
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!

Entorns de nivell NCA
Educació Infantil

Comunicació i llenguatge

Anglès

Raonament lògic 

Desenvolupament psicomotor

Gestió emocional

Ensenyament Religiós Escolar

Identitat cultural

Ens expressem 
en la nostra llengua.

Ens expressem 
en altres llengües.

Entenem la lògica de l’entorn.

Connectem cos i ment.

Aprenem amb 
les nostres emocions.

Descobrim la nostra fe.

Valorem els nostres costums. 
centreslasalle.org

Nou Context d’Aprenentatge a Salle



Els entorns de nivell en l’Educació Infantil són 
l’àmbit NCA en el que s’agrupen els continguts 
curriculars, donant importància no només al 
que s’aprèn sinó com s’aprèn, respectant els 
processos maduratius de l’alumnat i facilitant 
l’aprenentatge des de l’experimentació. 

Aquests entorns responen a diferents àrees i estan 
connectats per afavorir el desenvolupament 
integral de la persona. Amb ells, els principis 
pedagògics NCA -Interioritat, Construcció del 
pensament, Conducta i activitat autoregulada; 
Ment, cos, moviment i Dimensió social 
d’aprenentatge- són les guies que fonamenten i 
donen sentit al nostre projecte i que es treballen 
de manera transversal. 

Entorns de 
nivell 

a SalleNuevo Contexto de Aprendizaje

a SalleNuevo Contexto de Aprendizaje

Comunicació i llenguatge

Desenvolupament psicomotor

Anglès

Gestió emocional

ERE

Raonament lògic 

Identitat cultural

Aprenem a utilitzar el llenguatge en situacions 
reals de comunicació, a construir els nostres 
propis aprenentatges. Ens iniciem en l’ús del 
llenguatge escrit i gaudim de les primeres 
experiències lectores, respectant els ritmes 
de cada persona. 

Aprenem fent. Construïm el “jo” des 
del propi cos. Intentem acompanyar 
el moviment lliure i connectar ment 
i cos mitjançant el moviment. 

Treballem per descobrir una altra llengua 
en situacions reals de comunicació, una 
comunicació mitjançant el joc en la que 
prioritzem el speaking i el listening.

Volem conèixer i validar les nostres 
emocions, enfortir l’autoestima 
i millorar les habilitats socials. 

És important celebrar la vida i la fe, 
fonamentar l’espiritualitat i adquirir 
el llenguatge religiós.

Potenciem l’interès natural de l’alumnat 
per les matemàtiques. Ens basem en 
l’aprenentatge manipulatiu mitjançant 
el joc i integrem el raonament en unes 
altres activitats. 

Ens fa més rics coneixent els nostres 
costums i els d’altres cultures, valorar 
la tradició i fomentat el sentit de 
pertinença comunitària. 


