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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

Principis pedagògics NCA 
Educació Infantil

Cultivar la vida interior 
de les persones permet 
la construcció de la seva 
personalitat i el seu 

desenvolupament integral. 

Educar el pensament 
possibilita extreure 

el sentit ple a les 
vivències pròpies.

Generar àmbits per aprendre 
de forma autònoma ajuda a 

viure el procés d’aprenentatge 
com una experiència única. 

Trencar amb l’aula 
tradicional potencia la 

creativitat, l’aprenentatge i 
el desenvolupament cognitiu. 

Ser respectuós amb els 
altres i participar en 

les pràctiques socials i 
culturals ens enriqueix.

Interioritat

Construcció 
del pensament

Conducta i activitat 
autoregulada 

Ment, cos, 
moviment

Dimensió social 
de l’aprenentatge



El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) està ja 
present a les aules de les escoles La Salle.

Aquesta revolució respon a la necessitat de 
transformar pedagògicament la nostra escola, 
donant al procés d’aprenentatge un nou model 
basat en sòlids principis pedagògics en els 
quals puguin créixer persones amb capacitat de 
transformar el nostre present i construir el nostre 
futur.

Els principis pedagògics són les nostres guies, 
són allò que fonamenta i dona sentit al nostre 
projecte. Marquen la diferència, aporten valor 
a la nostra proposta educativa i la sustenten. 
En definitiva són l’essència del Nou Context 
d’Aprenentatge (NCA) com a resposta única a 
les noves necessitats que ens demana la societat 
d’avui. 

Interioritat

Construcció del pensament

Conducta i activitat autoregulada 

Ment, cos, moviment

Dimensió social de l’aprenentatge

A La Salle ens preocupem per fer possible la realitat 
individual de cada persona, respectant el seu temps i 
les seves formes diverses, font de riquesa en una escola 
plural i inclusiva. Volem desenvolupar la qualitat humana 
que uneix espiritualitat i personalitat. 

A La Salle creiem que el pensament es pot educar i 
una bona construcció del mateix ajuda les persones a 
convertir-se en agents de canvi positiu i protagonistes 
de la societat de demà.
 

A La Salle fonamentem la presa autònoma de decisions, 
creant una escola que desenvolupa l’autonomia de les 
persones en el control de les emocions, pensaments i 
conductes que faciliten l’adaptació a diferents situacions, 
i que genera oportunitats d’autoaprenentatge.

A La Salle potenciem la interacció constant entre 
pensament i moviment. Integrar l’activitat física en 
l’activitat diària de manera transversal permet tenir 
una consciència activa del món que potencia les 
mirades alternatives de la nostra realitat. 

A La Salle, les aules són espais socials on es promouen 
valors participatius, cooperatius, solidaris, justos i 
democràtics, comprometent-nos amb el desenvolupament 
integral de la persona, impulsant al mateix temps la 
seva interioritat i la seva qualitat social i cultural. 

Principis 
pedagògics
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