
PROPOSTA EDUCATIVA

TBL

UN NOU MODEL 
PEDAGÒGIC:
APRENENTATGE BASAT EN 

EL PENSAMENT (TBL)

S E R V E I S

- Menjador amb cuina pròpia
- Permanències matí i tarda
- Assessorament psicopedagògic
- Servei d’Informació i Orientació          
a l’Estudiant
- Servei de logopèdia
- Biblioteca
- Plataforma de gestió Educamos. 
Família-escola.

LA NOSTRA TASCA PEDAGÒGICA 
HA FORJAT UN ESTIL 

DE SER I DE FER

ESCACS

TIM (TALLERS D’INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES)

NOVES TECNOLOGIES

PROJECTE PINACLE (Projecte singular)

MATEMÀTICA MANIPULATIVA 

PROJECTE DE CREATIVACIÓ

ROBÒTICA 

PROJECTE ALCA (Altes capacitats)

TBL

Granollers

PROJECTE COMPARTIM



Dins la recerca de la qualitat, el Col·legi Jardí aquests darrers anys ha apostat per 
anar renovant el seu Projecte Educatiu, no solament en l’aplicació de les noves 
tecnologies sinó principalment en la metodologia d’ensenyament aprenentatge. 

És per això que el curs 2017-2018 s’està implantant un model d’aprenentatge 
basat en el pensament (TBL), per aconseguir que els nostres alumnes aprenguin 
de manera significativa i desenvolupin competències i habilitats que els serviran, no 
solament a l’escola, sinó també en diferents àmbits i al llarg de la vida. 

Ens proposem aconseguir alumnes amb un bon pensament crític i creatiu que 
els faci competents a l’hora de resoldre problemes i prendre decisions. Aquestes 
creiem que són habilitats que demana l’educació del segle SXXI per poder fer front 
amb èxit els requeriments d’una societat canviant.

L’aprenentatge basat en el pensament és una metodologia amb la qual s’infusiona 
el currículum amb rutines i destreses de pensament, potenciant que aquest 
esdevingui PENSAMENT VISIBLE.

PENSAMENT 
VISIBLE

ORGANITZA

ILUSTRA PENSA

METODOLOGIA TBL 
(Thinking Based Learning // Aprenentatge 

basat en el pensament)

El repte és ajudar als alumnes a ser bons pensadors.
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Pensar en com
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PENSAMENT VISIBLE
Mapes mentals 

Organitzadors gràfics

TRANSFERIR ELS 
APRENENTATGES

PENSAMENT

ORGANITZAT EFICAÇ CRÍTIC CREATIU

L’aprenentatge basat en el pensament permet ensenyar a pensar amb 
destresa, a través dels continguts curriculars, des d’infantil fins a l’ESO.

A partir de rutines i destreses de pensament s’aconsegueix que els nostres 
alumnes siguin capaços d’argumentar, prendre decisions i resoldre problemes 
amb destresa valorant les conseqüències.

Una part inseparable de la metodologia TBL és la metacognició, que consisteix 
a mirar-se un mateix i reflexionar sobre el propi procés de pensament. 
Les dinàmiques de les classes canvien: el professor és un guia del procés 
d’aprenentatge que suggereix, anima, fa bones preguntes, corregeix, i els 
alumnes es fan protagonistes d’aquest procés. 

S’ensenya els alumnes diferents rutines i destreses com: “compara i contrasta”, 
presa de decisions, resoldre problemes... I amb els més grans es treballen 
hàbits mentals com: escoltar amb empatia, ser flexibles, persistents en la 
recerca d’informació...


