les Illes Balears), i ho facilitava Montessori Canela (una mestra educada 

en un centre Montessori, formada com a guia Montessori, i amb una llarga experiència 

de creació d’escoles Montessori en àmbits socioeconòmics desfavorits d’Amèrica). La 

formació que duia a terme aquesta mestra era un punt de relació amb l’escola Gabriel 

Vallseca, ja que el context i les famílies de la zona presenten poc recursos, així com s’ha 

anomenat en la contextualització. 

 

A continuació, es va presentar aquesta proposta a la CCP (Comissió i Coordinació 

Pedagògica del centre) on s’explicava aquesta metodologia i, tal vegada la solució que 

els podia oferir als problemes reals que presentava el centre. La tenda GloboKids, és 

una tenda que proporciona material lligat a la metodologia Montessori, va ser la que va 

oferir material perquè es pogués dur a terme aquesta presentació. Seguidament, es varen 

presentar els pros i els contres de implementar aquest mètode en el centre. Una de les 

pors que tenien els docents era el comprar aquest tipus de material, i que una vegada 

feta aquesta inversió, aquesta metodologia no funciones. Per tant, el que varen fer va ser 

començar poc a poc, fent una selecció de material que tenien a l’escola. Una vegada 

triat el material, es va fer una reunió explicant com s’utilitzava cada un d’ells. Tot 

seguit, varen arreglar una aula que utilitzaven de magatzem, i es va començar a dur a 

terme amb el material que tenien. I a poc, a poc, han anat comprant material que 
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responia els continguts que havien de treballar, encara que queda molt per fer, ja que es 

un material que requereix molts de recursos econòmics, els quals no disposen. Així 

doncs, l’any següent, tant la mestra encarregada de l’aula Montessori d’infantil, com 

una altra mestra de primària van realitzar la formació Montessori, que va durar tot el 

curs següent, a tot els mestres del centre. 

 

Entrevista a una tutora d’infantil que va viure el canvi 

Na Carme és una tutora de la classe de 3 anys, i l’any que es va dur a terme el canvi 

també era tutora de 3 anys. És a dir, va ser una de les primeres mestres en experimentar 

el canvi metodològic amb els infants que tutoritzava. Per a ella aquest canvi va ser 

positiu, ja que els infants evolucionaven i aprenien, sobretot, l’àrea matemàtica a través 

de l’experimentació i la manipulació. Encara que pensa que, tots els canvis requereixen 

un període d’adaptació.  

 

Creu que les avantatges del canvi, és què els infants aprenen jugant i que, per tant, estan 

més motivats. Per altra banda, també troba que hi ha algunes desavantatges, però més de 

caire organitzatiu. És a dir, la creació d’un nou espai, adaptar-se a una nova 

metodologia. També opina que si aquesta metodologia no s’aplica correctament pot dur 

a conductes disruptives, és a dir, que pot afectar en el procés d’ensenyament/ 

aprenentatge de manera negativa. 

 

Seguidament, afirma que varen realitzar durant un any, una formació a nivell de centre, 

per dues altres mestres que havien fet la oficial com a guies Montessori. A partir d’aquí, 

ella, com a tutora, anava amb els seus alumnes a l’aula. Opina que el desenvolupament 

dels infants ha millorat notablement i que, a més, els hi agrada molt anar a l’aula i estan 

molt motivats. Al principi, ella no va detectar la necessitat de crear un espai com aquest, 

ja que no coneixia la metodologia i la podia relacionar amb la realitat, però amb el 

temps i amb la formació que varen fer va descobrir que aquest canvi era positiu. És 

conscient, de que amb aquesta metodologia els infants poden desenvolupar un paper 

actiu i més personalitzat, fet que fa que s’afavoreixi el seu desenvolupament espontani.  
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Annex. IV. Més fotografies de l’espai modificat 
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Annex. V. Fotografies dels infants utilitzant el nou material 
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