
Fitxes de pràctiques 

1.12 Pràctica 12: El coneixement 
de la realitat: L'observació i 
l'experimentació en educació infantil 

1.12.1 Introducció 

L ~activitat infantil és un requisit indispensable per al desenvolupament i 
r aprenentatge. Els xiquets d~ aquesta edat aprenen sobre el seu entorn amb un 
procés que requereix observació, manipulació, experimentació, reflexió i 
esforç mental. 

Per tant, el docent d'educació infantil ha de planificar activitats perquè les 
accions que els xiquets repeteixen de forma espontània els porten a descobrir 
efectes d'aquestes accions i a anticipar-ne alguns. De la mateixa manera, el 
contacte personal amb persones del seu enton1 (adults i altres xiquets) facilita 
el coneixement dels altres efectes. D'altra banda, l'experimentació amb 
objectes i materials pennet bàsicament la indagació i el coneixement dels 
elements de la realitat tant des d'una perspectiva física com des d~una altra de 
logicomatemàtica, totes dues indissociables en aquesta edat. 

Per a afavorir que els xiquets progressen en el coneixement del món, és 
necessari donar-los oportunitats perquè facen activitats de forma autònoma, 
prenguen la iniciativa, planifiquen i seqüencien a poc a poc les accions que 
duen a terme, cosa que exigeix la creació d'un ambient de seguretat física i 
afectiva, ric en estímuls; un ambient favorable per a rexploració, la cooperació 
i la presa d'iniciatives estimulant i afavorint en tot moment la seua creativitat. 

D'altra banda, no s'hauria d~entendre l'activitat com l'efectuació per part dels 
xiquets d'una consigna donada, lligada sempre a accions externes i 
observables, sinó com qualsevol tipus de proposta, joc o situació que els moga 
a elaborar representacions del que pretenen fer, del que es podria fer o del que 
s'ha fet i que els ajude a ser capaços d'obtenir informació, imitar la pròpia 
activitat, representar-la, comunicar-la i reflexionar-hi, a més de recordar 
experiències o predir conseqüències. Els xiquets ·coneixen d'aquesta manera el 
món que els envolta, estructuren el seu pensament, controlen i canalitzen 
futures experiències i descobreixen emocions i sentiments. En definitiva, es 
produeixen en ells processos de desenvolupament i d'aprenentatge. D'esta 
manera, és com el xiquet es va apropiant de la realitat, formant els primers 
conceptes infantils. 

Però, a més, hem de considerar el JOC com un instrument privilegiat 
d'intervenció educativa. 

El joc és una conducta universal que els xiquets manifesten de manera 
espontània. Afecta el desenvolupament cognitiu, psicomotor, afectiu i social, 
ja que pennet expressar sentiments, comprendre normes, desenvolupar 
1 ~atenció, la memòria o la imitació de conductes socials. A partir dels jocs, els 
xiquets s~aproximen al coneixement del medi que els envolta, al pensament i a 
les emocions pròpies i dels altres. Pel caràcter motivador, creatiu i plaent, 
r activitat lúdica té una importància clau en educació infantil. 
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Se'ls hauria d'estimular des de molt prompte amb jocs motors, d'in1itació o de 
representació incipient; amb jocs simbòlics, dramàtics i jocs de tradició 
cultural. 

Al llarg de la pràctica següent, aprofundirem en aquests continguts del 
coneixement de la realitat: 

o L'observació i l'exploració del món físic, natural i social 

o L'observació i l'experimentació 

o L'evolució i el desenvolupament del joc 

o Desenvolupament de la creativitat 

o Evolució en l'adquisició dels conceptes 

o Conceptes bàsics a construir 

Per a poder fer-ho, pmiirem de dues act1v1tats que avaluen la intel· ligència 
logicomatemàtica i la naturalista (Gardner, 1999, 2001; Gardner, Feldman, i 
Krechevsky, 2000c ). 

1.12.2 Objectius 

1) Conèixer els aspectes principals del coneixement de la realitat i els 
procediments d'observació i experimentació del món natural, físic 
i social, el desenvolupament de la creativitat i el joc, així com la 
gènesi i formació dels principals conceptes en infantil. 

2) Elaborar un informe teòric sobre els aspectes principals del 
coneixement de la realitat infantil i els procediments d'observació 
i experimentació, el desenvolupament de la creativitat i el joc, així 
com la gènesi de conceptes. 

3) Aplicar i dissenyar activitats o experiències relacionades amb 
l'observació i l'exploració del món físic, natural i social i la 
formació dels principals conceptes infantils. 

4) Dissenyar activitats i propostes pràctiques de joc per a treba1lar 
diferents aspectes del desenvolupament del segon cicle d'educació 
infantil. 

5) Identificar els aspectes fonamentals del coneixement de la realitat, 
de l'observació i de l'experimentació que apareixen en activitats, 
jocs o experiències pràctiques dutes a terme amb xiquets del segon 
cicle d'educació infantil. 

6) Analitzar, a través de l'observació rigorosa, diferents situacions 
d'ensenyament-aprenentatge que es donen en les activitats, els 
experiments i els jocs dissenyats en la pràctica. 

7) Identificar els principals aspectes del desenvolupament 
psicomotriu, cognitiu, afectiu i social que apareixen en les 
activitats, les experiències o els jocs posats en pràctica. 

8) Ampliar el coneixement sobre els aspectes fonmnentals del 
coneixement de la realitat a partir de la recerca, 1 'anàlisi i la 
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reflexió d'informació oposada en diferents fonts documentals 
(web, 11ibres, articles, etc.). 

9) Documentar ]es diferents situacions d'ensenyament-aprenentatge 
que apareixen en ]es activitats, els jocs o ]es experiències 
aplicades amb rús de diversos suports (càmera fotogràfica, vídeo, 
quadern de camp, etc.). 

1.12.3 Procediment 

Primera part: Treball tutoritzat 

Detecció de coneixements previs i presentació de continguts activitats 
que cal treballar 

El treba11 sobre els continguts proposats s'iniciarà a partir de ]a discussió i del 
debat dels coneixements previs dels alumnes sobre el desenvolupament del 
coneixement de la realitat i de l'evolució i el desenvolupament del joc infantil. 

El professor o professora farà una primera aproximació als continguts teòrics a 
partir de l'exposició dels principals conceptes que cal treba11ar (annex 7.1 .d) i 
de la presentació de dues activitats (annex 7.7.a i 7.7.b) per a aplicar-les en 
alumnes d'educació infantil. 

Els alumnes han de formar grups de treba]] per a elaborar els temes i aplicar 
dues activitats: la primera consistirà en jocs i experiències proposades (annex 
7.7.a i annex 7.7.b) i la segona serà de ]]iure elecció i disseny. 

Els grups seran de lliure constitució i el professor elegirà el nombre de 
part i e i pants. 

A cada grup s'assignarà el nom d'alguna estudiosa, investigadora o científica 
del camp psicopedagògic, segons la dinàmica de grup «Contribucions de la 
dona al desenvolupament de la psicologia» (Apartat 4). 

Segona part: Treball tutoritzat i seguiment 

En la segona sessió, els alumnes, en grup, han de treballar de manera 
autònoma tant els aspectes teòrics com l'elaboració, el disseny i la proposta 
d'activitats i jocs pràctics. 

En aquesta sessió el professor orientarà, guiarà resoldrà els dubtes que 
sorg1squen. 

Tercera part: Treball autònom d'aplicació pràctica 

En tercer lloc, els alumnes han de fer I' informe de la pràctica segons 
resquema indicat i aplicar les dues activitats o els jocs (un de proposat i un 
altre de disseny propi) a alumnes de tercer nivell del segon cicle d'educació 
infantil, preferentment. 

En raplicació de les act1V1tats o els jocs han d'utilitzar el protocol 
d'observació d'estils de treball i la fitxa d'observació de variables del context 
(annexos 7.3 i 7.4). 
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Quarta part: Treball tutoritzat d'exposició teòrica i pràctica 

Durant unes quantes sessions (segons les característiques del grup de classe), 
els grups exposaran als companys el treball que han fet. 

El professor o professora assignarà rordre en les exposicions dels grups, que 
comunicarà amb antelació al coordinador del grup. 

En cada sessió, els grups seran avaluats tant pel professor com pels companys. 
L'avaluació dels companys serà orientativa respecte de l'avaluació final. 

Cada grup ha de fer l'informe de la pràctica amb ordinador segons resquema 
següent: 

1. Introducció 

2. Breu ressenya de la investigadora o científica assignada com a nom 
del grup 

3. Desenvolupament de la teoria 

4. Aplicació pràctica d'activitats i experiències 

5. Referències bibliogràfiques 

6. Valoració general de la pràctica 

1.12.4 Normes de treball 

S'ha d'utilitzar un llenguatge per a la igualtat en la comunicació 
(LIC). 

S'ha de citar l'autoria de les fonts consultades a peu de pàgina o en la 
bibliografia. 

S'ha d'evitar la intertextualitat. 

El treball escrit ha de tenir l'extensió que cada alumne considere 
oportú (lletra Arial, grandària12; justificat -alinear el text en els marges dret i 
esquerre-; 1,5 interlineat de paràgraf i 2,5 per a marges). 

El treball ha d'incloure: 

Portada 

Número i nom de la pràctica 

Grup de pràctiques a què pertanyen 

Grau 

Curs acadèmic i quadrimestre (201 0-2011) 

Informe de la pràctica 
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