
PLAYINGPLAYING
Enhancing the quality of preschool

services through innovative play-based
learning methodologies

L'educació infantil és una etapa educativa molt
important en la vida d'un nen. Ofereix l'oportunitat
de detectar i respondre a les necessitats individuals
dels nens i desenvolupar les seves fortaleses, donant
un inici educatiu just a tots els nens, especialment

als que provenen d'entorns desfavorits. Partint de la
importància d'oferir serveis preescolars d'alta
qualitat, els socis del projecte han detectat la

necessitat compartida de formar als professors en
metodologies pedagògiques que fomentin la

inclusió social i desenvolupin la capacitat dels nens
per aprendre i dominar l'idioma d'instrucció.

 

A més, els socis del projecte destaquen el paper
fonamental del joc en l'educació infantil, ja que és la

principal via per estimular la capacitat mental i
física dels nens i facilitar la seva adaptació als

requisits de l'educació formal. El joc pot tenir un
gran impacte en el desenvolupament i, en

particular, en el desenvolupament social, les
habilitats lingüístiques i el desenvolupament

cognitiu.
 

Per aquesta raó, el projecte PLAYING respon a la
necessitat de preparar el personal d’Educació
Infantil, assegurant-se de donar-li la deguda

importància al joc en l'aprenentatge dels nens i
millorant l'accés i la qualitat dels sistemes

d'educació i atenció infantil.
 

www.playing-project.eu
@Playingproject

escolasantjosep_terrassa

Escola Sant Josep

https://www.playing-project.eu/
https://www.linkoping.se/
https://www.sern.eu/
https://liu.se/en
http://www.elmer.be/
http://www.escolasantjosep.com/
https://www.ucl.dk/international
https://www.comune.parma.it/homepage.aspx
https://www.facebook.com/Playingproject


L'OBJECTIU GENERAL DEL PROJECTE
PLAYING ÉS MILLORAR LA QUALITAT A
L'EDUCACIÓ I ATENCIÓ A LA PRIMERA

INFÀNCIA MITJANÇANT EL
DESENVOLUPAMENT DE NOUS

CONEIXEMENTS SOBRE ENFOCAMENTS
DIDÀCTICS BASATS EN EL PAPER DEL JOC.

 

DESENVOLUPAR LES HABILITATS DELS
PROFESSORS DE PREESCOLAR A
TRAVÉS D'UNA INNOVADORA

METODOLOGIA D'APRENENTATGE
BASADA EN EL JOC

 

MILLORAR LA QUALITAT DELS SERVEIS
PREESCOLARS INTRODUINT

PROCESSOS TRANSNACIONALS
BASATS EN L’OBSERVACIÓ D'ALTRES

MESTRES EN RELACIÓ AMB ELS
MÈTODES D'APRENENTATGE.

 

EL PROJECTE DURÀ A TERME EL
DESENVOLUPAMENT DE TRES

CREACIONS:
 

11

22

33

Una anàlisi que ofereix una visió
general sobre el tema del
projecte, determinant les
necessitats existents i les llacunes
en les metodologies i
coneixements relacionats amb
l'aprenentatge basat en el joc.

Una metodologia de formació:
mètode d'ensenyament que
comprèn els principis i mètodes
utilitzats pels mestres de
preescolar per tal que els nens i
nenes aprenguin a través del
joc.

Revisió per parells Toolkit: una
eina per avaluar tots els serveis
preescolars sobre la correcta
implementació de metodologies
d'aprenentatge basades en el
joc.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
 


