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Nou Context d’Aprenentatge a Salle

Transformant 
l’educació, 
transformem 
el món.

El Nou context d’Aprenentatge (NCA) 
és un marc de referència basat en 

l’aprenentatge competencial, experiencial, 
transversal, instrumental, social, adaptatiu i, 
al mateix temps, contextualitzat en cada una 

de les obres educatives de La Salle. 

Viu-lo!

centreslasalle.org

Claus NCA en Educació Infantil

“Si desvetlla la 
meva curiositat 
i m’emociona, 
aprendré més 
i millor”.

“Deixa que 
m’equivoqui 
i aprendre més
i millor”.

“Deixa que ho 
faci jo i aprendré 
més i millor”. 

“Si és important per a 
mi, si em serveix per 
a comunicar-me, 
aprendre més i millor”. 

Aprendré 
més i millor
Fomentar la curiositat de 
l’alumne des de la seva emoció.

Aplicar el mètode cientí� c.

Aprendre manipulant.

Fer de l’alumne el protagonista 
del procés d‘aprenentatge.



Fomentem 
l’aprenentatge 
cooperatiu per 
aprendre a treballar 
en equip. 

Respectem els ritmes 
de desenvolupament 
i aprenentatge 
amb l’objectiu 
d’acompanyar a 
la persona en el 
seu creixement 
i formació.

Anem més enllà de 
l’aula tradicional, 
perquè l’espai 
és un element 
més del procés 
d’aprenentatge.

Promovem dinàmiques en 
el dia a dia on el moviment 
esdevé una eina important 
per aprendre en edats 
primerenques.

Impliquem a la família com 
un dels fonaments essencials 
damunt dels quals construïm 
el nostre projecte. 

Eduquem en la 
interioritat i en 
la gestió de les 
emocions. 

Proposem un projecte 
que situï l’alumne 
en el centre i ofereixi 
una educació 
individualitzada, 
adaptada a les 
necessitats de cada un.

NCA a La Salle

El nen, la nena, 
en el centre del 
nostre projecte
En Nou context d’arenentatge (NCA) ja es viu en les 
aules de les escoles La Salle.

Aquesta revolució té en compte la necessitat de 
transformar pedagògicament la nostra escola, donant 
al procés d’aprenentatge d’un nou model basat en 
sòlids principis pedagògics i en diferents àmbits 
d’aprenentatge que permeten que creixen persones 
amb capacitat de transformar el nostre present i 
construir el nostre futur. 


