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SEGON EXERCICI DE LA FASE D’OPOSICIÓ: SUPÒSIT PRÀCTIC 

CONVOCATÒRIA L005/2020 

 

Introducció 

L’àrea de descoberta de l’entorn ha d’ajudar els infants a elaborar explicacions sobre 

els objectes i les situacions que els interessen en cada moment, i alhora procurar que 

es formin una idea d’ells mateixos com a persones, amb capacitat d’aprendre i amb 

recursos per emprendre reptes. 

  

Supòsit pràctic 

Ets tècnica o tècnic especialista en educació infantil d’una aula amb 25 infants de P3 

en una escola d’una línia en un àmbit urbà.  

Per contribuir a desenvolupar, entre d’altres, la capacitat d’observar i explorar 

l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte, i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals, l’equip d’educació infantil al qual 

pertanys demana la teva col·laboració per renovar l’espai d’experimentació a l’aula i 

les propostes que s’hi ofereixen.  
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1) Descriu 2 propostes d’aprenentatge que es podrien incorporar en l’espai de 

descoberta i experimentació, per tal que els infants puguin observar, manipular, 

fer hipòtesis, raonar, etc. (5,5 punts) 
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2) Explica 5 característiques que han de tenir els materials que formen part de 

l’espai de descoberta i experimentació per desenvolupar la capacitat d’observar i 

explorar l’entorn immediat, natural i físic. (4 punts) 
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3) Descriu 5 possibles actuacions que pots fer per afavorir, de manera global, 

l’interès dels infants per descobrir i experimentar.  (4 punts) 
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4) La mestra tutora et demana la col·laboració per recollir evidències de l’evolució 

dels aprenentatges dels infants en l’espai d’experimentació i descoberta. 

(4 punts) 

 

a. Esmenta 3 aspectes que observaries per copsar l’evolució dels aprenentatges 

dels infants en aquest espai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Anomena i explica 2 instruments que pots utilitzar per recollir informació de 

 l’evolució dels infants. 

 


