MODELATGE 0-6
Programa impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona, l’IMEB i l’ICE de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Aquest programa va dirigit a les professionals dels dos cicles
d’educació infantil i es basa en l’aprenentatge entre iguals, en l’observació, la reflexió i
el compromís d’implementació de millores.

A QUI VA ADREÇAT
Centres públics d’infantil i primària
dels districtes de Barcelona.
ETAPA
Educació infantil
DURADA
3 cursos

CONTEXT
Els dos cicles de l’etapa 0-6 sempre s’ha tractat per separat en el nostre context educatiu: primer
cicle 0-3 i segon cicle 3-6, principalment perquè s’atén en dues tipologies de centres que depenen
de diferents administracions. Això, de vegades, ha generat distància entre els dos cicles.
Per obtenir millores en la metodologia a l’aula i cohesionar l’etapa, proposem introduir una nova
modalitat formativa, el modelatge 0-6, per tal de millorar les competències professionals dels i
les docents i adequar-se a les necessitats del context educatiu i social.

OBJECTIUS
L’objectiu principal és:
●

Donar continuïtat i coherència a l’escolarització del infants de 0 a 6 anys per tal de garantir
el seu desenvolupament harmònic.
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Els objectius específics són:
●

Analitzar estratègies metodològiques pròpies de l’etapa per tal de facilitar l’assoliment de
les capacitats de l’infant.

●

Analitzar aspectes organitzatius del centre per tal de facilitar l’assoliment dels reptes
educatius plantejats durant l’etapa.

●

Detectar aspectes comuns en l’acompanyament a les famílies per tal de crear línies de
visualització d’etapa única.

●

Detectar sinèrgies afavoridores que s’han creat durant el projecte per tal d’assolir
l’objectiu general plantejat.

A QUI VA ADREÇAT
A l’equip d’educació infantil de les escoles públiques i a les escoles bressols municipals, amb el
compromís de l’equip directiu i el suport del claustre.
Les escoles han d’adreçar la sol·licitud de participació amb l’acompanyament una Escola Bressol
Municipal propera.

DURADA
Tres cursos.

DESCRIPCIÓ
El projecte es basa en la formació entre iguals, en l’observació de l’altra, en l’auto observació, en
la reflexió, en la concreció d’objectius de millora i en la implementació de transformacions per
assolir les millores.
És un projecte de 3 cursos que es desenvolupa de la següent manera:
1r curs:
Durant el primer trimestre hi haurà una formació sobre currículum 0-6 i observació a l’aula, per
fer la preparació per a les estades.
El segon trimestre s’inicia amb les estades al centre parella (els professionals de l’escola de
primària a l’EBM i a l’inrevés). Estades de 3 dies al centre parella (passant per tots els espais).
Durant el 3r trimestre es farà la reflexió, la devolució de l’observació i la posada en comú i
valoració d’allò observat. Es definiran els objectius de millora per el futur.
2n curs:
S’iniciarà el procés de transformació amb l’assessorament de les formadores i acompanyament
del CRP.
3r curs:
Consolidació de la implementació dels acords presos als centres, amb l’assessorament de la
formadora de l’ICE i l'acompanyament del CRP.
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FORMACIÓ ASSOCIADA
Tant la formació com l’acompanyament és a càrrec de l’ICE de la UAB.
1r curs: al primer trimestre. Formació conjunta (bressols i infantil) sobre currículum i observació,
així com la creació d’eines per tal de recollir els aspectes observats. (5 sessions de 2 hores, 15
h de certificació).
2n curs: Assessorament (7 sessions de 2h. 25 h de certificació).
3r curs: Assessorament (7 sessions de 2h. 25 h de certificació) Avaluació i si escau certificació
d’innovació educativa.

QUÈ S’ESPERA
La consecució dels objectius previstos i la transformació educativa associada a l’observació i la
reflexió entre professionals dels diferents centres educatius que atenen l’etapa 0-6, aconseguint
així una major coherència en aquesta etapa tan important pel desenvolupament integral de
l’infant.

CONTACTE
Maria Guillaumes Giralt
CRP Nou Barris
mguill16@xtec.cat
Maribel Jiménez Sánchez
Consorci d’educació de Barcelona
mijimenez.ceb@gencat.cat
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