
Sintetitzar, integrar i 
celebrar l’aprenentatge 
utilitzant estratègies i 
processos metacognitius.

Treballar de forma 
interdisciplinar per a  
construir “el ser” 
de la persona.

Entendre el present coneixent 
el passat i, de manera 
competencial, així poder 
somiar el futur. Saber fer.

Aprendre continguts 
conceptuals i 
procedimentals bàsics que 
construeixen “el saber”.

Despertar l’emoció per 
aprendre, planificar el 
procés i prendre consciència 
de com estic.

Tancament

Taller

Projecte

Seminari

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

Moments d’Aprenentatge i 
Narratives NCA

Educació Secundària  - 1r d’ESO

Com qui 
vull ser?

Nou Context d’Aprenentatge a Salle

Nou Context d’Aprenentatge a Salle
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Moments
d’aprenentatge
i narratives

Narratives

a SalleNuevo Contexto de Aprendizaje

a SalleNuevo Contexto de Aprendizaje
El Nou Context d’ Aprenentatge (NCA) 
es fonamenta en tres pilars: els nous 
descobriments de la neurociència envers  
de com aprèn el cervell, les característiques  
de la nostra societat actual i la dilatada 
experiència educativa de La Salle. 

Els moments d’aprenentatge (acollida, 
seminari, taller, projecte i tancament) són  
una forma d’organitzar la vida escolar per a 
facilitar el desenvolupament d’aquests tres 
pilars. Fem així una proposta d’aula diferenciada 
pels diferents tipus d’aprenentatge: saber,  
saber fer i saber ser. 

Les narratives d’aprenentatge, per la seva 
banda, són una forma d’organitzar l’aula,  
el temps i els continguts del currículum. 
D’aquesta manera afavorirem l’aprenentatge 
integral i integrat. 

Les narratives funcionen com funciona el nostre 
món. Davant els esquemes rígids del passat,  
en els quals cada assignatura versava sobre 
el seu contingut, el món global en el qual 
vivim ens exigeix pensar en nous marcs 
interdisciplinaris i interconnectats per 
comprendre les claus de la nostra història,  
el nostre present i poder així dibuixar el futur.

Estrelles Entre rius

Life Niké

Diversity Aedificare

Clans Petjades

Ens  submergim en un univers 
d’estrelles i constel·lacions, 
persones i fets des de l’origen 
dels temps.

Gestes i herències de 
les velles cultures: 
Egipte i  Mesopotàmia.

L’origen de la vida: la 
ciència i la cooperació 
són les  nostres senyes 
d’identitat.

La deessa grega de la 
Victòria: vèncer o guanyar?

La diversitat: de l’evidència 
a la necessitat.

Hereus de l’antiga Roma: 
ciutat i cultura.

La humanització de 
l’espècie: un concepte 
complex i una experiència 
senzilla.

Somiem un món 
més sostenible?

Totes les àrees del coneixement 
treballen juntes i cada una aporta la 

seva perspectiva específica.


