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rran de les intel·ligències
múltiples de
Howard Gardner, és cada
vegada més evident la importància d’afavorir que
els infants aprenguin tenint en compte el seu tipus d’intel·ligència. Motivar-los, de vegades, pot
ser complicat i disposar
de les eines adequades
ens ajuda a connectar
amb ells per despertar el
seu interès. En definitiva,
es tracta d’ajudar-los a
aprendre utilitzant les
seves habilitats i els seus
interessos com a mitjà de
connexió perquè la tasca
sigui atractiva.

Coneixes els lapbooks?

Una nova manera d’aprendre
Aquests arxivadors ofereixen als infants maneres creatives de recopilar
la informació i presentar-la atractivament, alhora que aprenen

Què és un lapbook?

És una carpeta o arxivador desplegable fet de
cartolina que conté notes, dibuixos, minillibres,
fotos i altres materials
que recullen d’una manera organitzada i molt
visual informació detallada sobre el tema central. La seva principal
utilitat és que concentra
tota la informació tan
gràficament que el nin
aprèn divertint-se.
El terme el va utilitzar
per primera vegada una
mare americana que seguia el mètode Homeschool, modalitat alternativa d’educació que
es duu a terme íntegrament a casa i no en un
centre educatiu ordinari.
Amb el terme feia referència al fet que el projecte complet adquireix
el format d’un llibre
(’book’) que el nin pot
posar-se a la seva falda
(’lap’). A Espanya moltes
famílies que opten pel
homeschooling van començar a utilitzar aquest
recurs, en el qual ara alguns col·legis ja han vist
una nova manera d’ensenyar. Atesa la creixent
popularitat, ja existeix a
internet una gran varietat de blogs que expliquen pas a pas com elaborar-lo oferint moltíssimes idees per ajudar a
despertar la creativitat.
Avantatges del lapbook

Pel que fa als estils
d’aprenentatge, el lapbook és compatible amb
qualsevol perquè és un
material interactiu i flexible que permet a l’infant decidir durant tot el
procés. Així és avantatjós
per a l’alumne amb un es-

APRENDRE. Disposar de les

eines adequades ajuda a
despertar el seu interès. ARXIU

til d’aprenentatge visual,
que és organitzat, capaç
d’absorbir grans quantitats d’informació i de
transformar les paraules
en imatges; per a l’alumne auditiu, que aprèn
d’una manera seqüencial
i que necessita organitzar
mentalment les seves
idees i prefereix escoltar
o explicar la informació a
una altra persona; per a
un alumne sinestèsic, que
aprèn a través de sensaci-

ons i moviments utilitzant textures, materials i
experiments. De la mateixa manera, el menut
podrà accedir al coneixement a través del seu tipus d’intel·ligència predominant. A més, els beneficis directes sobre el
nin i el procés d’aprenentatge són:
- S’enriqueix del contingut, ja que implicar-se en
el projecte li farà sentirse més responsable del

seu aprenentatge, augmentar el desig de conèixer i de donar el millor de
si mateix.
- Aprèn del procés perquè li farà adquirir i posar en pràctica estratègies que li serviran al llarg
de la seva vida: planificació, síntesi, creativitat,
avaluació, presa de decisions, etc.
- Haver après mentre
treballava en la recerca i
organització de la infor-

Suggeriments
http://rosafernandezsal
amancaprimaria.blogspo
t.com.es/
Inclou un tutorial de com
realitzar un lapbook i
una gran varietat
d’exemples.
https://biblioabrazo.wor
dpress.com Ofereix
imatges de diferents
formats per agafar idees.

‘The Ultimate Lap Book
Handbook’.
Duby Tammy i Regeling
Cyndy. (2006).
La mare i escriptora que
va utilitzar el terme per
primera vegada ofereix
tots els detalls sobre el
concepte del lapbook i
també com crear altres
tipus de llibres.

mació li facilitarà l’estudi
i la memorització.
- Tot el que aprengui durant el procés ho recordarà amb més facilitat i
durant més temps, ja que
associarà conceptes que
serà capaç d’utilitzar
posteriorment.
- Tant el procés de creació com el projecte acabat és interactiu.
- Afavoreix la comprensió de la informació i l’estructuració de les idees.
- És flexible a qualsevol
edat, nivell educatiu i assignatura.
Una vegada hem acabat amb el lapbook, per
no caure en el costum
d’emmagatzemar-ho i
oblidar-nos-ne, el podem
convertir en una eina de
revisió. A mesura que
avançam en el curs,
abans de començar un
nou tema o durant el tema ens pot servir per repassar el que ja sabem i
per relacionar-ho amb
els nous coneixements,

tornar a explicar-ho, recordar el procés i el que
vam aprendre amb això,
etc.
Relació amb altres eines

Parant esment a les tècniques d’estudi, existeix
una gran varietat de mètodes que ajuden els
alumnes a discriminar
les idees principals de les
secundàries, sintetitzar
la informació, organitzar
les seves idees, etc. Però
moltes vegades els resulta difícil elaborar tots
aquests processos perquè no han après a treballar d’una manera organitzada, no comprenen el
que llegeixen ni connecten amb la motivació per
implicar-se en la tasca.
Podríem trobar certa
similitud entre el lapbook i el mapa mental o
fins i tot l’esquema. Els
tres requereixen que
l’alumne llegeixi i comprengui la informació, sigui capaç de seleccionar
les idees amb les quals
vol treballar i les organitzi visualment. L’avantatge en aquest cas seria en
primer lloc que no es limita només a utilitzar
paraules com fa l’esquema ni només a utilitzar
imatges com fa el mapa
mental, sinó que permet
combinar diverses tècniques i organitzar la informació com ho prefereixi
cadascú. A més, permet
aprofundir una mica més
en els conceptes, més enllà de les idees principals
i secundàries en les quals
se centren els altres dos.
Això l’ajudarà a anar
comprenent al seu ritme
la informació amb la qual
treballa.
Respecte dels murals,
un dels tradicionals mètodes de presentació de
treballs, el lapbook permet treballar en profunditat lluny del simple fet
de col·locar imatges i textos, perquè podem jugar
amb diferents materials,
textures, desplegables,
incloure 3D i pop up, etc.
Aprofitam així la característica interactiva i feim
que la posterior explicació de la informació sigui
més atractiva per a tots.
I és que, com diu Howard
Gardner, “el realment
important és en què decidim treballar i quant
ens aplicam a una tasca,
la qualitat de l’ensenyament i els recursos dels
quals disposam”.e

