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Transformant 
l’educació, 
transformem el 
món.

Moments d’aprenentatge NCA

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) que ja es 
viu a les aules de La Salle se sustenta sobre una 
innovadora proposta metodològica basada en 
diferents moments d’aprenentatge.

Els moments d’aprenentatge són els entorns 
didàctics que permeten articular el currículum 
de manera integradora i estan interconnectats 
entre si, assegurant l’aprenentatge des de 
diferents mirades i a través de contextos propis 
fent possible una escola que assumeix noves 
realitats de coneixement.

Viu-lo!Moments 
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Comunitat Educativa
Acompanya i orienta a l’alumnat en el seu 
creixement i desenvolupament personal.

Escola 
Espai on ser, experimentar, crear, sentir, 
compartir i celebrar, son tan importants 
com el saber. 

Alumnat
Progagonista del seu propi aprenentatge. 
Treballa transversalment i aprenent sentint 
i fent. 

Família
Acompanya en les experiències, participa 
icelebra amb l’alumnat.  

Avaluació 
Integral i multidimensional.
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Taller

És el moment que completa el cicle 
d’aprenentatge. És un moment 

de síntesi, autoavaluació, 
metacognició i celebració. 

Té un caràcter re� exiu, per integrar 
l’experiència d’aprenentatge.

Té per objectiu 
desenvolupar de forma 

integradora les dimensions 
de la persona: cinetí� co-

matemàtica, humanística, 
artística, tecnològica i 

espiritual-transcendent. 
Treballa de forma vivencial 
mitjançant la manipulació 

i l’experimentació. Cada 
taller desenvolupa una 

dimensió preferent i altres 
complementàries, sent en 

alguns d’ells, una de les 
àrees més preponderant.

L’alumnat és protagonista actiu del seu creixement. 
Es presenten diversos escenaris multidisciplinars per 
aprofundir en el desenvolupament competencial. 
Es plantegen desa� aments en forma de repte 
relacionats amb la convivència, sostenibilitat 
ambiental, coneixements d’un mateix, història de l’art, 
avenços de la ciència...

Tancament

Projecte

Acollida

S’adquireixen coneixement 
de procediments i estratègies.

Desenvolupa la dimensió social, la 
responsabilitat individual, processos 
cognitius superiors, la investigació, 
l’anàlisi, aprendre i aplicar estratègies.

S’adquireixen coneixements 
conceptuals, estratègies, 
pensament matemàtic, cientí� c.

Seminari
És un moment de trobada, de 
benvinguda, re� exió, plani� cació i 
motivació de la jornada.

Moment d’aprenentatge del coneixement conceptual 
i de procediment bàsic que construeix “el saber” 

necessari per al desenvolupament d’altres 
aprenentatges aplicats en tallers i projectes. 

És un espai de consolidació curricular de continguts 
matemàtics i de coneixement del medi rural i social.


