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INTRODUCCIÓ
El Projecte Educatiu de Centre – PEC, té com a finalitat afavorir la coherència i la continuïtat
de l’acció educativa, plasmant la línia pedagògica del centre després d’haver analitzat la
identitat interna i el context geogràfic, social, econòmic i cultural que l’envolta.

Darrere d’aquest PEC hi ha un equip educatiu que hem volgut reflectir qui som, on som i que
volem, definint una concepció d’infant capaç d’aprendre en un procés dinàmic, actiu, de joc i
plaer. Respectant el desenvolupament i la maduració propis de cada nen i nena.
Aquest projecte ha de ser una proposta viva, flexible i dinàmica, i cal que avanci al ritme dels
infants, al nostre i al de l’entorn sempre canviant. A la vegada que vagi incorporant els canvis
que la realitat demani.
Per tot això, l’Equip educatiu es compromet a un treball cohesionat, fruit de l’argumentació,
la discussió, el debat, el pensament i l’anàlisi, per arribar a millorar el dia a dia i a donar el
millor de nosaltres.
Buscant sempre noves i millors formes per desenvolupar la nostra tasca educativa envers els
infants.

Un espai obert a la natura on viure la infantesa
A l’Escola Bressol Valldoreix respectem el ritme dels infants,
mostrant respecte per l’infant com a persona i
adaptant-nos a les seves necessitats.
Tenint cura en donar una atenció el més individualitzat possible,
valorant la seva autonomia i possibilitant al nen
a fer les seves pròpies conquestes.
Equip Educatiu de l’Escola Bressol Valldoreix
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IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE
Denominació: Escola Bressol Valldoreix
Autorització: Última autorització escola nova: 01/09/2010
Subvenció: Generalitat de Catalunya – Departament d’Ensenyament
Titular: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix - NIF P0800003F
Codi: 08072048
Adreça: Escola bressol : Brollador, 7 08197 Valldoreix
EMD de Valldoreix: Rambla Mossèn Cinto Verdaguer, 185 08197 Valldoreix
Telèfons: Escola bressol : 935 892 486
EMD de Valldoreix: 936 742 719
Correu electrònic: Escola bressol : escolabressol@valldoreix.cat
EMD de Valldoreix: emdvalldoreix.cat
Web: Escola bressol: http://www.escolabressolvalldoreix.cat
EMD Valldoreix: http://www.valldoreix.cat
Capacitat i grups:
1 GRUP NADONS: 8 infants de 4 a 8 mesos
1 GRUP PETITS: 10 infants de 9 a 12 mesos
2 GRUP MITJANS: 26 infants de 12 a 21 mesos
3 GRUPS GRANS: 40 infants de 2 a 3 anys (actualment sols hi ha 2 grups en funcionament)
La capacitat total del centre és de 102 places. Actualment, amb la reducció d’un grup,
l’ocupació és de 84 infants.

Edicions Projecte Educatiu: 1a aprovació 1 - 10 - 2016
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CONTEXT
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CONTEXT on som?
TRETS DEL POBLE
HISTÒRIA
L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix està situada a l’extrem sud-oest del terme
municipal de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i dista uns 20 km de la ciutat de
Barcelona. Valldoreix té una extensió aproximada de 10 km².
Antigament el seu terme, anomenat Aiguallonga, havia pertangut a la baronia de Canals, les
ruïnes del castell de la qual es troben al sud-oest del nucli urbanitzat, i a mitjan segle XIX fou
agregat a Sant Cugat. La població actual va néixer cap als anys 1916-1918 com a ciutat jardí,
o urbanització residencial, entorn de l'antiga església de Sant Cebrià d'origen romànic, i la
parada dels Ferrocarrils de Catalunya, actualment Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya.
L’actual autonomia municipal valldoreixenca té el seu origen l’any 1958 amb la creació de
l’Entitat Local Menor de Valldoreix, precedent de l'actual Entitat Municipal Descentralitzada.
Durant les dècades dels cinquanta, seixanta i setanta la població estable no experimentà
grans canvis, tot i que la població estacional dinamitzava la vida social durant l’estiu i els
caps de setmana. A mitjans dels anys vuitanta Valldoreix experimentà un fort increment en
la construcció d’habitatges, cosa que comportà un increment paral·lel de la població estable.
Actualment té una població aproximada d’uns vuit mil habitants.

SITUACIÓ GEOGRAFICA I FÍSICA
L’Entitat Municipal Descentralitzada (E.M.D.) de Valldoreix forma part del municipi de Sant
Cugat del Vallès.
Es troba a l’extrem sud-oest del municipi i pertany a la comarca del Vallès Occidental.
Valldoreix té una superfície de 9,8 km² i una població de 7.593 persones, el que li atorga una
densitat de 770 hab./ km² . El territori de Valldoreix s’estén per la vessant nord de la Serra
de Collserola.
Pel nord limita amb Mira-sol (Sant Cugat del Vallès), pel sud-est amb la Floresta (Sant Cugat
del Vallès), pel sud amb Molins de Rei, pel sud-oest limita amb el terme municipal del Papiol
i pel nord-oest amb el municipi de Rubí (a l’oest s’ubica Castellbisbal).
Tanmateix es troba al centre de la Regió Metropolitana de Barcelona (R.M.B.), que comprèn
set comarques de l’àrea d’influència de Barcelona. Concretament, es trobaria dins de la
segona corona d’influència, amb fortes relacions amb Barcelona però sense formar part del
seu continu urbà.
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NIVELL DEMOGRÀFIC I SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA
Població: 8.092 hab.
Superfície: 9,8 km²
Xarxa viària: 94,17 km
Nombre d’habitatges: 2900
Primeres residències: 2214
Segones residències: 686
Densitat de població: 770 hab./ km²
Mitjana d’habitants per habitatge: 3,41

Zona de parc forestal: 5, 23 km²
Gràfic: Evolució de població (1950-2009)

Zones verdes: 1,3 km²
La xarxa viària externa que abasteix l’EMD de Valldoreix i es compon dels següents accessos i
vies interurbanes:
- Autopista AP-7: d’abast internacional, circula de sud-est a oest pel nord del territori de
Valldoreix. La sortida més propera per accedir a la municipalitat és el barri de Mira-Sol de
Sant Cugat del Vallès.
- Autopista C-16: els Túnels de Vallvidrera són l’accés més curt a Barcelona. Travessen
Valldoreix de sud a nord i la sortida més propera és la de Sant Cugat (barri de Can Gatxet).
- BV-1462: és l’anomenada carretera de Vallvidrera i enllaça Valldoreix amb Barcelona
(Sarrià) i, en l’altre sentit, fins a Sant Cugat del Vallès. Passa per la plaça de Can Cadena de
Valldoreix (el principal nus viari), raó per la qual també forma part de la xarxa viària interna.
- C-1413: carretera d’àmbit comarcal que passa pel nord-oest del terme de Valldoreix,
resseguint el traçat de l’AP-7 cap al sud i endinsant-se a Rubí cap al nord. L’accés a Valldoreix
es realitza per l’avinguda del baixador de Valldoreix (barri de Mas Gener).
Les comunicacions principals amb transport públic són: els FGC, amb estació a Valldoreix,
que connecten Barcelona amb les principals poblacions del Vallès Occidental, i les diferents
línies d’autobusos locals, internes de Valldoreix i les que comuniquen amb les poblacions de
les rodalies, Sant Cugat, Mira-sol, La Floresta i Les Planes.
En total hi ha 6 línies que ofereixen el servei d’autobús urbà a la municipalitat de Valldoreix.
L’EMD de Valldoreix gestiona directament 3 d’aquestes i l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès les altres 3.
D’altra banda, les línies 1, 3 i 4 tracen part del seu recorregut a Valldoreix i es gestionen des
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
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La qualitat de vida és mitjana - alta. El tipus d’habitatge més nombrós és el d’habitatge
unifamiliar, els blocs de pisos són molt minoritaris, pràcticament inexistents.
El nivell econòmic de les famílies del municipi és mitjà - alt. La població viu bàsicament del
sector serveis.

Serveis
Industria
Construcció
Agricultura

Quant a l’activitat econòmica a Valldoreix:
- Sector primari L’activitat en el sector primari és pràcticament nul·la en l’àmbit de
Valldoreix. Tot i que es té constància d’un projecte de recuperació de conreus i per tant,
d’activitat agrària, el seu objectiu no és econòmic sinó bàsicament la prevenció d’incendis
forestals. En qualsevol cas, no es té constància de cap explotació agrícola i/o ramadera
important al municipi.
- Sector secundari Zona industrial al Polígon de Can Calopa. La superfície és de 230.024m² ,
un 64% dels quals és sòl industrial, un 3% són equipaments, un 10% zona verda i un 23%
viari. No hi ha sòl industrial vacant.
- Sector terciari Respecte del sector terciari les activitats es distribueixen a la zona de la
Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i entorn.
L’absència d’edificis amb baixos destinats a locals comercials dificulta l’obertura d’activitats
terciàries.

TRETS CULTURALS
La formació de la població és majoritàriament amb estudis: el 30% té estudis universitaris,
un 40% secundaris, un 38% primaris. Tanmateix resta un 1,1% de població sense estudis.
La majoria de les famílies són catalanoparlants, la resta moltes són bilingues de parla
catalana i castellana, una part sols utilitza el castellà o algun altra llengua europea o magrebí
en l’àmbit familiar. Només hi ha un 5% de població que no entén català.
Les festes principals pròpies on es fan actes són la Festa Major, Sant Cebrià i l’Aplec de la
Salut.
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ENSENYAMENT MUNICIPAL:
Escola Bressol Valldoreix
Escola de Música Valldoreix
Consell Sectorial d’Educació
OFERTA EDUCATIVA PUBLICA:
CEIP Jaume Ferran i Clua
IES Arnau Cadell
OFERTA EDUCATIVA PRIVADA:
Llar d’Infants Quitxalla
Escola Sefardita Hatikva
Escola Infantil La Farga
SERVEIS:
CAP Valldoreix
Hospital General de Catalunya
Serveis socials
Entitats i associacions
Comerç i empreses
COMERÇ:
Mercat dels dissabtes
Artesans de Valldoreix
Mercat de Brocanters
Mercat de segona mà
ENTITATS ESPORTIVES:
Club Esportiu Valldoreix (Tenis Valldoreix)
Club Handbol Valldoreix
Complex Esportiu E.M.D. Valldoreix
Pavelló Voleibol Valldoreix
INFRAESTRUCTURES:
Zona esportiva: camp de futbol
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TRETS D’IDENTITAT
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TRETS D’IDENTITAT qui som?
ESCOLA BRESSOL VALLDOREIX
L’Escola Bressol imparteix el primer cicle d’educació infantil. És la primera escola de caràcter
no obligatori, adreçada a nens i nenes d’edats compreses entre els quatre mesos i els dos
anys. És on s’estableixen les primeres bases per un desenvolupament integral de l’infant.
En un espai que potencia les seves capacitats i satisfà les necessitats físiques, afectives,
emocionals, personals, intel·lectuals i socials dels infants.
En un clima alegre, amorós, proper i de seguretat per aconseguir un infant feliç i satisfet de
si mateix.
L’escolarització dels infants d’aquestes edats compleix una funció educativa clau durant els
primers anys de vida, ja que aporta elements d’aprenentatge per al desenvolupament
personal.
La tasca educativa està en mans d’un equip professional qualificat, que amb la participació
de les famílies treballen pel ple desenvolupament de les capacitats dels infants.
Junts es procura complir una important funció social que ajuda a conciliar la vida familiar i la
vida laboral, per donar un marc d’estabilitat entorn de l’infant.

BREU REFERÈNCIA HISTÒRICA DE LA NOSTRA ESCOLA
L’Escola Bressol Valldoreix, neix de la inquietud de les famílies del poble per poder
escolaritzar als infants de 4 i 5 anys. La Llei de 1970 parlava d’educació preescolar a partir de
4 anys, edat en la qual començava el parvulari, de dos anys de durada. La dependència
d’aquests centres, que no formaven part del sistema educatiu, era múltiple: Ministeri
d’Educació i Ciència, Ministeri de Treball, Ministeri de Cultura, Ministeri de Sanitat i podien
estar adscrits a un o altre indiferentment.
El desembre de 1971 es posa en marxa un primer parvulari als baixos de l’església de Sant
Cebrià, cedits per la Parròquia i es crea la primera junta de pares Montserrat Major. Les
encarregades de posar en marxa aquest projecte varen ser Margarita Juárez i Assumpta
Altet. D’aquests primers inicis i amb el creixement constant del nombre d’infants, el local es
va quedar petit, i l’escola es va traslladar als baixos de l’altra església del poble, la de
L’Assumpció.
Posteriorment, aquest local va haver d’allotjar les instal·lacions de la Creu Roja Local i
l’escola va haver de fer un segon trasllat. L’Entitat Local Menor (actualment Entitat
Municipal Descentralitzada), disposava d’un espai cedit per usos culturals, on antigament ja
havia estat ubicada l’escola pública del poble, i l’any 1975, l’Escola Bressol es va traslladar en
aquesta nova ubicació.
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El curs 1975-1976 l’escola pública torna a acollir infants de 4 i 5 anys i a partir de llavors
l’escola comença a matricular infants de 2 a 4 anys. Aquest nou centre disposava de dues
aules.
L’any 1979 es creà la Fundació de l’Escola Bressol que s’encarrega de vetllar per l’escola fins
a l’any 1989, any en què l’escola passa a dependre directament de l’Entitat Local Menor
(actualment Entitat Municipal Descentralitzada), fins avui dia.
L’any 1987 es fa una primera ampliació del centre i passa de dos a quatre aules.
El curs 1994-1995, els infants de P-3 passen a formar part del segon cicle d’Educació Infantil i
des de llavors, l’Escola Bressol comença a matricular infants a partir de 8 mesos.
El curs 1996-1997, l’escola va celebrar el seu 25è aniversari.
El curs 2003-2004, davant de la possibilitat de deixar 16 famílies del poble sense una escola
bressol pública, es fa una segona ampliació i en un mes i mig es construeix una nova aula,
passant de quatre a cinc aules.
El curs 2010-2011 l’escola inicia una nova etapa en l’actual centre, un edifici de nova
construcció, ubicat al costat de les instal·lacions del CEIP Jaume Ferran i Clua. Aquest edifici
té una capacitat de 102 places, repartides en 7 aules, i disposa d’una aula de nadons on
s’acullen infants de 4 a 8 mesos d’edat.
D’aquí neix la necessitat de la renovació del Projecte Educatiu, ja que treballar en unes
instal·lacions modernes i adequades, així com l’esperit de donar qualitat pedagògica, fan
pensar en noves formes de plantejar l’escola.

PERSONAL QUE HA TREBALLAT DES DEL 1971 AL 2016:













Assumpta Altet - Margarita Juárez
Rosa Marzal - Pilar López ᵻ
Rosa Cuadra - Elisabet Royo
Maria Buscallà - Virgínia Gil
Núria Cirera - Maria Rosa Núñez
Carme Bröll - Mònica Caixal
Asun Llorens - Àngels Izquierdo Elena González - Isabel Penelo
Anna Calvo - Íngrid Morera
Núria Pagà - Montse Fernández
Raquel Belmonte – Sònia Bea
Sílvia Pellicer - Anabel Camarero
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L’ESCOLA 1980

L’ESCOLA 2005
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L’ESCOLA 2016
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TRETS QUE ENS IDENTIFIQUEN:


Espai socialitzador: els pares, màxims responsables de l’infant, dipositant la seva
confiança en el centre comparteixen la seva educació, amb una relació propera i
establint un vincle de compromís educatiu.
Els nens i les nenes surten del nucli familiar per conviure amb altres infants i amb
altres adults integrant-se per primera vegada en les normes de respecte i convivència
social.



Funció educativa: entenem l’escola com un espai per viure i desenvolupar-se a través
del joc i l’experimentació, bases de l’aprenentatge infantil
Cal tenir en compte la singularitat de cada infant, no hi ha dues persones iguals, i cal
respectar la seva manera de ser i de fer.



Infant protagonista actiu: pensem que és un ésser capaç, potent, creatiu, en
constant evolució i actiu en el seu aprenentatge. Amb un extraordinari potencial per
desenvolupar-se i davant d’un món ple de possibilitats per descobrir i explorar.
Per això li hem de facilitar un medi ric per experimentar, amb propostes de joc i
activitats que li permetin investigar.



Escola catalana: es potenciarà tot allò que reafirmi i incrementi aquesta identitat, a
través de la llengua i la cultura. La llengua vehicular d’aprenentatge, comunicació i
gestió serà la catalana.
S’utilitzarà la llengua castellana de manera normal i pel bon funcionament, quan sigui
convenient.
S’introduirà el coneixement de les festes i tradicions populars catalanes: Castanyada,
Nadal, Carnaval, Sant Jordi, Pasqua, ...



Coeducació: l’educació serà igual per a nens i nenes, potenciant tot allò que impliqui
igualtat de drets i la no discriminació de l’activitat educativa.
Es potenciarà tot allò que impliqui la igualtat de l’home i la dona, d’una manera
natural i normalitzada.



Integració – inclusió: entenem que els nens i les nenes amb dificultats o problemes
que requereixen una educació o tracte especial s’han d’integrar a la vida escolar i
social.
Cada cas ha de ser tractat de forma individual per l’Equip d’Assessorament
Professional (DAPSI), que serà qui conjuntament amb els professionals mèdics,
determinarà les solucions més adients per la seva òptima integració a l’escola.
Per la curta edat dels infants cal observar, estar alerta i intuir les possibles dificultats
que es puguin presentar en el seu desenvolupament.
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Gestió democràtica: a través del Consell Escolar on estan representats tots els
sectors que integren l’escola: Entitat Municipal Descentralitzada, Direcció, Equip
Educatiu i pares i mares o tutors.



Escola apolítica: som respectuosos amb les diferents maneres de pensar i oberts a
tothom. Així es respectaran totes les opcions ideològiques de les famílies, estimulant
actituds democràtiques de tolerància, solidaritat i diàleg.



Escola aconfessional: com a centre públic obert a tota la població es declara dedicat
a la formació integra dels nens i nenes al marge de qualsevol ideologia o creença.
S’assumirà una postura de respecte a totes les religions i no d’adoctrinament de cap
d’elles.
Actualment la societat planteja una realitat diferent i canviant, el seu reflex és el de
la diversitat i la multicultural, per tant l’escola ha de tenir una postura respectuosa.
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LA NOSTRA ESCOLA AVUI
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MARC LEGAL
LLEIS I DECRETS
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: Art. 27 – Art 149.1.30 – Art. 149.1.18
L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA: Art. 131
Llei 7/1978, del 18 d’abril de Normalització Lingüística
Llei 1/1998, del 7 de gener de Normalització Lingüística
LOE – Ley Orgánica de Educación 2/2006, 3 de maig
LEC – Llei d’Educació de Catalunya 12/2009, del 10 de juliol
Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel que es regulen el primer cicle d’Educació Infantil i els
requisits dels centres.
Decret 101/2010, de 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de primer cicle de l’Educació
Infantil
Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius
LEGISLACIÓ VINCULADA AL SISTEMA EDUCATIU
LO 15/1999 protecció de dades personals
LO 1/1982 dret d’honor, intimitat i imatge
LO 1/1996 protecció jurídica del menor
LO 5/2000 i LO 8/2006 responsabilitat penal menor
Llei 14/2010 dret infància i adolescència
Llei 31/1995 prevenció de riscos laborals
LO 2/2009 integració estrangers
Llei 8/2006 de 8 de juliol, de conciliació de la vida personal, familiar i laboral
REFERÈNCIES NORMATIVES
D75/2007, d’admissió d’alumnes
D 279/2006, sobre els drets i deures de l’alumnat
D160/96 i D 161/96, sobre transport i menjador
D 155/94 i D 180/05, sobre serveis educatius
D 299/97, sobre atenció educativa d’alumnes amb necessitats educatives especials - n.e.e
Ordre 13-XI-89 i Ordre 16-X-91 incidents i accidents
DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DE L’INFANT: Nacions Unides – 1959
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L’ORGANITZACIÓ
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L’ORGANITZACIÓ com ens organitzem?
ÀMBIT INSTITUCIONAL


De projecció interior: L’eix principal és el respecte mutu entre els treballadors, tant
en ordre ascendent, com descendent.
Cal valorar des del respecte totes les formes de pensar, els costums, les creences, ...
donant importància en què la diversitat és enriquidora.



De projecció exterior: S’ha de transmetre els valors i la pedagogia propis, donant a
conèixer i projectant l’escola a tots els estaments i persones que ho requereixin.
Crear un marc de confiança i relació oberta a totes les institucions, entitats i
organitzacions vinculades a l’escola.



De formació: Donar gran importància a la formació com a base d’actualització en els
corrents pedagògics i psicològics.
També com a font de relació amb altres escoles, i per tant obrir vincles amb les altres
persones del món educatiu, per ampliar el ventall d’experiències que poden enriquir
mútuament la forma d’actuar i pensar.

ÀMBIT GESTIÓ
Som una escola pública d’àmbit municipal. El titular de l’escola és l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, representat pel President i el Regidor/a d’Ensenyament que
és qui vehicula la relació entre aquest i la Direcció de l’Escola Bressol.

Funcions:
Les funcions del Titular són representar i gestionar l’escola en l’apartat administratiu tan
intern com amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Les funcions de la Direcció són representar i gestionar l’escola, a partir que s’estableix en el
Projecte de Direcció. Així com vehicular les gestions amb Inspecció, per acomplir amb la
normativa establerta.

El finançament:
Com escola publica el finançament es reparteix:
- Subvenció Diputació.
- Aportació Ajuntament: contractació personal, instal·lacions, manteniment,
subministres, neteja, material, etc.
- Aportació famílies en forma de quotes: una matrícula inicial en el moment de
la primera incorporació de l’infant a l’escola i 11 quotes cada curs.
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El pressupost es desglossa en aquests conceptes:
Personal
 Manteniment edifici escola
 Consums i subministraments
 Manteniment Pla d’autoprotecció
 Menjador escola
 Contracte servei de neteja
 Material d’oficina i didàctic
 Vestuari de les educadores
 Festes i celebracions
 Becaris FP Dual
 Inversions
 Indeterminats
-

La Direcció fa les tasques administratives de comptabilitat i cobrament de quotes,
així com la gestió de les inscripcions i matrícules.

-

La Direcció presideix, dirigeix i representa l’escola. La Direcció junt amb l’Equip
Educatiu té la responsabilitat d’acomplir les instruccions del Departament
d’Ensenyament.

-

Els pares i mares estan representats per l’AMPA que dinamitza la relació entre
aquests, l’escola i l’EMD.

CONSELL ESCOLAR
Tots formen part del Consell Escolar com a òrgan de participació, d’organització i de gestió
del centre. Representats per:
 La Direcció de l’Escola Bressol, que la presideix.
 Un representant de l’EMD, titular del centre, representat pel Regidor/a
d’Ensenyament.
 Dos representants de l’Equip Educatiu.
 Dos representants del sector mares i pares.

ÀMBIT HUMÀ
El personal de l’Equip Educatiu assumirà les funcions que li siguin encomanades:
- La Direcció en el Projecte de Direcció.
- Les educadores en el Pla Anual de Centre.
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Aquests els elabora la Direcció i són aprovats internament per Claustre i després per Consell
Escolar.
Tot el personal ha de tenir la titulació que li correspon per les funcions que ha d’assumir, i
sempre segons normativa.

CLAUSTRE
-

Direcció: dedicarà tota la jornada a les funcions de Directora, donant suport a les
aules si s’escau. El seu horari ha de ser flexible, per permetre representar i gestionar
l’escola, segons les situacions ho determinin: per funcions de representació al
Departament o altres institucions, de gestió interna, de gestió d’administració, de
formació específica, i sobretot per la coordinació i gestió pedagògica.

-

Tutores i educadores auxiliars: sis educadores en funció de Tutores i sis educadores
auxiliars, una per grup d’infants en funcionament.
L’horari de les tutores i educadores està repartit en dos torns:
- 1er torn: de 08:45 fins les 16:30 hores
- 2on torn: de 09:30 fins les 17:15 hores
Les tutores i educadores dedicaran 7 hores de dedicació exclusiva a l’aula, la resta es
dedicarà a preparació. Hauran de repartir el temps entre la tasca docent directa amb
els infants, la relació amb les famílies, la programació i preparació de les activitats i
l’avaluació.

-

Comissions: les tutores i les educadores es repartiran en diferents comissions i es
faran responsables de les tasques generals de manteniment dels espais i materials de
l’escola.

-

Substitucions internes: Entre tot el personal s’han de cobrir totes les necessitats de
l’escola, derivades dels serveis que presta, tant els educatius com els de conciliació
familiar. Així com les substitucions internes curtes, que es puguin derivar.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA I PEDAGÒGICA
DAPSI, el CDIAP de Sant Cugat del Vallès, fa les funcions d’assessorament i tractament si
s’escau, quan es detecta alguna dificultat o trastorn en la maduració i desenvolupament de
l’infant. Tant a les famílies com a les educadores.

ORGANIGRAMA
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SERVEIS
L’escola donarà un servei educatiu i d’acollida amb un horari ininterromput. L’escola
recomana a les famílies que l’infant no faci més hores d’estada a l’escola, que les necessàries
per la conciliació de la vida laboral dels pares.

HORARI:


Acollida matinal: de 8:00 a 9:00 hores
Servei opcional repartit en dues franges, de 8:00 a 9:00 hores o de 8:30 a 9:00 hores.
Esmorzar i activitats d’acollida.



Horari d’activitats escolars: de 9:00 a 12:00 hores
Entrada: de 9:00 a 10:00 hores, franja flexible amb activitats d’acollida i joc lliure.
Sortida: de 11:45 a 12:00 hores
Menjador: de 11:45 a 15:00 hores, dinar i descans. Aprenentatge d’hàbits relacionats
amb l’alimentació la higiene i el descans.
L’horari de l’aula de Nadons és flexible, segons les necessitats dels infants.



Horari d’activitats escolars i berenar: de 15:00 a 17:00 hores
Entrada: de 15:00 a 15:15, franja flexible amb activitats d’acollida i joc lliure.
Berenar: de 15:30 a 16:00, aprenentatge d’hàbits relacionats amb l’alimentació la
higiene. De 16:00 a 17:00, activitats de joc, jardí, etc.
Sortida: 17:00 hores.

JORNADA LABORAL PERSONAL:



7:00 hores de tasca docent
45 minuts de preparació

Preparació del curs: es dedicaran entre dos i tres dies al finalitzar el curs escolar, sense
infants, pel tancament de les aules i des del primer dia laborable del mes de setembre fins al
darrer dia laborable abans de l’inici del curs escolar dels infants, a la preparació i
programació del curs, així com l’adequació de les aules i la resta d’espais de l’escola.
Acollida: Les tutores i educadores, dedicaran 16 hores anuals destinades a l’acollida matinal,
que es realitzarà per torns.
Reunions d’equip: Es dedicaran 18 sessions de 2:45 hores, repartides al llarg del curs, a les
reunions d’equip.
Reunions amb les famílies: Es destinaran 3 reunions de 3 hores cada una, total 9 hores,
anualment.
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Festes i celebracions escolars: Es destinaran 3 hores dedicades a celebracions escolars fora
de l’horari lectiu (Castanyada, Carnaval, Sant Jordi), i 7 hores dedicades a la festa de Fi de
curs, 3 hores per la festa dels nens a la tarda i 4 hores pel Sopar de Pares a la nit, fent un
total de 10 hores anuals.
Borsa d’hores: Aproximadament 32 hores anuals (segons any), dedicades a activitats de
caràcter escolar fora del centre (compres, reunions, preparació de material, etc.), fins a
completar la jornada laboral anual de 1672:30:00 hores.
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OBJECTIUS
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OBJECTIUS I PRIORITATS, que volem?
ÀMBIT PEDAGÒGIC
L’objectiu de l’Equip Educatiu del Centre és potenciar el desenvolupament dels infants,
durant el seu pas per l’escola, en tots els àmbits de la persona: físic, emocional, cognitiu,
relacional i comunicatiu. Al mateix temps que atenem les seves necessitats bàsiques:
alimentació, higiene, descans, relació i moviment, afavorint que vagin fent petits passos en
la seva autonomia.
El nostre model educatiu es basa:


Model Cognitiu – Constructivista: basat en les teories de Piaget, Vigotsky i Bruner en
què l’infant és el protagonista dels seus aprenentatges, en un procés dinàmic on a
partir dels seus coneixements previs anirà construint-ne de nous, a partir de la seva
experiència i relació amb els altres.



Mètode Montessori: es basa en la facilitat i capacitat que tenen els nens per absorbir
i aprendre de forma espontània del que els envolta, cal donar oportunitats
d’aprendre en llibertat i respecte.



Mètode Lóczy: basat en el respecte de l’infant com a persona, com a ésser únic que
estableix relacions i que influeix en el seu entorn, en la llibertat de moviment i la
conquesta de l’autonomia, potenciant la petició de la seva participació i l’espera
atenta de la seva col·laboració en les activitats quotidianes i donant valor a les
relacions personals estables i de la constància en les actituds educatives.

Sabem que els nens i nenes aprenen a través del joc i la manipulació – experimentació, que
és la base de l’aprenentatge infantil. Per tant donarem especial rellevància a les activitats de
la vida quotidiana i a la construcció del coneixement, proposant espais de referència que els
afavoreixin.
TOTS ELS ESPAIS I ELS MOMENTS DE L’ESCOLA SÓN EDUCATIUS
La forma com s’organitzen l’espai, els materials i el temps ha de tenir en compte les
necessitats dels infants i contribuir al desenvolupament de la seva autonomia.
L’organització temporal ha de ser adequada, si volem experiències educatives de qualitat,
amb ritmes tranquils, tenint cura de les transicions entre activitats.
La tasca educativa és compartida amb les famílies: Família i escola tenen un objectiu comú:
“col·laborar de manera activa en la formació dels infants”. Per compartir aquesta tasca cal
establir un àmbit de confiança mútua, a través de la relació quotidiana del dia a dia, però
també obrint l’escola a la seva participació a través de l’AMPA i el Consell Escolar.
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El pilar fonamental pel benestar i desenvolupament dels infants és la família, per aquest
motiu, no s’oculta informació i s’estableix una relació recíproca de diàleg constant i portes
obertes.
Cal mantenir una estreta col·laboració i facilitar el coneixement del funcionament de l’escola
i dels diferents aspectes de l’evolució dels aprenentatges escolars, impulsant la participació
dels pares i mares per aconseguir una coherència i corresponsabilitat en el procés educatiu
dels infants, emmarcats en la Carta de Compromís Educatiu.

PRINCIPALS OBJECTIUS
Els objectius de l’escola cal que vagin encaminats a aconseguir l’acompliment dels trets
d’identitat que la defineixen.


Treballar per fer infants feliços: respectant la maduració pròpia, afavorint el
desenvolupament integral en l’àmbit emocional, cognitiu, socioafectiu i psicomotriu.



Consolidar l’escola com a equipament públic i de qualitat, dirigit al primer cicle de
l’educació infantil.



Aprofundir al màxim la línia metodològica: afavorir el desenvolupament individual
de cada infant tenint en compte per sobre de tot les seves necessitats bàsiques
d’higiene, alimentació, descans, relació i moviment. Cal tenir aquestes necessitats
resoltes, si volem un infant en predisposició i receptiu per desenvolupar-se en tots
els aspectes de l’aprenentatge.



Crear un ambient motivador per desvetllar la curiositat i la sensibilitat, creant espais
i materials on es puguin expressar en els diferents llenguatges: verbal, musical,
matemàtic, plàstic i corporal.



Potenciar un ensenyament actiu que desenvolupi la iniciativa i la creativitat.



Fomentar el coneixement de l’entorn immediat, a partir de les pròpies vivències,
l’observació, la manipulació i l’experimentació.



Donar especial rellevància a les activitats de la vida quotidiana, proporcionant els
instruments necessaris per ser més autònoms i potenciar l’adquisició d’hàbits
personals.



Fomentar l’adquisició d’hàbits positius: iniciativa, responsabilitat i ordre.
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Implantar els trets d’identitat en la gestió diària de l’escola, com a línia bàsica del
concepte educatiu.



La participació i la comunicació com a eines bàsiques i constants, en les relacions
entre l’escola, els pares i mares o tutors.



Facilitar la comunicació recíproca entre l’Equip Educatiu, representat per la Direcció i
l’Ajuntament, com a Titular del centre i representat per la Regidora d’Ensenyament,
que es basarà en la complicitat en el diàleg i la fluïdesa en la gestió.



Els canvis que experimenten els nens i nenes durant els primers anys de vida, així
com la realitat canviant de la nostra societat, fan imprescindibles conèixer els
corrents pedagògics nous. Per tant es fa imprescindible anar posant-se al dia,
participant de la formació permanent, que ajudarà a donar nous continguts a la tasca
educativa.
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PLANTEJAMENTS EDUCATIUS
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REFERENTS PEDAGÒGICS

A.M. ROSA SENSAT: l’Associació de Mestres Rosa Sensat ha sigut capdavantera en la
pedagogia més actual al nostre país. Per nosaltres ha estat el gran referent, on hem buscat i
hem trobat la formació que ens ha portat a emprendre noves maneres de treballar basades
en les tendències i corrents més modernes.

REGIOMIGLIA I PISTOIA: Escoles infantils del nord d’Italià que imparteixen les bases
pedagògiques de Loris Malaguzzi.

MARIA MONTESSORI: Aprendre fent, desenvolupar les pròpies capacitats.
-

“Ajuda’m a fer-ho per mi mateix”.
“La primera tasca de l’educació és sacsejar la vida, però deixar-la lliure perquè es
desenvolupi”.
“La intel·ligència està a les mans”.

EMILI PIKLER- Lóczy -: Actitud no intervencionista.
-

“La confiança que pot tenir un infant en les seves pròpies capacitats, en la seva
pròpia eficàcia, debilitada o reforçada per les seves experiències quotidianes, tindrà
una repercussió important sobre la seva manera d’actuar, així com el seu
comportament ulterior, sobre els objectius que ell proposarà; en una paraula, influirà
en tota l’estructura de la seva futura personalitat”

ELEANOR GOLDSMITH: “... intervenir, no interferir ...”

LEV VIGOTSKY: El coneixement que no prové de l’experiència no és un aprenentatge
significatiu.
-

“Ningú de nosaltres som illes autosuficients en l’oceà social. Depenem dels altres per
desenvolupar-nos física, mentalment i espiritualment”.
“A través dels altres arribem a ser nosaltres mateixos”.
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JEROME BRUNER:
-

“Parlant de competències, parlem d’intel·ligència en el sentit més ampli,
d’intel·ligència operativa, de -saber com- i no solament de -saber que-”.
“És necessari utilitzar, en l’elaboració de nous plans, tot l’après dels èxits i fracassos”

JEAN PIAGET: L’objectiu principal de l’educació és crear persones capaces de fer coses noves
i no simplement repetir el que altres generacions varen fer.

BERNAT ACOUTURIER:
“Acollir, escoltar, escoltar-se, comprendre, comprendre’s, esperar, ajustar-se, proposar, ser
ferm. És la base d’un sistema d’actituds coherents per ajudar a l’infant en la seva maduració”

CARME THIÓ: “L’afecte és bàsic per l’autoestima de les nostres criatures”
CARME COLS: “Mestra amb inquietuds”
MONTSE FABRÉS: “Tota criatura necessita, des del naixement, llibertat per explorar i
conquerir els seus espais”
PEPA ODENA: “...però per damunt de tot el que ha de prevaldre és establir una relació
individual personalitzada amb cada un dels infants”.

DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS - resumida 1.
2.
3.
4.
5.

Dret de la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.
Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.
Dret a un nom i a una nacionalitat.
Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.
Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment
disminuïts.
6. Dret a la comprensió i afecte per part de les famílies i la societat.
7. Dret a l’educació gratuïta. Dret a divertir-se i a jugar.
8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill.
9. Dret a protecció contra l’abandonament i l’explotació en el treball.
10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia entre
tothom.
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PLANTEJAMENTS EDUCATIUS, que proposem?
INFANT I EDUCACIÓ
Cal establir un marc que permeti a l’infant confiar en les seves possibilitats per tal de sentirse segur de si mateix, alhora que contribueixi a l’adquisició de valors i a la prevenció i
resolució de conflictes.


Per afavorir l’aprenentatge és indispensable crear vincles afectius entre els infants i
l’adult.



Les relacions cal que siguin empàtiques, adequant el to de veu i el llenguatge
gestual, tant la de l’adult com entre els mateixos infants.



L’atenció de les necessitats bàsiques, seguretat física, entorn acollidor i de diàleg i
respecte.

Els plantejaments educatius s’han de fomentar en diversitat de processos:


Processos receptius: Observació
Escolta
Anàlisis
Reflexió



Processos productius: Expressió
Experimentació
Descoberta
Creació
Interpretació
Valoració

Utilitzarem el joc com a eina d’aprenentatge i creixement, ja que l’activitat lúdica forma
part de l’infant i el motiva i li possibilita la relació amb els altres.





És fonamental per al seu creixement físic, afectiu, intel·lectual i social.
Cal proporcionar una oferta variada amb materials adaptats als diferents moments
maduratius.
Diversos espais de joc: simbòlic heurístic, de taula, reglat, moviment ...
Materials d’informació, representació, experimentació, construcció.
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L’ESCOLA I L’ENTORN
La comunicació i d’interrelació amb els altres com hem vist és important, però cal afegir-hi
l’entorn com a font d’adquisició de nous aprenentatges.
És l’eina necessària perquè els infants comencin a entendre el món i els altres.


La recerca, l’exploració sensoriomotriu, el descobriment, el plaer de preguntes i
hipòtesis, la verificació i consciència de nous aprenentatges, el porten a desenvolupar
el pensament de forma constructiva i funcional.



Un entorn ric en estímuls li crearà nous interessos i el farà progressar en tots els
aspectes, motrius, afectius, cognitius ...



La transmissió de la cultura pròpia com a font d’identitat i l’estímul a l’acolliment
d’altres cultures.

LA COMUNICACIÓ
Cal planificar propostes concretes que s’orientin a l’adquisició i desenvolupament del
llenguatge, amb un enfocament didàctic d’educació en valors i de respecte per la diversitat
lingüística.

ELS ESPAIS I EL TEMPS
L’espai i el material han de ser un taller de coneixements on es dóna un equilibri entre la
varietat i la repetició d’experiències per consolidar els aprenentatges.
L’organització del temps és essencial si volem incentivar el desenvolupament, a l’hora de
respectar les seves necessitats bàsiques. Només així assolirem el màxim de qualitat en les
experiències educatives.
La forma en què l’espai, els materials i el temps s’organitzen a l’aula, ha de tenir en compte
les necessitats dels infants i contribuir a la seva autonomia.


L’espai ha de ser obert, accessible, segur i amb una distribució flexible per donar
resposta a les diferents i canviants necessitats i interessos dels infants.



S’han d’oferir espais i moments pel descans, l’alimentació i la higiene amb les
condicions d’accessibilitat per al desenvolupament motriu i per l’autonomia.



Cal combinar els espais individuals amb altres d’ús comú.
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Crear diferents espais segons requereixin les activitats: per al relaxament, per al joc,
per al contacte amb objectes i materials diversos, però generadors d’experiències.



Espais interiors i exteriors amplis per les activitats de moviment, que permetin el
procés de desenvolupament psicomotriu.



Espais de contacte amb la natura a l’escola i a mesura que van creixent propostes
adequades per al coneixement de l’entorn natural proper.

LA CONVIVÈNCIA
Cada infant és únic. L’escola acull tots els infants, amb diferents ritmes i estils
d’aprenentatge, diferents capacitats, diferents actituds, diferents aptituds, diferents formes
de relacionar-se i adaptar-se a un nou context social.
La convivència en un grup suposa un enriquiment personal a partir d’experiències
compartides.


L’adult ha d’analitzar la diversitat i acollir-la en les seves diferents identitats.
Afavorir una dinàmica de relació i interacció que constitueixen una ocasió de
maduració per tots.



El paper de l’adult és de model promotor d’experiències, transmissor de valors i
canalitzador de la convivència.



Cal concebre l’educació de forma àmplia, oberta i flexible, amb activitats
d’aprenentatge i d’avaluació que respectin els diferents ritmes evolutius, les
diferències lingüístiques, socials, culturals i personals.

FAMÍLIA I ESCOLA
La comunicació fluida i l’intercanvi habitual d’informació entre una part i l’altra són
fonamentals, així com compartir pautes comunes d’actuació.
-

Les relacions entre la família i l’escola han de ser de cooperació i no tan sols de
participació.
L’escola i l’educadora han de tenir la capacitat d’acollir els infants i les seves famílies
de forma personalitzada.
Cal un model d’acolliment als infants i famílies que s’incorporen a l’escola, amb un
model d’adaptació definit.

37

EL PAPER DE LES EDUCADORES
L’educadora ha de saber gestionar la complexitat de la vida del grup d’infants, per això cal
que es comporti de forma professional.
Cal respectar la diversitat de ser i actuar de cada educadora, cal que hi hagi un fil conductor
moral, ètic i professional entre tot el personal que intervé amb l’infant, que li serveixi de
model en la construcció de la seva pròpia personalitat.
L’actitud de l’educadora és molt important, cal que l’infant es senti en un ambient de
confiança, de seguretat, on se l’escolti i reconegui com individu.
Cada nen té les seves necessitats afectives pròpies, el seu passat i present quotidià, el seu
ritme de vida ... per tant la intervenció de l’adult, sense perdre de vista al grup, ha de trobar
mecanismes de relacions individualitzades.
La seva actuació ha de facilitar la realització d’activitats i experiències, amb materials i
situacions diverses que motivin als infants i que el motivin a aprendre i desenvolupar-se.





S’ha de comportar amb criteri, prenent decisions, ajustant la seva actuació a l’entorn,
adaptant-se a les situacions espontànies.
Ha de crear un ambient educatiu que afavoreixi la recerca i la creativitat.
Ha de plantejar situacions als infants que els hi plantegin reptes i transmetin
seguretat en la seva capacitat per resoldre’ls.
Cal que escolti a l’infant per tal d’ajudar-lo en les seves reflexions, donant-los
oportunitat per expressar-se i escoltar als companys

L’Equip Educatiu és qui fa la programació didàctica, però després ha de fer el seguiment del
procés, l’avaluació, la reflexió i l’anàlisi d’aquestes, a partir d’un treball en equip, que
estableixi pautes i criteris metodològics comuns.

-

Treballar de forma col·laboradora, buscant nous reptes pedagògics, que afavoreixin a
l’infant.
Cal que tot l’equip tingui un objectiu comú revisant i actualitzant les programacions
didàctiques.

-

És important establir mecanismes de coordinació entre els dos cicles d’aquesta
etapa.
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EL CURRÍCULUM

39

EL CURRÍCULUM què ensenyem i avaluem?
APRENDRE A APRENDRE DES DEL PLER D’APRENDRE
Aquesta frase ens resumeix el procés de desenvolupament propi i inherent de l’infant. Vol
aprendre perquè té la necessitat de créixer, d’esdevenir un ésser autònom amb la seva
pròpia personalitat, per això vol actuar per si mateix, ja que només l’aprenentatge és
significatiu quan es fa des de l’interior, des de l’esforç d’un mateix.
Però no només té la necessitat d’aprendre, vol esdevenir un ésser humà complet i busca la
felicitat. Per això caldrà que trobi plaer en l’aprenentatge, que li provoqui emocions
positives que el portin a buscar nous reptes.

Quin i com serà el nostre paper d’adult davant d’aquest repte?
Hi ha tres pilars bàsics que haurem de tenir en compte i respectar: el benestar físic i psíquic
de l’infant, la relació educativa compartida amb la família i la nostra forma de comportarnos.

BENESTAR FÍSIC I PSÍQUIC
-

Cal que les seves necessitats bàsiques d’higiene, alimentació i descans, estiguin
resoltes. Només així podrà posar atenció als estímuls que li vénen de l’exterior.

-

L’adult ha de proporcionar una relació afectiva, amorosa, alegre ... i de respecte, que
li proporcioni seguretat i el faci créixer amb una autoestima forta.
Cal que sàpiga valorar els encerts, però també encaminar els errors de forma
positiva, com a reptes nous a superar.

RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES
-

-

Tenir en compte que els pares són el principal motor afectiu de l’infant.
La nostra tasca educativa la compartim amb la família, per això caldrà crear un marc
de respecte i comunicació, constant, fluid i positiu, des d’un vessant professional.
Mitjançant LA DOCUMENTACIÓ donarem a conèixer les actuacions d’aprenentatge
que s’esdevenen a l’escola. Per ajudar a les famílies a fer-les partícips de la vida dels
seus fills a l’escola.
Cal facilitar la col·laboració i cooperació activa de les famílies. Creant espais,
moments i situacions ... que l’incentivin.
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ACTUACIÓ I COMPORTAMENT DE L’EDUCADORA
-

La funció principal de l’educadora NO és la de transmetre continguts, sinó la d’oferir
experiències, situacions, activitats, materials ... que connectin amb les necessitats,
interessos i motivacions que els ajudin a aprendre i desenvolupar-se.

-

Ha de crear ambients rics, que plantegin problemes que els reptin, a la vegada que
els hi serveix d’estímul, que els il·lusioni vers la recerca.

-

Ha de facilitar i orientar, sense interferir, promovent l’autonomia i la confiança. L’ha
d’acompanyar en el procés de descoberta.

-

Cal una actitud permanent d’escolta, d’observació i atenció, per intervenir i guiar en
els moments precisos. Ha de saber posar-se en el lloc de l’infant, del que sent en
cada moment, ajudant-lo a construir una forta autoestima.

-

És la responsable de crear un ambient acollidor, segur, alegre, afectuós ... per
afavorir el desenvolupament emocional, afectiu, social, físic, motor, comunicatiu i
creatiu.

-

Ha de dedicar espai i temps, amb una actitud comunicativa i educativa, en la cura de
les necessitats fisiològiques de descans, alimentació i higiene.

-

L’EDUCADORA COM A MODEL EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA SEVA PRÒPIA
PERSONALITAT: les actuacions i comportaments d’aquesta han de ser coherents amb
els valors que vol transmetre als infants.

Què haurem d’oferir?
Si l’infant és un ésser actiu amb necessitats de relació i moviment, l’escola s’ha de convertir
en un TALLER DE CONEIXEMENT, on el JOC, en totes les seves dimensions i formes, sigui
l’eina principal d’aprenentatge.
On l’actuació basada en: L’ERROR – ENCERT
El portin a la: OBSERVACIÓ - REFLEXIÓ - ANÀLISI – EXPERIMENTACIÓ
Com a fonaments de LA INTERIORITZACIÓ dels aprenentatges.
Caldrà doncs oferir una diversificació d’espais, materials activitats i temps que donin
expressió als diferents llenguatges de l’infant:
-

Que potenciïn la seva iniciativa, curiositat i creativitat.
Vivències que fomentin el coneixement.
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-

D’aprenentatge i manipulació.
Tranquils de relació personal amb els altres.
Que potenciïn, respectin i satisfacin les necessitats de moviment en cada etapa de la
seva maduració.
De relació amb l’entorn natural, cultural i social.

Quins plantejaments educatius potenciarem?
Volem crear un marc, on l’infant confiï en les seves possibilitats, adquireixi uns valors i eines
de prevenció i resolució de conflictes, que l’ajudin a esdevenir una persona feliç, autònoma i
segura de si mateixa.
Però cal donar una especial importància a la relació amb els altres, no només amb
l’educadora, sinó amb els altres companys, si volem un aprenentatge verdaderament
significatiu, un aprenentatge on la interacció entre iguals el farà créixer en el
desenvolupament personal i social.
Un entorn on pugui APRENDRE DELS ALTRES I AMB ELS ALTRES.
A partir del Currículum de la Generalitat, que determina els objectius, les capacitats i les
àrees d’aprenentatge, del primer cicle d’educació infantil, dels objectius propis de l’escola,
els plantejaments educatius i les eines d’aprenentatge, especificades en el PEC, plantejarem i
desenvoluparem les Unitats Didàctiques.
Aquestes, si ve es realitzen de forma globalitzada, a l’hora de transcriure-les especificaran els
diferents llenguatges d’aprenentatge.
Hauran de tenir en compte el desenvolupament que li pertoca per la seva edat, respectant el
ritme i la maduració pròpia de cada infant.
Els aprenentatges cal que siguin progressius, per tant que parteixin dels coneixements
previs, per anar-ne incorporant i desenvolupant de nous.
Com escola creiem que cal potenciar però no ofegar de coneixements, i que aquests han de
partir:
-

Del seu interès.
Del seu entorn més proper com a font d’adquisició de nous aprenentatges.
De la relació que s’estableix amb els altres.

Per això hi haurà unes Unitats Didàctiques que s’aniran presentant de forma progressiva, tal
com vagi transcorrent el curs i que ajudin a conèixer i relacionar-se amb els altres i el seu
entorn, així com es pugui anar creant una imatge de si mateix i del món que l’envolta.
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PROPOSTA PEDAGÒGICA DEL CENTRE - PPC
La Proposta Pedagògica del Centre - PPC és l’eina que ens garanteix la coherència i la
continuïtat de l’acció educativa tenint en compte els principis establerts en el nostre
Projecte Educatiu i les Orientacions establertes per l’administració educativa en el
Currículum de l’Educació Infantil.

ADEQUACIÓ DELS OBJECTIUS Que ensenyar?
Quan parlem de capacitats de l’infant, fem referència a la seva aptitud per desenvolupar una
tasca, per tant la funció de l’escola serà la de proporcionar-li uns espais, materials i activitats
que el posin en disposició d’aprendre en un ambient segur, acollidor i afectuós.

EIXOS: agrupacions de les diferents capacitats i objectius del currículum,
segons el tipus d’acció d’aprenentatge que es produeix.
1. SER I ACTUAR: aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més
autònoma.
Objectius: 1 - 2 - 3 - 5
Capacitats: 1 - 2 - 3
Activitats i actuacions de l’educadora:
 Per conèixer-se com individu: com sóc?, qui sóc?
 Que li creïn una imatge positiva de si mateix, per anar adquirint seguretat
afectiva i emocional que li reforcin l’autoestima i l’equilibri personal.

 Expressió d’emocions i sentiments.
 Per reconèixer les diferents parts del seu cos.
 Motius per agafar força i to muscular, equilibri, destresa i coordinació, que li





permetin desenvolupar-se segons l’edat i maduració que li correspon.
Adquisició d’autonomia en el desplaçament i en l’ús dels objectes.
Utilitzar el moviment, característica pròpia de l’infant, com a eina d’expressió
Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes
d’alimentació, repòs, higiene, segons l’edat i maduració.
Iniciar-se en la pròpia autonomia personal.
Orientació en les seqüències temporals quotidianes i en els espais habituals.
Conèixer els espais de l’escola, saber que hi fem i quan.

2. PENSAR I COMUNICAR: aprendre a pensar i comunicar.
Objectius: 4 - 8
Capacitats: 4 – 5
Activitats i actuacions de l’educadora.


Aprendre a conviure amb la diversitat, a través de pautes de convivència i
col·laboració amb el grup
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Proporcionar ordre a partir d’establir pautes d’educació dels valors
d’estimació, respecte i comprensió vers els altres.
Donar eines per aprendre a resoldre pacíficament els conflictes.
A través del joc, projectar i representar les pròpies vivències.
Apreciar la riquesa que ens aporta la nostra cultura, així com respectar els
valors dels altres.

SEQÜENCIACIÓ DELS CONTINGUTS Quan ensenyar?
Els continguts ens indiquen el conjunt del què volem ensenyar i del que han d’aprendre els
infants.
S’agrupen en tres àrees diferenciades d’experiència i desenvolupament, però de cara als
infants cal interrelacionar-los i crear espais i presentar activitats i projectes de treball de
forma globalitzada.
-

Aquestes han de partir de l’interès i tenir significat per l’infant, per contribuir al
desenvolupament integral.
Han d’afavorir el desenvolupament de l’autonomia i la iniciativa.
Han de crear situacions que afavoreixin pensar, trobar explicacions i comunicar.
Han d’afavorir descobertes, exploracions i iniciatives.
Treballar a partir de la quotidianitat com a eix central. Sabent aprofitar el valor
educatiu de l’instant.

ÀREA I. DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES


Reconèixer-se com individu

Llenguatge corporal









Control postural: avançar de forma progressiva de la postura en decúbit fins a la
marxa.
Aprendre a aguantar-se assegut i asseure en una cadira.
Adquirir destresa en el domini de la marxa.
Adquirir força i equilibri per córrer, saltar, arrossegar-se, rodolar ...
Aprendre a pujar i baixar escales, primer agafats i amb els dos peus i progressivament
anar-los alternant.
Treballar el desenvolupament progressiu de la coordinació, òcul-manual.
Aprendre a llençar i recollir una pilota.
Expressar les emocions i els sentiments.
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Exploració de materials i els objectes en l’àmbit de sensacions i percepcions.
Creació d’hàbits d’alimentació, higiene i descans i participació progressiva en la seva
execució.
Reconeixement i iniciativa en la satisfacció de les pròpies necessitats bàsiques.
Iniciació als hàbits de netejar, endreçar i respectar.

ÀREA II. DESCOBERTA DE L’ENTORN











Orientar-se en els diferents espais habituals de l’escola i adquirir els termes espacials:
aquí - allà, dins - fora, amunt - avall.
Conèixer els elements característics de les tradicions i el folklore.
Identificar els elements de l’entorn sociocultural habitual.
Conèixer els elements característics de la natura: persones, plantes, animals ...
Reconèixer i interpretar sons dels animals, de la natura, dels objectes ...
Diferenciar les característiques i els canvis de les estacions: fred, calor, pluja, vent ...
Diferenciar qualitats sensorials diferents: fred - calent, llis - rugós, mullat - sec.
Adquirir les nocions relacionades amb l’ordenació temporal: matí - tarda, ara - abans
- després, avui - demà.
Adquirir les nocions relacionades amb l’orientació estàtica i dinàmica: davant darrere, dalt - baix, amunt - avall, dins - fora, junt – separat.
Adquisició progressiva i adquisició de conceptes abstractes: forma i color.

Llenguatge matemàtic:







Diferenciar característiques i atributs fent classificacions, ordenacions i
correspondències.
Iniciació a l’ús de termes relacionats amb les nocions quantitatives: molt - poc - una
mica.
Adquisició de comptar fins a tres elements.
Adquirir nocions de pes i volum: gran - petit - mitjà, pesa molt - pesa poc.
Reconèixer seqüències d’espai, temps i lògiques relacionades amb la seva vida
quotidiana.
Utilitzar les construccions de forma que s’adquireixin les nocions d’espai: obert tancat, dalt - baix, davant - darrere.

ÀREA III. COMUNICACIÓ I LLENGUATGES
Llenguatge oral
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Adquirir sensibilitat i creativitat en l’expressió dels diferents llenguatges.
Dominar progressivament la comprensió del llenguatge verbal.
Adquirir i utilitzar progressivament vocabulari.
Iniciar-se en la comunicació verbal: explicació de vivències, composició de frases,
comprensió de relats ... utilitzant el gest i l’entonació.
Saber explicar, esforçant-se per fer-se entendre i aprendre a escoltar i esperar el torn
de paraula, posant interès i atenció.
Memorització de poemes, cançons, dites senzilles, cantarelles, jocs de falda ...
Adquisició de gènere i nombre.

Llenguatge musical







Iniciació al llenguatge musical: so - silenci, fort - fluix, ràpid - a poc a poc.
Interpretació de cançons coordinades amb el gest i l’entonació.
Adquirir coordinació general del cos amb la interpretació de danses: iniciació a la
rotllana i progressivament altres moviments.
Iniciació a l’audició musical de diferents tipus de música.
Seguir un ritme simple amb els mocadors i les danses.
Aprendre a moure’s a través de l’expressió de moviment del cos i la música.

Llenguatge plàstic










Agafar interès, gust creatiu i estètic i habilitats en la realització de tècniques
plàstiques
Iniciació progressiva al dibuix: agafar força i domini de la mà per passar del gargot al
traç i del traç a les formes.
Adquirir destresa progressiva en la utilització de la mà, el pinzell, rodet ... amb la
pintura.
Dominar la pinça per estripar papers.
Iniciació al collage i l’ús de la tisora.
Utilitzar progressivament materials i instruments de modelatge. Agafar força i domini
dels dits per passar del gest de la pinça a fer xurros, boles ... que el portin a fer
formes.
Utilitzar les construccions com a forma creativa de formes.
Iniciar-se progressivament en el joc simbòlic com a forma lúdica i natural d’expressió
de sentiments, emocions i vivències.
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CRITERIS PER SEQÜENCIAR ELS CONTINGUTS
Criteris maduratius:
En aquestes primeres edats els canvis es produeixen amb molta rapidesa, cal adaptar-se
constantment a l’evolució de la maduració pròpia de cada infant, així com al
desenvolupament que els hi pertoca.
Cada curs és diferent, ja que segons predominin unes dates de naixement, de principis i de
final d’any, el grup classe configurarà unes demandes o altres.
CAL ADAPTAR LA PROGRAMACIÓ DE CADA CURS AL GRUP CLASSE, SEGONS LES EDATS
Per això tindrem en compte el calendari evolutiu del desenvolupament dels infants, a través
de les Pautes d’Observació, que utilitzem després com a eina d’avaluació del
desenvolupament dels infants.

Criteris psicopedagògics:
Cal tenir en compte diferents aspectes a l’hora d’anar seqüenciant els continguts si volem
que l’aprenentatge sigui significatiu i evolutiu pels infants, respectant a la vegada la pròpia
maduració de cada un d’ells.


Partint dels coneixements i experiències prèvies dels infants.
 Adaptar l’espai, el material ... segons el ritme evolutiu.
 Passar dels continguts més senzills als més complexos.
 Anar dels més globals als més determinats.
La selecció i ordenació dels continguts seguirà uns criteris de CONTINUÏTAT i PROGRESSIÓ
per tal que els aprenentatges adquirits siguin la base per assolir-ne d’altres de nous.

CAL ADAPTAR LA PROGRAMACIÓ DE CADA CURS SEGONS EL CONTEXT DE L’INFANT
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OPCIONS METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES com ensenyar?
El planteig de l’equip educatiu per dur a terme el procés d’ensenyament i aprenentatge ha
de seguir sempre les línies determinades pels principis metodològics, l’agrupament dels
alumnes i l’organització dels recursos.
Tenint en compte que cada educadora/or té unes característiques personals pròpies i cada
un d’ells aporta un model particular de relació i manera d’actuar, que d’altra banda també és
positiu pels infants veure que les persones són diferents i cada una té aspectes positius a
aportar. Cal plantejar com dur a terme el procés d’ensenyament aprenentatge, ja que és
necessari que tot l’equip educatiu tingui unes normes comunes que donin coherència a la
seva actuació educativa.

PRINCIPIS METODOLÒGICS:
1. APRENENTATGE SIGNIFICATIU: cal presentar activitats que parteixin dels seus
coneixements previs per potenciar la MOTIVACIÓ i fer trobar a l’infant el plaer de
relacionar noves informacions, habilitats ... amb allò que ja sap. I poder-ho aplicar en
situacions cada vegada més variades i complexes.
2. GLOBALITZACIÓ: l’infant percep la realitat com un tot, per tant les propostes es faran
relacionant continguts de diferents tipus i diverses àrees.
3. L’ACTIVITAT: qualsevol proposta haurà de partir dels interessos de l’infant, el seu
món en aquesta etapa és l’àmbit familiar, per aquest motiu cal valorar i potenciar la
participació d’aquesta aportant objectes, experiències ...
Fomentar la participació de l’infant en les activitats proposades, ja que aprèn a partir
de les seves pròpies experiències i del seu bagatge personal.
4. AMBIENT: crear un clima càlid i acollidor, fomentant un ambient de continuïtat de
l’àmbit familiar i seguretat física i afectiva, on l’infant es senti estimat, valorat i
motivat per abordar els reptes i propostes que li plantegi l’escola.
5. EL JOC: és la principal font d’aprenentatge en la infància. A través del joc l’infant es
desenvolupa en tots els aspectes maduratius: físics, psicomotors, intel·lectuals,
socials, emocionals ... Per tant es plantejaran situacions, on de forma lúdica, puguin
manipular, explorar, expressar ... afavorint la creació de la seva identitat, el
desenvolupament físic, l’elaboració dels seus esquemes mentals i de relació amb
l’entorn.
6. ELS ASPECTES AFECTIUS I DE RELACIÓ: cal establir una relació personal de gran
qualitat entre l’adult i l’infant que transmeti, estimació, confiança, seguretat i
tranquil·litat.
És molt important la relació amb els companys com a font de socialització, per tant
haurem de tenir en compte sempre les normes de convivència d’estimació i respecte
vers els altres i l’entorn.
LES ACTIVITATS EDUCATIVES ES PLANTEJARAN I ES PRESENTARAN COM UN JOC
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AGRUPAMENT DELS ALUMNES
En el tram de 0 a 3 anys les diferències maduratives de mesos són determinants, per tant el
criteri principal a seguir serà el que respecti al màxim els ritmes de desenvolupament que
pertoquen segons les Pautes d’Observació. Aquestes les utilitzarem tant com a eina per
decidir les activitats com hem dit anteriorment, com per l’avaluació dels aprenentatges dels
infants.
Ens donaran la pauta de com agrupar els infants segons que volem aconseguir.

AGRUPAMENT PER CLASSE I TUTOR/A:
-

Els infants s’agruparan per classes els del mateix any cronològic.
El nombre per aula i tutor serà el que marca la normativa.

AGRUPAMENT SEGONS TIPUS D’ACTIVITAT:
Cal afavorir diferents tipus d’activitats, amb diferents tipus d’agrupament, col·lectives, semi
col·lectives, individuals, lliures, suggerides o dirigides ...
ACTIVITATS COL·LECTIVES:
-

CELEBRACIONS de festes o activitats puntuals on volem que hi participem tots per
transmetre un sentiment de pertinença al col·lectiu escola.
JARDÍ, on petits i grans juguen lliurement i serveix d’estímul d’aprenentatge pels
petits i de cooperació pels grans.

ACTIVITATS SEMI – COL·LECTIVES:
-

Sessions de titelles, sortides ... on si es creu convenient, s’agruparan infants de
diferents nivells. Però tenint en compte no fer grups molt nombrosos que dificultaria
l’atenció vers el que pretenem.

ACTIVITATS GRUP CLASSE: per fer joc simbòlic o activitats d’aprenentatge proposades o
suggerides per l’educadora.
-

-

TOT EL GRUP: explicar contes, música, psicomotricitat, plàstica, experimentació ... i el
joc de racons i simbòlic.
GRUP PETIT: quan l’activitat vol més proximitat amb l’adult dividirem la classe en dos
grups. Mentrestant uns realitzen una tasca proposada amb l’educadora, els altres
juguen al jardí o als racons de joc simbòlic, de construccions, de contes ...
GRUP MIXT: el grup petit també s’utilitzarà per barrejar infants de diferents classes
però pròxims en edat cronològica.
INDIVIDUAL: quan tots estan jugant a la classe o al jardí, l’educadora aprofita el
treball individual per estimular o reforçar aprenentatges.
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AGRUPAMENT HORARI D’ACOLLIDA:
-

Els infants s’agruparan en edats indistintes amb una educadora de referència.
La ràtio es calcularà entre 8 i 10 infants per educadora.

ORGANITZACIÓ DELS RECURSOS
Cal tenir sempre present la realitat del moment, ja que cada curs hi ha un nombre
determinat d’infants, amb unes necessitats i característiques concretes, que ens
condicionaran i ens faran qüestionar i plantejar solucions diferents.
Han de ser adequats al procés de desenvolupament general però que a la vegada tinguin en
compte els DIFERENTS RITMES EVOLUTIUS de cada infant. Per tant s’haurà d’anar adequant
segons les necessitats.
Les parets donen visibilitat a la tasca educativa del centre a través de la documentació,
aquesta s’ubica a partir del sòcol fins a 1,20 m del terra, amb frases que expliquen els
referents més significatius i fotografies que donen visibilitat a l’acció. Aquestes segons quina
activitat sigui, seran generals i per tan fixes i no donaran cap visibilitat a cap infant concret si
no a l’essència d’allò que es pretén, o bé tot el contrari servirà per anar-hi posant les
fotografies de l’activitat amb els nens de cada curs, llavors està a una alçada visible pels
infants.

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS:
ESPAIS COMUNS: VESTÍBUL: és la zona d’entrada principal amb accés al despatx de Direcció,
a la sala de joc motriu i que dóna pas als dos passadissos que donen accés a les aules. Abans
d’entrar al vestíbul hi ha una zona d’espera i familiar. Les vidrieres s’aprofitaran per posar-hi
informació, a l’exterior la més general i a la interior la documentació dels trets principals de
la pedagogia de l’escola i la informació a les famílies. Al vestíbul també hi ha un espai dedicat
a l’AMPA de l’escola, on hi ha informació de les seves activitats.
SALA DE JOC MOTRIU: D’àmplies dimensions, fa 80 m², s’utilitza per a activitats que
necessiten espai, com psicomotricitat, sala de disfresses per Carnaval, reunions de pares,
festes ...
Hi ha dues prestatgeries grans on es desa material de joc motriu i baguls de fusta amb rodes
on es desen les disfresses. Una de les seves parets és una gran vidriera que dóna a un pati
interior, i té accés a la sala de calderes i a la caseta de material de neteja. A l’altra banda del
pati hi ha un altre gran vidriera que pertany a la sala d’usos múltiples.
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SALA D’USOS MÚLTIPLES: Sala dedicada a emmagatzemar material de joc de descoberta,
caixes d’experimentació, joguines, materials per activitats plàstiques, ... També es dedica a
sala d’activitats plàstiques. És una sala molt lluminosa, dues de les seves parets són dues
grans vidrieres, les altres dues les ocupen prestatgeries on s’emmagatzema el material, les
caixes ... La sala també serveix per desar les taules de llum, les taules de manipulació, de
vidre, de mirall i joguines grans com el mercat, el taller, els teatres i els cavallets de pintura.
Al centre de la sala hi ha tres grans taules per activitats plàstiques.

ESPAI D’ACOLLIDA:
-

AULA GRANS 3: L’escola disposa de tres aules dedicades als infants de P-2. L’escola
es va inaugurar oferint places a les tres aules (60 places), a causa de la crisi
econòmica i passats dos cursos no arribant a la cinquantena de places cobertes,
l’escola va decidir tancar una de les aules. Actualment aquesta aula també fa les
funcions de sala d’usos múltiples i es dedica a aula d’acollida, dormitori comunitari
de les dues aules de P-2, zona de racons compartits, aula de música i altres activitats
compartides per tots dos grups.

ESPAIS DE CLASSE:
Totes les aules tenen sortida directa al jardí, amb grans vidrieres orientades al sud i amb
porxos per evitar la calor de l’estiu.
Estan distribuïdes, amb una zona amplia pels racons de joc i activitat i dues zones
diferenciades, una pel descans (aules de NADONS, PETITS I MITJANS), i l’altre per la higiene,
amb accés directe a les aules de grans i mitjans i tancades amb una porta de vidre a les aules
de PETITS I NADONS.
-

RACONS DE JOC I ACTIVITATS: cada aula té distribuït l’espai per racons segons les
edats i necessitats dels infants i deixant un espai al mig pel moviment ampli i el
retrobament del grup.
Nadons: una zona per l’alimentació amb biberoneria, butaques per les educadores i
trones. Un parc per joc pels infants més petits i que encara no es desplacen, una
taula per quan comencen a seure a la cadira, hamaques, un moble per les joguines a
l’abast dels infants, una prestatgeria gran per l’emmagatzematge del material de
l’aula, una zona tranquil·la amb estora i coixins, i un espai central pel moviment de
gatejar i caminar.
Petits: una zona tranqui-la amb estora, coixins, hamaques ... pel racó de música,
titelles, contes ... Una taula abatible per donar més espai a l’aula. La zona central es
dedicarà al joc més mogut, amb elements per pujar i baixar que aniran canviant al
llarg del curs i segons les necessitats dels infants. Al llarg del curs, i a mesura que els
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nens creixin, es poden incorporar elements de joc que afavoreixin el joc simbòlic:
cuineta, garatge, granja, ... mobles per les joguines a l’abast dels infants, una
prestatgeria gran per l’emmagatzematge del material de l’aula,
Mitjans: una zona tranquil·la amb estores, coixins ... pel racó de música, contes,
titelles, una zona de joc amb cuineta, garatge, granja, racó de nines, una prestatgeria
gran per l’emmagatzematge del material de l’aula. Una taula abatible i un altre de
fixa per activitats i dinar. La zona central es dedicarà al joc més mogut. Els jocs i els
materials aniran canviant al llarg del curs i segons les necessitats dels infants.
Grans: una zona tranquil·la amb estores, coixins ... pel racó de música, contes,
titelles, una zona de joc de la casa amb cuineta, taula, racó de nines, un racó temàtic
variable: metge, perruqueria, botiga, taller ... Un moble per l’emmagatzematge dels
matalassos i un altre per material de l’aula. Una taula abatible i un altre de fixa per
activitats i dinar. La zona central es dedicarà al joc més mogut. Els jocs i els materials
aniran canviant al llarg del curs i segons les necessitats dels infants.
-

HIGIENE I DESCANS:
Higiene: zona de canvi amb canviador, pica i armaris per emmagatzemar bolquers,
zona d’aigua amb pica, mirall i dispensador de paper, vàter pels infants a les aules de
mitjans i grans, armariets individuals pels estris personals a les aules de nadons,
petits i mitjans.
Descans: Les aules de nadons, petits i mitjans disposen de zona de descans
diferenciada de l’aula, amb tarimes i matalassos. A la paret hi ha les fotografies de
cada nen en l’espai on s’ubica el seu matalàs. Les aules de grans no disposen de
dormitori, en un principi l’espai de descans estava ubicat a la mateixa aula, al quedar
lliure una de les aules de grans per manca de matriculacions, aquest espai es va
destinar a dormitori comú de les dues aules de grans.

ESPAIS EXTERIORS:
-

JARDÍ: És un gran espai, envoltat per la natura de l’entorn i allunyat, com la resta de
l’escola, de la via urbana. L’espai es distribuirà en diferents zones segons el tipus de
joc o acció. Com que és d’accés directe a les aules el joc tranquil s’ubicarà davant de
les aules de nadons i petits i el moviment a mitjans i grans. Baranes mòbils i zones de
joc delimiten els dos espais, permeten disposar de dues zones diferenciades de joc,
una més tranquil·la destinada a nadons i mitjans petits.
ZONA NADONS I PETITS:
De terra natural, delimitat per unes tanques mòbils interactives i jardineres, que
separen la zona del jardí de grans i mitjans. Disposa d’estores i caixes amb joguines.
Estructura de joc de fusta: formada per sis peces amb passeres, rampes, blocs de
diferents alçades, un pont i un cub amb cares diferents per amagar-se.
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Sorral: estructura formada amb de rodes de cotxe que fa de sorral.
Passera: de fusta amb un petit pontet i rodes de cotxe amb sorra.
Arbreda: zona amb arbres i vegetació que proporciona ombra i espais de joc recollit,
a l’estiu es penja una hamaca on les educadores poden gronxar els nens i passar
estones de relaxament, també disposa d’un banc de jardí per les educadores.
Porxada: totes les sortides de les aules donen a una porxada amb terra sòlid, que
proporciona ombra al jardí i a la vegada serveix d’extensió a l’aula, hi ha una petita
tauleta de pícnic per poder sortir a dinar o berenar quan fa bon temps.

ZONA GRANS I MITJANS:
De terra natural, delimitat tot el llarg de l’espai de l’exterior per una tanca de fusta,
que el separa de la riera que l’envolta i per un dels seus costats per un mur de
formigó que el separa dels terrenys veïns.
Cuineta: situada a la tanca mòbil que separa el jardí de la zona de nadons i petits,
disposa d’una caixa amb estris de cuina reals, de mida petita, de fusta i alumini.
Pals d’eslàlom: estructura de pals de fusta distribuïts en ziga-zaga per poder fer un
recorregut, ocasionalment es fa servir de joc d’enfilar amb els tubs de filatura de
plàstic.
Vaixell: estructura amb forma de vaixell, amb una jardinera al seu darrere on hi ha
plantada l’olivera de l’escola, al davant els nens poden seure.
Espai de moviment: al davant de les sortides de les aules de grans, està situat l’espai
pels jocs de moviment, amb el tobogan, el laberint i el gronxador. A la sortida de la
sala multi usos, sota de la porxada, hi ha l’aparcament per les motos, i bicicletes pels
grans i a la porxada de la sortida d’emergència els corre-passadissos i arrossegadors
pels mitjans.
Arbreda: zona amb arbres i vegetació que proporciona ombra i espais de joc recollit,
reforçada amb tendals entre els arbres per disposar de més zones d’ombra. Hi ha
caixes amb joguines de jardí i pilotes.
Sorral: estructura formada amb de rodes de cotxe que fa de sorral i zona per enfilarse.
Passera: de fusta per fer equilibris.
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Jardí: està pensat perquè els infants puguin observar i experimentar amb la diversitat
d’elements que proporciona la natura. Al mur de formigó hi ha parterres amb plantes
aromàtiques i plantes enfiladisses de fulla caduca i de fulla perenne, així com flor i
bulbs de temporada. Els arbres amb diferents formats estan ubicats per proporcionar
ombra i espais de joc recollit. Al final del mur de formigó que limita amb el final de la
rampa que dóna pas a l’escola, hi ha una jardinera amb arbustos de fulla perenne i
plantes de flor.
Porxada: totes les sortides de les aules donen a una porxada amb terra sòlid, que
proporciona ombra al jardí i a la vegada serveix d’extensió a l’aula, hi ha una taules
de pícnic per poder sortir a dinar o berenar quan fa bon temps.
Horts: amplis espais fets amb travesses de fusta o taules de conreu, distribuïts pel
jardí amb terra de conreu on al llarg de l’any s’hi planten hortalisses: pastanagues,
enciams, tomàquets, bledes, espinacs, cols, bròquils i coliflors, carabassons, pebrots,
albergínies, carabassetes ... per consum i activitats a l’escola. Dos estan situats a la
zona de grans i dos a la zona de mitjans.
-

PORXO: al final de l’escola, en el mòdul de nadons i petits i limitant amb el patí de
l’escola Ferran i Clua, hi ha una zona exterior parcialment coberta, que s’utilitza
durant els dies molt assolellats. També disposa de caixes amb joguines d’exterior i
blocs gegants de fusta per fer construccions.

-

PATIS INTERIORS: zones situades en cada mòdul i amb accés des de les dues aules
que el formen, amb terra de cautxú, cobert amb una estructura ventilada d’acer i
policarbonat, que permet sortir a jugar els dies de pluja, d’excessiva calor, o com a
racó de jocs d’aigua.

-

MAGATZEM DE NETEJA: situat al pati interior, entre la sala de psicomotricitat i la sala
d’usos múltiples, caseta on es guarda el material de l’empresa de neteja.

-

ENTRADA PRINCIPAL: l’accés és directe del carrer, amb un caminal ample de formigó
que limita, a l’esquerra amb les pistes de l’escola Ferran i Clua i a la dreta amb un
parterre elevat arbrat que va a parar a un voladís de l’entrada principal de l’escola. A
la paret una placa commemorativa de la inauguració del centre, el 6 de novembre del
2010.
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ESPAIS PER AL PERSONAL:
-

SALA DE PROFESSORS: espai d’ús exclusiu del personal educador per realitzar les
reunions i les tasques de preparació escolar. També es fa servir de menjador del
personal. En entrar hi ha una avantsala amb tres taules, tres cadires amb rodes i una
prestatgeria on hi ha tres ordinadors, una impressora amb escàner color una en blanc
i negre, dues màquines plastificadores, una guillotina de paper, un televisor i un
equip de reproductor de DV’s.
A la sala gran hi ha dos mobles per allotjar la biblioteca de temes educatius i
pedagògics, l’arxiu fotogràfic, una taula amplia, 8 cadires amb braços i 6 cadires
plegables. També hi ha dos mobles amb calaixos i un moble alt, destinats a la
cafetera i el microones, una petita nevera i la font d’aigua.
A la paret hi ha tres taulells d’anuncis per la informació del personal.

-

DESPATX DIRECCIÓ: amb accés des del vestíbul per les famílies i visitants, és d’ús
exclusiu de la direcció. Hi ha la taula de treball i atenció de la direcció amb ordinador,
una cadira de despatx més dues per les visites i dos mobles amb arxius i prestatgeria,
i un moble més baix amb la impressora-escàner i emmagatzematge de paper.

-

MAGATZEM DE MATERIAL: accessible des del passadís de la zona de serveis, amb
prestatgeria pel material escolar fungible i el pedagògic. Moble per guardar paper
DIN A3 i DIN A4 blanc i de colors, cartolines i papers varis. Moble amb rodes i
enquadernadora.

-

WC VESTIDOR PERSONAL: d’ús exclusiu del personal treballador de l’escola, amb
lavabo, armariets, banc, miralls, farmaciola i espais diferenciats pel WC i dutxa.

-

BUGADERIA: d’ús exclusiu del personal treballador, amb rentadora, assecadora,
armari roba i planxa. Racó pel carretó de neteja i pica especial neteja amb
prestatgeria per productes de neteja.

ESPAI PER A LES FAMÍLIES:
-

ESPAI FAMÍLIES: a l’avantsala d’entrada al vestíbul s’ubica un espai que serveix tant
per espera de les visites com per espai familiar, hi ha dues butaques i tauleta baixa.
Al vestíbul hi ha una tauleta baixa, cadiretes i jocs pels infants, un moble armari baix
tancat amb clau pel material de l’AMPA. Taulell d’anuncis per posar informació,
escolar, administrativa, general ... a les famílies.

-

ESPAI D’ATENCIÓ FAMILIAR: s’utilitzaran diversos espais segons el tipus d’activitat a
realitzar. Pel dia a dia a la classe a l’horari d’entrades i sortides d’horari escolar, per
les entrevistes personals amb els pares a la classe quan venen amb els fills i si no està
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ocupada la sala d’educadores o el despatx de direcció quan venen sense, procurant
sempre un ambient tranquil i acollidor.
Al despatx de direcció quan és per temes exclusius de direcció.
A la sala d’usos múltiples per les reunions generals, d’inici de curs, i a les aules per a
les reunions de nivell.
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ORGANITZACIÓ DEL TEMPS:
Per organitzar el temps cal tenir en compte diversos factors que intervenen en el dia a dia
dels infants.
EDAT: Segons l’edat i ritme diari principalment a nadons i caminants, ja que el dia a dia
depèn més de l’estat físic de com arriba a l’escola.
Als grups de més grans ja es pot acotar més la durada de l’activitat, tot i que també influirà si
hi ha infants en procés d’aprenentatge de control d’esfínters.
ACTIVITAT: Cada tipus d’activitat requereix un temps determinat i per tant al fer la
programació caldrà tenir-ho en compte. Així i tot caldrà tenir present com estan els infants i
ser flexibles adequant el temps de durada de les necessitats del moment.

HORARI D’ACTIVITATS

ACTIVITAT

HORA

TIPUS D’ACTIVITAT

ACOLLIDA MATÍ

8:00 – 9:00

Els esmorzars es faran a la sala d’acollida, entre les 8:00 i
les 8:30h.

ENTRADA
FLEXIBLE

9:00 – 9:30,
10:00

ACTIVITAT
ESCOLAR

10:00 – 10:45

HIGIENE

10:45

WC i canvi de bolquers.

JARDÍ

11:00

Joc a l’aire lliure.

HIGIENE

11:45 – 11:50

Rentar-se, beure aigua, i WC: infants que dinen a l’escola.
Rentar-se, beure aigua, i WC: infants que van a casa.

SORTIDA

11:45 – 12:00

Els infants de menjador van a dinar.
Sortida cap a casa.

MENJADOR

11:45 – 12:00

Repartir pitets i coberts. Dinar.

DESCANS

12:45 – 14:30,
15:00

Rentar-se, WC i dormir.
Llevar-se segons necessitats de descans.

ENTRADA
FLEXIBLE

15:00 – 15:15

Els infants que han anat a dinar a casa s’incorporen de nou
a l’aula.

HIGIENE

15:00 – 16:00

WC i canvi de bolquers.

BERENAR

15:30 – 16:00

Berenar i rentar-se

JARDÍ

16:00 – 17:00

Joc a l’aire lliure.

SORTIDA

16:30 – 17:00

Sortida cap a casa.

Cada grup d’edat anirà a la classe amb la seva educadora i
es farà joc lliure per racons.
LLENGUATGE – PLÀSTICA – MOTRICITAT – MÚSICA EXPERIMENTACIÓ – SORTIDES ...

57

ORGANITZACIÓ DELS MATERIALS:
SELECCIÓ DEL MATERIAL PER EDAT
1r any:
-

4 a 6 mesos: rotació corporal.
Motricitat: estora flonja i rentable.
Música i sensorial: CD música preferentment de falda, clàssica, relaxant i infantil –
sonalls – campanetes – picarols – mòbils.

-

6 a 9 mesos: postura asseguda.
Comunicació: contes – 2 titelles: veu aguda i greu – fotografies i imatges simples i
mida DIN A4 mínim: de la seva família, animals, plantes, objectes ...
Motricitat: mirall – estora flonja i rentable – coixí en ferradura – joguines que es
mouen i s’arrosseguen: pilotes, cotxes ...
Música i sensorial: CD música preferentment de falda, clàssica, relaxant i infantil –
sonalls – campanetes – picarols – mòbils.
Capacitat simbòlica: ninots tous i de peluix.
Manipulació: objectes quotidians varis.
Capacitat lògica: panera dels tresors – draps – caixes – joc d’amagar objectes.
Hàbits: biberó – got.

-

9 a 12 mesos: moviment ampli, agafar-se, caminar.
Comunicació: contes imatges – 2 titelles: veu aguda i greu – fotografies i imatges
simples i mida gran: animals, plantes, objectes ... de la seva família, d’ell.
Motricitat: mirall – estora flonja i rentable – coixí en ferradura – joguines que es
mouen i s’arrosseguen: pilotes, cotxes ..., carretó tipus caminador – arrossegadors.
Música i sensorial: CD música preferentment de falda, clàssica, relaxant i infantil –
sonalls – campanetes – picarols – mòbils.
Capacitat simbòlica: ninots tous i de peluix – objectes casolans: culleres, tasses ...
Manipulació: objectes quotidians varis – robes – cintes i vetes – llanes.
Llenguatge plàstic i sensorial: pintura de mans – gelatina – paper per arrugar i
estripar.
Capacitat lògica: panera dels tresors – draps – caixes – joc d’amagar objectes.
Hàbits: biberó – got.

DECORACIÓ: materials naturals – materials realitzats per l’educadora.
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2n any:
-

12 a 18 mesos: caminar.
Comunicació: contes imatges i contes relat simple – contes imatges grans làmines 2 titelles: veu aguda i greu – fotografies i imatges simples i mida gran: animals,
plantes, objectes ... de la seva família, d’ell.
Motricitat: mirall – estora flonja i rentable – joguines que es mouen i s’arrosseguen:
pilotes, cotxes ..., carretó tipus caminador – arrossegadors – desnivells amb calaixos
de fusta i blocs d’escuma – cadiretes.
Música i sensorial: CD música preferentment de falda, clàssica, relaxant i infantil –
sonalls – campanetes – picarols – mòbils.
Capacitat simbòlica: fireta – animals – cotxes – caixes – pals ...
Manipulació: objectes quotidians varis – robes – cintes i vetes – llanes – materials
naturals i de reciclatge – papers per arrugar i estripar.
Llenguatge plàstic i sensorial: pintura de mans – paper mural.
Capacitat lògica: joc heurístic– jocs d’amagar objectes - encaixos – joc d’aparellar
colors o objectes.
Hàbits: got – cullera – pitet per eixugar-se.

-

12 a 24 mesos: inici del joc en paral·lel, joc simbòlic, inici de pinça.
Comunicació: contes imatges i contes relat simple – contes imatges grans fulles - 2
titelles: veu aguda i greu – fotografies i imatges simples i mida gran: animals,
plantes, objectes ... de la seva família, d’ell.
Motricitat: mirall – estora flonja i rentable – joguines que es mouen i s’arrosseguen:
pilotes, cotxes, carretons – arrossegadors – desnivells amb calaixos de fusta i blocs
d’escuma –tricicles, motos i cotxes sense pedals - cuc.
Música i sensorial: CD música preferentment de falda, clàssica, relaxant i infantil –
sonalls – campanetes – picarols – mòbils – pals de música – ninots tous.
Capacitat simbòlica: cuineta - garatge – granja: simples amb els seus elements
corresponents – nines toves – caixes – pals ...
Manipulació: objectes quotidians varis – robes – cintes i vetes – llanes – materials
naturals i de reciclatge – encaixos – cubs per apilar – paper per arrugar i estripar iniciació als gomets.
Llenguatge plàstic i sensorial: paper mural – inici al DIN3 per dibuixar – pintura de
mans – gelatina – papers – revistes – ceres – retoladors – guixos – bastons – cola i
paper.
Capacitat lògica: joc heurístic– jocs d’amagar objectes - encaixos – joc d’aparellar
colors o objectes cubs d’apilar – plastilina – pasta de sal – argila.
Hàbits: got – cullera – inici de l’ús de la forquilla - pitet per eixugar-se.

DECORACIÓ: materials naturals i realitzats pels nens i nenes.
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3r any:
-

24 a 30 mesos: joc en parella – pinça – tisores – córrer – llençar i agafar.
Comunicació: contes imatges i contes relats – contes imatges mínim 6 làmines titelles de contes – fotografies i imatges i mida gran: animals, plantes, objectes ... de
la seva família, d’ell.
Motricitat: pilotes diferents mides – cintes per enfilar – mòduls i blocs escuma
motricitat – estora flonja i rentable - joguines que es mouen i s’arrosseguen: pilotes,
cotxes ... carretons – arrossegadors – desnivells amb calaixos de fusta i blocs
d’escuma – tricicles, motos i cotxes sense pedals – cuc – inici de l’ús de l’espatllera.
Música i sensorial: CD música clàssica, relaxant i infantil i contemporània – sonalls –
campanetes – picarols – mòbils – pals de música – ninots tous – instruments –
putxinel·lis veus agut i greu – audicions.
Capacitat simbòlica: cuineta – garatge – granja – taller – metge – perruqueria –
mercat ... amb els seus components – nines amb els seus vestits – caixes – pals – pals
– troncs.
Manipulació: objectes quotidians varis – robes – cintes i vetes – llanes – materials
naturals i de reciclatge – encaixos – cubs – jocs de passar boles – xinxetes – plastilina
– fang – pasta de sal – paper per doblegar – tisores –paper per retallar i estripar –
gomets.
Llenguatge plàstic i sensorial: paper DIN A3 i mural per dibuixar – pintura – revistes –
ceres – retoladors – guixos – bastons – cola i paper.
Capacitat lògica: joc heurístic – jocs de quantitat - encaixos – jocs de reconèixer
colors – jocs d’alineació de peces – inici a les construccions amb significat.
Hàbits: got – cullera – forquilla - pitet per eixugar-se.

-

30 a 36 mesos: joc en grup - tisores –llençar i agafar.
Comunicació: contes imatges i contes relats – contes imatges mínim 6 làmines titelles de contes – fotografies i imatges i mida gran: animals, plantes, objectes ... de
la seva família, d’ell.
Motricitat: pilotes diferents mides – cintes per enfilar – mòduls i blocs escuma
motricitat – estora flonja i rentable - joguines que es mouen i s’arrosseguen: pilotes,
cotxes ... carretons – arrossegadors – desnivells amb calaixos de fusta i blocs
d’escuma – tricicles, motos i cotxes amb pedals – cuc – espatllera.
Música i sensorial: CD música clàssica, relaxant i infantil i contemporània – sonalls –
campanetes – picarols – mòbils – pals de música – ninots tous – instruments –
putxinel·lis veus agut i greu – audicions.
Capacitat simbòlica: cuineta – garatge – granja – taller – metge – perruqueria –
mercat ... amb els seus components – nines amb els seus vestits – caixes – pals – pals
– troncs.
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Manipulació: objectes quotidians varis – robes – cintes i vetes – llanes – materials
naturals i de reciclatge – encaixos – cubs – jocs de passar boles – xinxetes – plastilina
– fang – pasta de sal – paper per doblegar – tisores –paper per retallar i estripar –
gomets.
Llenguatge plàstic i sensorial: paper DIN A3 i mural per dibuixar – pintura – revistes –
ceres – retoladors – guixos – bastons – cola i paper.
Capacitat lògica: joc heurístic – jocs de quantitat i comptar fins a tres - encaixos i
puzles de tres peces – jocs de reconèixer colors – jocs d’alineació de peces –
construccions amb significat – peces per fer ponts, torres de més de 6 peces – jocs de
mides: correspondència mida recipient mida objecte.
Hàbits: got – cullera – forquilla - pitet per eixugar-se – sabó - WC.
DECORACIÓ: materials naturals i realitzats pels nens i nenes.
DECORACIÓ GENERAL ESCOLA: hi haurà una part de la decoració tant de les aules com de les
dependències generals realitzades per les educadores o comprades.

TIPUS DE MATERIALS
-

NATURALS: donem molta importància a la utilització de material natural, avui en dia
estem rodejats de materials sintètics i és important posar aquest tipus de material a
l’abast de l’infant.
Aquest material ofereix una gran diversitat d’estímuls, varietats de percepcions i
permet viure i veure processos de canvi, potencien preguntes, reflexions, curiositats i
les seves respostes són sempre naturals i formen part de les nostres tradicions, a la
vegada que afavoreixen la creativitat i la imaginació ... tot i això és la base de
l’experimentació que és l’activitat que junt amb el joc, fonamentem els
aprenentatges significatius de l’infant a la nostra escola.
Aprofitarem el material del nostre entorn, principalment el que recollim pels boscos
dels voltants o el que aporten ells de casa, del seu entorn o de les sortides i vivències
familiars.

-

RECICLATGE: aquest material aporta una gran diversitat de formes, mides, textures,
percepcions ... que proporcionen un fort estímul per l’experimentació. També afegeix
un valor nou, el de la reutilització dels materials, aprenent així des de molt petits el
valor del reciclatge.
Es triarà tot aquell que no comporti cap perillositat en la seva manipulació.

-

JOC SIMBÒLIC: l’infant aprèn de l’estímul, la percepció i la imitació del seu entorn,
per això li proporcionarem materials i joguines on a través del joc pugui transmetre
les seves vivències.
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Tant poden ser convencionals tipus cuineta, granja ... com caixes, bastons, robes ...
on des de la seva imaginació les converteixi en el que vol.
Cal tenir en compte la quantitat, ni masses ni massa poques, i la qualitat perquè no
es trenquin fàcilment.
Han de ser homologades i amb el distintiu CEE i adequades a l’edat.
-

DIDÀCTICS: és tot aquell material que estimula l’adquisició de nous aprenentatges,
de conceptes.

CRITERIS D’UTILITZACIÓ:
-

NO DISCRIMINI: cal tenir sempre present que tant en les joguines com en el material
il·lustrat la no discriminació de gènere en les seves imatges, llenguatge i adjudicació
de rols.
Haurem d’estar atents en com proposem els materials i quin tipus d’activitat
suggereixen.

-

POTENCII L’AUTONOMIA: volem que aprenguin a fer les coses per si mateixos, per
tal cal que tinguin les coses al seu abast.
Això ho tindrem en compte en què, com, quan i on posem les coses, des del
mobiliari, els estris personals, les joguines ...

-

AFAVOREIXI L’EXPERIMENTACIÓ: per tant hauran de ser materials que indueixin a
pensar, a manipular, a interpretar, a comunicar, a evolucionar en les seves idees, a
aprendre des de la base del model científic.

-

CONEIXEMENT DE L’ENTORN: cal proporcionar material del seu entorn immediat, on
pugui fer lligams entre el que sap i el que aprèn.
A través dels contes el podem ajudar a fer relacions entre les seves pròpies vivències
i tot el que l’envolta.

-

AFAVOREIXI LES RELACIONS: de molt petit necessita la relació amb l’adult i a mesura
que creix va obrint el seu món als altres infants de forma progressiva, per tant tot el
material de l’escola, des del mobiliari fins a les joguines han d’estar pensats i posats
per afavorir-lo.

-

ADEQUACIÓ A L’EDAT: quan diem això no vol dir que li hem de donar el que li
pertoca per edat cronològica, com a criteri general està bé però si com hem dit
aquesta no sempre correspon amb la seva maduració personal, caldrà que al seu
espai hi trobi una mica menys i una mica més, de forma que pugui trobar el que
necessiten
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L’AVALUACIÓ
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L’AVALUACIÓ, com millorarem?
L’avaluació és l’eina més important que té l’escola per avançar cap a una pedagogia
moderna que doni significat a les necessitats dels infants.
Ens serveix per saber el resultat del què fem i així poder modificar, ajustar i millorar la nostra
tasca educativa.
Cal avaluar el desenvolupament de l’infant, ja que és a qui va dirigit l’aprenentatge i hem
d’anar analitzant tot el procés per saber com repercuteix en la seva maduració, per motivar,
reforçar o si cal, posar ajuda complementaria, per optimitzar al màxim les seves capacitats.
Però no n’hi ha prou, cal també avaluar tots els elements que intervenen al voltant de
l’aprenentatge de l’infant. Cal analitzar la nostra tasca educativa, els recursos que emprem i
els objectius que ens plantegem i també els plantejaments i la idoneïtat d’aquests.
El resultat de tots aquests processos avaluadors són l’eina cap a una maduració de la pròpia
tasca educativa de l’escola, de forma que es vagi renovant constantment i adequant a les
necessitats dels nens i nenes però també a les de la societat canviant d’avui en dia.
Per la gran importància que té cal donar-li forma, temps i espai dins de l’escola, cal que els
resultats de l’avaluació siguin certs i visibles, només així els podrem utilitzar per millorar,
reforçar i canviar i aconseguir el màxim de QUALITAT possible.

AVALUACIÓ D’APRENENTATGES, que avaluarem?
Cal comprovar si estan adquirint les capacitats i assolint els objectius, i si el que hem utilitzat
era idoni.

Quins INDICADORS seran avaluats:


ELS CONEIXEMENTS
- L’adaptació
- La comunicació
- La motricitat
- La capacitat simbòlica
- La manipulació
- La capacitat lògica
- Els hàbits d’autonomia



EL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
- Interès per les activitats
- Capacitat per desenvolupar-les
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HABILITATS I DESTRESES
- Utilització de les pròpies habilitats
- Millora de la destresa
- Adquisició de noves habilitats



ELS VALORS, LES ACTITUDS I LES NORMES
- La relació amb els companys
- Els canvis de comportament
- L’acceptació de les normes

Quins ELEMENTS DEL PROCÉS seran avaluats?
 ELS RECURSOS DIDÀCTICS EMPLEATS
- Si li agraden
- Si el motiven
- Si l’ajuden a pensar i experimentar


L’ESPAI
- Si sap orientar-se en l’espai
- Si sap moure-s’hi adequadament



EL TEMPS
- Si presta atenció
- Si es cansa
- Si se li fa curt



EL MATERIAL
- Si li agrada
- Si l’utilitza
- Si el rebutja
- Si el destrossa
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COM AVALUAREM
Cal establir els mecanismes que utilitzarem i com i quan els emprarem si volem obtenir
resultats que ens portin a millorar la qualitat.

Instruments i tècniques per obtenir la informació i realitzar l’avaluació:








PAUTES D’OBSERVACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT: és l’informe intern que avalua el
desenvolupament dels infants a través d’ítems per edats.
- Cada trimestre
- A finals de curs s’omplen les observacions i valoracions de la tutora de la seva
maduració i actitud a les activitats i relacions.
DIARI DE CLASSE: cada dia s’escriu les activitats que es fan i es deixen a l’abast de les
famílies. En acabar, la tutora aprofita per apuntar-hi les reflexions i valoracions de
com ha anat.
FULLS D’OBSERVACIÓ: fulls amb la llista de la classe on la tutora recull les valoracions
puntuals de les activitats, de les actituds o del grau d’assoliment dels aprenentatges.
- S’utilitzen per omplir les pautes d’Observació del Desenvolupament
- Durant l’activitat
ENTREVISTES AMB LES FAMÍLIES: la comunicació reciproca entre tutora i pares
serveix per valorar si l’actitud i el progrés coincideix a casa i a l’escola i per utilitzar
els mateixos recursos i estratègies per optimitzar la seva maduració i reforçar la seva
autoestima.

Com s’ha desenvolupat l’activitat: cal avaluar com s’han desenvolupat les
programacions, per això en cada activitat hi deixarem un espai on reflectir la valoració, així
com al final de cada projecte hi posarem en termes més generals com ha anat. Al fer-la ens
respondrem tres preguntes:
-

Com s’han implicat els infants
Com ens hem implicat nosaltres
Grau de col·laboració de les famílies

Quines dificultats hi hem trobat: també cal reflectir-hi la valoració dels recursos que hi
hem emprat, per canviar-los, modificar-los, millorar-los o tot el contrari deixar-los igual. Cal
que ens plantegem:
-

De la idoneïtat de l’espai, petit, gran, adequat, sorollós, tranquil ...
Si el temps ha sigut suficient o s’ha fet curt o massa llarg ...
Si el material era adequat o no, si n’hi havia suficient, massa o massa poc ...
Si els recursos didàctics que hem emprat han sigut apropiats pel que volíem
aconseguir.
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QUAN AVALUAREM
En quins moments durem a terme l’activitat avaluadora.
AVALUACIÓ INICIAL: per saber des d’on partim, per poder fer una tasca progressiva.
- Qüestionari entrevista amb la família a l’inici de l’escolarització que reflectirà les
condicions de l’infant: social, familiar, de salut i d’aprenentatge, així com la seva
maduració.
- Observació i diàleg amb els pares durant el període d’adaptació.
- Anotacions en l’apartat d’adaptació de l’informe intern. Observació i
Desenvolupament.
AVALUACIÓ FORMATIVA: nivell d’assoliment d’aprenentatges referents als objectius que les
educadores s’han proposat en cada unitat de programació.
Adequació del procés d’ensenyament - aprenentatge als objectius i continguts:
-

Diari de classe.
Escales d’estimació en cada apartat de l’informe personal intern de l’Observació del
Desenvolupament.
A l’apartat d’avaluació de les programacions.

AVALUACIÓ SUMATIVA: a finals d’un període, de cada curs i a finals d’etapa, per determinar
si s’han aconseguit i fins a quin punt els avenços en l’aprenentatge.
Sintetitza tota la informació i constata s’han assolit els objectius previstos.
-

Informes pels pares a final de curs.
Resum d’escolarització a final de l’escolarització.

AUTO-AVALUACIÓ:
Cal reflexionar sobre la pràctica educativa, la pròpia com educadores tant si és fent de
tutores o de suport, com a Equip Educatiu, com a companyes ... però també a la pràctica
general de l’escola. Cal fer-se preguntes, reflexionar, discutir, consensuar, si volem fer de
l’escola un espai de qualitat on l’infant es trobi a gust, estimat i cuidat per créixer.
Hi ha una autoavaluació personal de com valoro la meva actuació:
-

Envers els infants
Envers les famílies
Envers les companyes
Quin grau d’implicació tinc a l’escola

I un altre més general:
-

Idoneïtat de les activitats proposades
Idoneïtat dels plantejaments
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PLANIFICACIÓ DEL PERÍODE D’ADAPTACIÓ
Del temps que passa entre que l’infant inicia l’escola fins que se sent còmode i feliç en diem
adaptació, és un període molt delicat on intervenen molts factors.
Des de l’escola haurem de posar-hi esforç i els recursos necessaris perquè sigui el més
lleuger possible.
Abans de començar parlarem amb les famílies per conèixer l’infant i per explicar com pot
afectar el nen aquest període, quines dificultats poden sorgir i quines estratègies podem
seguir per alleugerar-lo.


Entrevista personal el mes de setembre, de caràcter obligatori, abans d’iniciar
l’escolarització.



Fitxa personal de l’infant.



Documentació sobre el període d’adaptació.

El dia de l’entrevista vindran els pares amb l’infant per:


Conèixer les educadores.



Situar-se en l’espai classe.



Conèixer els diferents espais de l’escola.

Els primers dies procurarem que vingui estones curtes, la primera setmana a l’escola donarà
pauta a uns horaris progressius, de forma que es vagi acostumant a les educadores, als altres
infants i als espais. Els infants antics podran fer ús de tots els serveis des del primer dia.
Durant aquesta setmana, l’escola farà horari intensiu, de 9:00 a 15:00 hores i disposarà
d’acollida matinal i servei de menjador pels alumnes antics.
A partir d’aquesta setmana l’escola establirà l’horari complert amb tots els serveis, les
famílies que per raons laborals o familiars no puguin allargar el període d’adaptació, podran
utilitzar els serveis de menjador i acollida. Les famílies que puguin disposar de més temps,
podran fer un horari gradual durant el primer mes per fer una adaptació més adequada al
ritme de l’infant.
Al grup de nadons aquest període es farà especialment adaptat a les necessitats de l’infant i
serà l’educadora i la família que decidiran com i fins a quant.
El primer mes es dedicarà a establir llaços entre infant i adult, per passar a relacionar-se amb
els altres infants, conèixer l’espai i de mica en mica donarem pas a les activitats. Cap a finals
del primer trimestre, donarem aquest període per finalitzat.
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Durant aquest temps haurem de procurar estratègies i recursos pels infants que ja han estat
escolaritzats, ja que els infants nous necessitaran més atenció per part de l’educadora, a
causa dels possibles plors, neguits ... i restaran dedicació als altres.
Com escola creiem que és un període on cal posar atenció en crear ambients tranquils,
alegres, que convidin al relaxament i propiciïn la comunicació i la relació, on els infants se
sentin còmodes i feliços.
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CONCLUSIÓ
Volem que sigui un Projecte Educatiu obert i dinàmic que serveixi de referent a totes les
parts implicades a l’escola, famílies, nens i nenes, educadores personal de serveis i també al
titular del centre, l’EMD de Valldoreix.
A través d’ell donem a conèixer la nostra voluntat de dur a terme aquesta tasca tan
important de l’educació dels infants, però també representem com som, d’on venim i com
ho volem fer.

