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1. INTRODUCCIÓ 

La llar d’infants és una institució on conviuen i es respecten moltes persones i 

maneres de pensar, dins d’uns espais comuns. És una realitat complexa amb un objectiu 

clar: l’educació, però cal ser conscients que no sols educa l’escola.  

La Llar d'infants Municipal Patuleia és un centre de titularitat pública i administrat per 

l'Ajuntament; es va posar en funcionament el curs 2001-2002.  

Neix amb el propòsit de cobrir les necessitats de les famílies de Sant Julià de 

Vilatorta i d'incorporar al poble un centre educatiu dedicat a nens i nenes del primer cicle 

infantil (0-3 anys) amb un projecte pedagògic renovador, de qualitat i adaptat a les 

tendències del moment.    

Des dels seus inicis fins a l’actualitat, la Llar ha anat progressant, tant en l’ampliació 

de noves infrastructures i adaptant aquestes a una nova realitat; evitant així tot tipus de 

barreres arquitectòniques. Tot i això, en el decurs d’aquest Projecte Educatiu de Centre 

(PEC) s’explicarà amb més detall. 

• Què és el Projecte Educatiu de Centre?  

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és un document que defineix la manera 

d’enfocar la tasca educativa. I el treballar-lo ens ha permès reflexionar, millorar, canviar, 

modificar..., sempre segons la realitat (tant canviant) que ens envolta. 

És per això que aquest Projecte Educatiu que presentem no és definitiu, sinó que 

està en constant evolució. 

• Què és una Llar d’infants? 

Podem definir una llar d’infants com un primer centre educatiu on s’acull infants des 

de les 16 setmanes fins als 3 anys d’edat. És aquí on s’estableixen les primeres bases 

per a un desenvolupament integral de l’ infant, el qual, continua al primer ensenyament, 

és a dir, al segon grau d’educació infantil. 

Una llar d’infants és un espai on es pretén promoure un ampli desenvolupament 

infantil, potenciant les seves capacitats i satisfent les necessitats físiques, afectives, 

emocionals, personals, intel·lectuals i socials de la criatura. 

Dir també que la llar ha de proporcionar un clima proper i de seguretat, on la família 

n’ha de formar part, ja que, té un paper fonamental en el desenvolupament global de 

l’infant. 
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2. PRINCIPIS PEDAGÒGICS I ORGANITZATIUS, VALORS I O BJECTIUS. 

2.1.  Els nostres valors i trets d’identitat  

♦ Els valors que es prioritza es basen en: 

· El respecte i la igualtat 

· La comprensió i l’expressió 

· Les emocions, tant d’un mateix com dels altres 

♦ I els trets d’identitat del nostre centre: 

⇒ Som respectuosos amb les diferents maneres de pensar, i oberts a tothom. 

⇒ La Llar fomenta la coeducació i el respecte entre gèneres. 

⇒ Davant l’evidència que no hi ha dues persones iguals, a la Patuleia respectem 

cada un dels infants, la seva manera de ser i de fer personals. 

⇒ La Llar d’infants és un espai socialitzador, on els nens i nenes conviuen amb 

altres infants i amb altres adults fora del seu nucli familiar. 

⇒ Pensem que l’infant és un ésser capaç, en constant evolució i actiu en el seu 

aprenentatge, per tant, ha de trobar a la Llar un medi ric per experimentar, unes 

propostes de joc flexibles que li permetin investigar. 

⇒ El català és la llengua vehicular del Centre. 

 

2.2. Principis pedagògics 

L’acció educativa de la Llar d’infants està dirigida, d’una banda, a desenvolupar totes 

les capacitats dels infants tenint en compte el ritme personal de cadascú i, de l’altra, a 

transmetre i educar actituds i valors. 

Les línies generals del PEC són les següents: 

• Fomentem l’autonomia de l’infant, mitjançant un treball individual que cada 

educadora realitza durant tot el dia: arribada i comiat, adquisició de rutines i hàbits 

com la higiene, el menjar, el descans, convivència... potenciem per sobre de tot que 

els infants siguin cada vegada més autònoms en tots els àmbits de la persona. 

• Fomentem una actitud curiosa, crítica i investigadora que, mitjançant la comunicació i 

sobretot donant molta importància a l’estona de joc d’experimentació i manipulació, 

esdevingui la base de la formació i de l’adquisició dels aprenentatges. 

• Creiem que per a una bona educació dels petits de la Llar és imprescindible una 

bona entesa amb les famílies, perquè els pares i les mares tenen un paper clau en 

l’educació dels fills. 
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• Vetllem per un clima de seguretat, confiança, tranquil·litat. L’actitud del nostre 

personal educador és la d’escoltar, raonar, donar confiança, donant afecte i tendresa, 

empatitzant amb l’infant, oferint respostes a les necessitats dels infants, 

proporcionant materials atractius. 

• Creem espais i activitats amb les que els infants tinguin la possibilitat de 

desenvolupar les seves capacitats cognitives, la seva personalitat de fer un bon 

aprenentatge dels hàbits d’autonomia personal i de relació social. 

• Promovem l’esperit de recerca, el qual ajuda a definir, cada cop millor, la nostra línia 

pedagògica. 

• Tenim com a eix principal la realitat del poble. L’infant manipula materials propis de 

l’estació de l’any en la que estem, aprèn cançons, dites, poemes, participa en 

activitats que es fan al poble, incorpora algunes danses tradicionals catalanes i 

vilatortines (com les cançons dels Caramellaires). 

• A l’hora d’atendre els alumnes en la diversitat, tan si es tracta d’un infant d’una ètnia 

o religió diferent com amb necessitats educatives especials, el primer que cal tenir 

present és que aquesta diversitat és un factor que enriqueix les aules. 

 

2.3. Objectius pedagògics i priorització d’actuació  

Els canvis que experimenten els nens i les nenes durant els primers anys de vida fan 

que sigui imprescindible conèixer les corrents evolutives més importants, per poder 

afavorir el desenvolupament i l’aprenentatge. De manera resumida, podem dir que des 

de la Llar d’Infants Patuleia pretenem: 

a) Afavorir el desenvolupament individual de cada nen/a tenint en compte per sobre 

de tot les seves necessitats bàsiques d’higiene, alimentació, descans, relació i 

moviment. Sense tenir aquestes necessitats resoltes l’infant no està amb 

predisposició de començar cap activitat programada. 

b) Proporcionar als infants els instruments necessaris per ser més autònoms i 

potenciar l’adquisició d’hàbits. 

c) Afavorir el desenvolupament integral de cada infant, a nivell emocional, cognitiu, 

socioafectiu i psicomotriu. 

d) Treballar perquè l’infant vagi adquirint coneixement, domini i acceptació del propi 

cos. 

e) Crear un ambient motivador on el nen/a es pugui expressar en els diferents 

llenguatges (verbal, musical, matemàtic, plàstic i corporal). 
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f) Fomentar el coneixement de l’entorn immediat a partir de l’observació, la 

manipulació i l’experimentació. 

g) Basar la tasca educativa del Centre en el respecte mutu, el diàleg, la reflexió, la 

col·laboració i la solidaritat entre tots els membres de la Llar. 

h) Potenciar un ensenyament actiu que desenvolupi la iniciativa i la creativitat, així 

com la capacitat d’observació. 

i) Afavorir la participació del professorat en les activitats de formació permanent. 

 

En definitiva, la priorització d’actuació dels que formem l’equip educatiu del centre és la 

de potenciar el desenvolupament dels infants des dels primers mesos de vida i 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. 

Per altra banda sabem que els petits aprenen a través del joc i la manipulació i 

programem activitats per afavorir la seva curiositat i la construcció de coneixements. 

 

2.4. El personal educador 

a. Directora 

Correspon a la directora la responsabilitat de l’activitat escolar del centre: vetllar per 

la gestió, l’adequació al projecte educatiu, la programació general, la planificació i el 

seguiment de la vida de l’escola bressol. 

b. Educadora 

És qui realitza el treball directe amb els infants, manté la relació amb les famílies i 

forma part de l’equip educatiu. Ha de conèixer les característiques evolutives de l’etapa 

0-3. La seva tasca es basa en una adaptació constant davant dels infants, davant la 

família i davant de les situacions que se li plantegen. Les seves actuacions sempre han 

de respondre a uns criteris coherents i determinats que els marca l’equip. 

Cal que adquireixi un compromís de treball en equip que afavoreixi la continuïtat i el 

seguiment del procés evolutiu dels infants i assumir les funcions que marca el reglament 

de règim intern. 

Educadora tutora : Cada unitat o grup d’alumnes té com a responsable una mestra 

tutora que assumeix la responsabilitat d’un grup d’infants i manté la relació directa i 

continuada amb les famílies. 

Educadora de suport: Complementa la tasca de l’educadora tutora i li dóna suport en 
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les tasques de l’aula. 

El total del personal educador forma l’equip educatiu que treballa per aconseguir un 

funcionament pedagògic i organitzatiu idoni i per donar coherència a l’acció col·lectiva de 

totes les professionals. 

 

2.4.1 Organigrama 

 

 

 
 

3. CONCRECIÓ DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM 

3.1. Objectius curriculars 

Els objectius generals per a la Llar d'infants expressen les capacitats que ha 

d'adquirir l'infant en finalitzar aquest període, tant si la seva educació es realitza en el 

context familiar com si es comparteix amb el centre educatiu. Així, l'infant haurà de ser 

capaç de: 

 

1. Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional 

corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar les 

pròpies emocions i sentiments. 

2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seu 

entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin la 

integració en el grup. 

3. Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs 
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i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en les seqüències 

temporals quotidianes i en els espais que li són habituals. 

4. Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se a 

través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del 

llenguatge oral. 

5. Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius, augmentant 

l’autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en l’espai 

quotidià. 

6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpies 

vivències i establir relacions entre objectes segons les seves característiques 

perceptives. 

7. Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica i anar-les representant a 

través d’un incipient joc simbòlic. 

8. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical i 

plàstic. 

 

Les mestres i educadores han de: 

• Promoure la felicitat de l’infant fent que es senti estimat.  

• Estimular el desenvolupament harmònic del nen i totes les seves capacitats 

físiques, intel·lectuals, afectives i socials.  

• Oferir a l’infant la primera experiència de socialització fora de la família.  

• Promoure l’autonomia personal i fer-li adquirir seguretat afectiva i emocional.  

• Treballar sobre la base d’una metodologia integrador que respecti les diferències 

individuals i ajudi a acceptar-les.  

• Afavorir l’orientació i el coneixement de nocions espaciotemporals en relació al 

cos, als objectes i a les activitats quotidianes.  

• Introduir l’alumne en el món de l’anglès i la música.  

• Estimular l’actitud positiva davant les dificultats.  

• Compartir l’educació de l’infant amb la família, en el marc d’una relació 

d’intercanvi de criteris i d’experiències.  

 

3.2. Les àrees curriculars 

Les àrees són àmbits d’experiència i desenvolupament que integren els continguts 

de forma globalitzada. Els continguts són: 
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� Desenvolupament del moviment i control corporal. 

� Primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge. 

� Pautes elementals de convivència i relació social. 

� Descoberta de l’entorn proper. 

 

El currículum d'Educació Infantil s'organitza en tres unitats de significació que, al seu 

torn, es divideixen en blocs:  

DESCOBERTA D'UN MATEIX I DELS ALTRES 

- Autoconeixement i gestió de les emocions 

- Joc i moviment 

- Relacions afectives i comunicatives 

- Autonomia personal i social 

DESCOBERTA DE L'ENTORN  

- Exploració de l’entorn 

- Experimentació i interpretació 

- Raonament i representació 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES 

- Observar, escoltar i experimentar 

- Parlar, expressar, comunicar 

- Interpretar, representar, crear 

 

Descoberta d'un mateix i dels altres  

L'àrea de descoberta d'un mateix i dels altres fa referència al coneixement de la pròpia 

persona, i a la noció d'identitat que es constitueix en interacció amb l'entorn. A mesura 

que l'infant avança en aquesta interacció s'adona de la manera que pot intervenir en 

l'entorn i en els altres pel coneixement que té del seu cos, de les seves possibilitats i, al 

mateix temps, es va descobrint com a persona. 

La pròpia activitat està influïda per les activitats personals, la forma particular de 

resposta i per les diferents possibilitats i limitacions que se li ofereixen. Una actitud activa 

davant els fets quotidians passa, essencialment, per desenvolupar la curiositat, el desig 

d'observar, comparar... i, per tant, prendre iniciatives, resoldre dificultats, comprendre 

processos. 

Els infants aprenen a valorar-se, a conèixer els seus límits i possibilitats. Quan el nen i la 

nena senten respectada la pròpia forma d'actuar, la interioritzen, contribuint així a 



 

 - 11 -

desenvolupar la confiança en ells mateixos. Les vivències es realitzen d'una manera 

concreta en cada infant, segons les seves característiques, les seves disponibilitats i la 

seva interrelació sobre l'entorn. 

 

Descoberta de l'entorn  

L'entorn, en relació amb els infants de menys de 6 anys, té com a referència els 

elements, els espais, les condicions, les situacions i les relacions que formen part dels 

seu context i que incideixen en el seu desenvolupament. Aquest entorn es determina en 

relació amb totes les variables que sorgeixen de posar en connexió els sistemes naturals 

i socioculturals presents en cada context. La descoberta de l'entorn es pot emprendre 

des de tots els àmbits on transcorre la vida dels infants: el familiar, l'escolar, el barri, el 

poble. 

 

Comunicació i llenguatges  

En aquesta àrea s'inclouen els llenguatges verbal, musical, plàstic i matemàtic. 

• Llenguatge verbal 

Aquesta àrea es concretarà en l'objectiu de desenvolupar un domini progressiu del 

llenguatge. En desenvoluparem la funció lúdica a partir de l'exercitació d'emissió de 

sons, i la seva funció comunicativa des del doble sentit de la comunicació: comprensió i 

expressió. 

Pel que fa al llenguatge escrit, s'hi contemplarà el primer contacte del nen/a a partir de la 

manipulació de contes i la realització de traços senzills. 

• Llenguatge musical 

La música és capaç de fer fruir, de relaxar, de fer experimentar sensacions, amb tot el 

que això pot comportar de diversió i de plaer, que en aquesta etapa és una altra manera 

de jugar. 

Els sons, ritmes, cançons fan possible el desenvolupament d'unes capacitats bàsiques: 

atenció, percepció sonora, memòria rítmica i melòdica. Pel que fa a l'expressió corporal 

que s'inclou en aquest bloc, es plantegen diverses activitats i situacions lúdiques que 

afavoreixen el desenvolupament de l'expressió corporal, tant l'espontània com la dirigida. 

• Llenguatge plàstic 

L'educador/a ha de ser capaç de posar a disposició de l'infant tots els materials 

necessaris per a afavorir el desenvolupament de la prensió fina i la creativitat personal. 

• Llenguatge matemàtic 
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Durant els primers anys de vida no podem parlar de continguts matemàtics pròpiament, 

sinó d'un descobriment d'objectes, materials, característiques... i de les transformacions 

possibles en funció de les accions aplicades sobre ells. Per a dur a terme les diverses 

activitats pròpies d'aquesta àrea, el nen/a, principalment, ha de disposar de diversos 

materials amb els quals pugui tocar, observar, comparar, posar, treure, agrupar, separar, 

etc. 

 

3.3. Les capacitats 

El principal objectiu de l’educació infantil és facilitar que cada infant es pugui 

desenvolupar d’acord amb les seves característiques personals, tot promovent les seves 

habilitats de relació, exploració i joc, que pugui desenvolupar les seves capacitats. 

 

1. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la 

coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 

2. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 

imatge positiva de si mateixos i de les altres persones. 

3. Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per 

actuar amb seguretat i eficàcia. 

4. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques 

bàsiques. 

5. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i 

situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos llenguatges. 

6. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i 

respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals. 

7. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els 

perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència. 

8. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i iniciant-

se en la resolució pacífica de conflictes. 

9. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que els portin cap a una 

autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social 

 

3.4. Avaluació 

Pel que fa als infants, cal planificar la seva avaluació al llarg de tot el procés: a 

l’inici, mentre s’està aprenent i al final, per detectar les dificultats i per actuar per millorar 
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els aprenentatges. Així doncs, és molt important avaluar d’una manera constant, i no 

s’avalua sols el resultat d’una activitat, sinó tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Els criteris d’avaluació han de permetre avaluar el grau d’assoliment dels objectius i 

de les competències bàsiques. 

Avaluació inicial : es tracta d’avaluar els coneixements previs dels nens/es, per tal 

de partir de les idees, experiències que ja tenen adquirits. 

Avaluació formativa o sumativa : ens indica els processos de l’infant durant 

l’aprenentatge , a mesura que avança el procés d’ensenyament-aprenentatge es fa 

necessari valorar els progressos i les dificultats dels nens/es per adaptar i orientar les 

activitats. Aquesta avaluació es fa mitjançant l’observació sistemàtica i pautada 

d’algunes de les activitats de la programació amb un seguiment individualitzat. Així es 

van anotant les dades i observacions d’algunes activitats. 

Avaluació final : ens informa de les activitats assolides pels nens/es al final de la 

programació. Es fa un informe a final de curs que donem a les famílies. Informes 

redactats de manera positiva per les educadores i personalitzats per a cada infant. 

Aquest informe es divideix en tres apartats relacionats amb les àrees i, a partir d'aquí, 

parlar dels hàbits i rutines; si menja sol/a...;de les seves emocions i com es relaciona 

amb l'adult; si li agrada experimentar amb els materials, etc.  

 

Com es porta a terme l’avaluació? 

- A través de l’observació directe de l’infant i la documentació (la seva actitud, la 

col·laboració i participació, la seva autonomia personal en els hàbits, l’esforç, 

l’expressió de les seves emocions i sentiments, diàleg individual amb l’infant...).  

- Execució d’ordres senzilles i concretes. 

- Realització d’activitats amb diferents materials didàctics. 

 

3.5. Eixos transversals 

Aquests eixos inclouen valors d'una gran importància per al desenvolupament evolutiu i 

integral del nen. És per això que seran contemplats en totes les àrees curriculars d'una 

manera continuada, i no com una àrea concreta i independent. 

Educació moral i cívica : els seus objectius i continguts es poden agrupar en quatre 

grans subtemes: el concepte d'ell mateix, la convivència i els conflictes. Es treballarà la 

convivència i el respecte per totes les persones sense tenir en compte la seva raça, ni el 

seu país d'origen, i també‚ la conscienciació de la necessitat d'ajudar els qui ho 
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necessiten. 

Educació per a la no-discriminació per raó de sexe:  el treball es basarà en el 

desenvolupament del respecte per cadascun dels dos sexes sense establir cap tipus de 

diferenciació ni discriminació entre ells. 

Educació per a la salut:  els temes tractats són l'alimentació i la nutrició, l'activitat física, 

la prevenció d'accidents i la higiene personal. 

Educació viària:  pretén, de manera general, desenvolupar actituds de consciència 

ciutadana i assolir petits hàbits en relació a les normes bàsiques de seguretat vial quan 

es fan sortides pel poble. 

Educació mediambiental:  el seu objectiu és establir una relació entre el nen/a i el mitjà 

en el qual s'ha de desenvolupar. Una relació positiva de valoració i respecte vers tot el 

que l'envolta: animals, plantes, flors i tots els elements de l'entorn en general. 

Educació per al consum : ens basarem en el valor de tenir cura de les joguines, la roba 

i el material escolar. 

 

4. CARACTERÍSTIQUES ENTORN SOCIAL, CULTURAL, SOCIOL INGÜÍSTIC I 

CRITERIS ÚS LLENGUA CATALANA 

 

4.1. Context físic 

La Llar d'Infants es troba a Sant Julià de Vilatorta. Aquesta població està situada a uns 

5 km de Vic, la capital d'Osona,  en el llindar on comencen les Guillaries i acaba la Plana 

de Vic. La recent construcció de l'Eix Transversal de Catalunya garanteix la bona 

comunicació del poble que des de sempre ha exercit una especial atracció a qui vol 

observar el tarannà d'una gent lligada a un indret amb arrels profundes. 

El terme municipal és d'uns 16 km2 i la seva altitud sobre el nivell del mar oscil·la entre 

els 550 i els 850 metres. Està constituït per una petita serralada que enceta el massís de 

les Guillaries. En aquesta part del terme trobem densos boscos de roures, alzines i pins, 

que contrasten amb els conreus que predominen a la part baixa. Actualment, el municipi, 

d'uns 3081 habitants, duplica el cens de l'any 1930, tot i que l'estiu la població 

s'incrementa notablement. (Veure annex 10: Piràmide de població) 

La Llar d'infants Patuleia està ubicada en els números 27 i 29 del carrer Montseny de 

Sant Julià de Vilatorta, a la urbanització "El Parer". És una zona alta, assolellada i 

propera al centre de la vila. 

Per mostrar una situació visual, tot seguit es reflexa un mapa detallat: 
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c/ Montseny, 27 

        08500 Sant Julià de Vilatorta 

        Tel: 93. 888 83 31 

 

4.2. Situació socioeconòmica i cultural 

Sant Julià, dins el marc de l'economia no té molt desenvolupat el sector primari. 

Tampoc la indústria hi té un protagonisme especial, tot i que té un polígon industrial amb 

alguna gran empresa la majoria de la població es dedica al sector dels serveis i de la 

construcció. 

Tant pel pes específic de la ciutat de Vic com per la instal·lació en aquestes 

poblacions de moltes famílies que tenien la seva residència a la capital d'Osona, o fins i 

tot de gent que ha establert la seva segona residència, el cert és que és relativament 

habitual que molts veïns d'aquest poble tinguin el seu lloc de treball a fora. Això  fa que 

malgrat que es tracti d'una població situada en un medi rural, no es pot parlar d'una 

població rural pròpiament. 

Per les mateixes raons, i sobretot per la manca d'indústria, el nivell d'immigració no 

és gaire elevat. Tenim immigrants majoritàriament d’origen magrebí, seguit de 

romanesos, sud-americans, italians... (Veure annex 11) 

Així les estadístiques mostren que el percentatge de la població que no entén el 

català és pràcticament inexistent, es tracta de persones que fa poc que han establert la 

seva residència aquí, i que no tarden massa temps a integrar-s'hi plenament. 

 
4.3. Treball en xarxa 

S’enten el treball en xarxa com el treball sistemàtic de col·laboració i complementació 

entre recursos que tenen un mateix objectiu per tal de compartir coneixements i 

recursos, aprendre més que si es treballa de forma individual, conèixer altres visions i 

formes de pensar i de fer feina, guanyar competitivitat... 

La Llar d’Infants Patuleia duu a terme treballs en xarxa amb la resta de llars d’infants 
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de la comarca d’Osona. Es fan reunions un cop cada trimestre aproximadament i es fa 

posada en comú de projectes i activitats, s’expressen dubtes i angoixes, es transmeten 

nous coneixements sobre cursets realitzats, s’intenten unificar criteris. 

També es fa un treball en xarxa amb les escoles del poble, sobretot amb el CEIP 

Bellpuig per tal de crear una continuïtat amb aquests centres. Es realitzen activitats 

conjuntament, es comparteixen recursos, ens visiten i els visitem,...  

 

4.4. Projecte lingüístic de centre 

Els fonaments legals del PLC són: 

1. Estatut d’Autonomia, article 6, en el qual determina el català com a llengua pròpia 

i oficial de Catalunya. 

2. Llei de Política lingüística (1/1998 articles 20 i 21) 

3. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. DOGC núm. 5422-16/07/09. Títol II del 

règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. Article 11: El català, llengua 

vehicular i d’aprenentatge. Article 16: El català, llengua oficial de l’Administració 

educativa a Catalunya. Article 18: Ús i foment del català. 

Així doncs, partim que el català, com a llengua pròpia de Catalunya, també ho és de 

l’ensenyament i, per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats 

d’ensenyament i aprenentatge del centre. La llengua catalana és l’eina de cohesió i 

integració entre totes les persones del centre i és el vehicle d’expressió de les diferents 

activitats i situacions. 

La Llar d’infants Patuleia té una clara conscienciació sobre la necessitat de l'ús de la 

llengua catalana en la comunicació quotidiana i afavoreix la seva utilització entre tota la 

comunitat educativa. Des de la Llar es creu important conèixer la llengua catalana, atès 

que, ens identifica com a nació i ens dóna un valor afegit.  

Es vetllarà perquè l’aprenentatge del català tingui un enfocament significatiu i 

funcional a través de la creació de situacions comunicatives que incentivin l’ús del català. 

Cadascuna de les activitats que es realitzen, com cadascun dels materials que es 

treballen, es fan per mitjà d'aquesta llengua, a fi que els infants es comencen a 

familiaritzar i de mica en mica vagin fent un ús més extens.  

Tot i això, en el cas de les famílies nouvingudes s'intenta que la introducció d'aquesta 

llengua sigui de forma gradual, a fi de garantir una millor adaptació tant per part de la 

família com del o dels propis  infants en el sí de la comunitat educativa. 
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5. CRITERIS DE NO DISCRIMINACIÓ I D’INCLUSIÓ EDUCAT IVA 

L’etapa d’educació infantil és l’etapa que des de sempre s’ha mostrat més 

integradora i inclusiva ja que generalment tots els alumnes són atesos dins la mateixa 

aula.  

La Patuleia es defineix com a centre d’inclusió educativa per tal que els infants amb 

necessitats educatives específiques gaudeixin de l’atenció adequada, adoptant les 

mesures oportunes pel que fa a la formació de les educadores i els recursos humans i 

materials necessaris. 

- Integració de l’alumnat amb necessitats educatives específiques 

Qualsevol necessitat educativa específica d’algun infant, s’intentarà cobrir tot tenint 

en compte l’adaptació del seu espai, i també de les activitats a realitzar; fent-lo sentir 

partícip del grup-classe, eliminant així, les possibles diferències. A més a més, 

potenciant el respecte mutu entre companys i companyes. 

La Llar no compta amb l’assessorament psicopedagògic de l ‘EAP ni de personal 

auxiliar, però en la mesura del possible es mantenen contactes i es fan intervencions en 

relació amb els infants amb necessitats educatives especials que han de canviar de cicle 

amb el Tris-Tras de Vic (El Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç). Els Tris-Tras 

atén als infants i a les famílies però no solen fer assessorament al centre des del punt de 

vista escolar. 

- Coeducació 

A la Llar d’infants La Patuleia un dels valors fonamentals que es treballa és la 

coeducació. Els nens i les nenes són tractats i educats de la mateixa manera. A més, 

tenen les mateixes oportunitats i les mateixes capacitats, sense diferències entre els dos 

sexes. Per a treballar aquest valor, la Llar d’infants disposa de joguines no sexistes, a 

més de tenir molt en compte a l’hora de realitzar murals, dibuixos i la decoració de la 

classe, de no mostrar trets que vagin en contra de la coeducació. 

També cal afegir que el joc simbòlic, en aquesta etapa, comença a tenir un gran 

paper en el desenvolupament de l’ infant, així doncs, promovem que els jocs no adoptin 

un rol sexista, sinó que a tots els tipus (botiguer/-era, metge/- essa, etc.) hi puguin jugar 

tant nens com nenes. 

La Llar no compta amb estereotips o prejudicis sexistes que puguin afectar al valor 

de la coeducació, sinó ben al contrari, intentem deixar-los de banda. 
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6. CRITERIS PER A L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DE L’AL UMNAT 

L’atenció a la diversitat social, cultural, econòmica i individual és present en les 

intencions educatives i en la pràctica diària amb els infants i les famílies. La nostra llar 

d’infants respecte totes les opcions ideològiques, polítiques i religioses, acceptant el 

pluralisme essencial per una convivència estable entre diferents nuclis de persones 

existents en la nostra societat actual respectant les creences de cada persona. 

La comunicació i l’intercanvi amb les famílies és considerat coma un element 

fonamental per comprendre l’infant. L’equip de mestres entén que cada família és una 

font de diversitat i, per tant, sap que ha de plantejar diferents canals comunicatius per 

aconseguir la major implicació i participació d’aquestes en la tasca educativa. La Llar ha 

de permetre l’exercici d’un autèntic model participatiu entre les professionals, les famílies 

i els infants. 

L’acció educativa de la Llar d’Infants Patuleia reposa en alguns principis, que han 

d’impregnar tots els àmbits d’actuació: 

- Acollir i potenciar tots els aspectes positius que els infants i les famílies aporten. 

- Mostrar confiança respecte de les possibilitats dels nens i nenes.  

- Promoure la curiositat i les ganes d’aprendre dels infants, sense menytenir les 

seves capacitats per esdevenir autònoms en determinats àmbits. 

La tasca coordinada entre les mestres del centre ajuda a posar en funcionament una 

dinàmica de treball cooperatiu on els coneixements, l’experiència i la intuïció, 

conjuntament amb la sensibilitat i la flexibilitat d’aquestes són la clau per a l‘atenció a la 

diversitat. Es comparteix i es construeix amb tot l’equip de l’escola l’organització de la 

vida quotidiana i les propostes educatives i innovadores adreçades a millorar la qualitat 

de l’atenció de la comunitat educativa i s’intenta oferir a les famílies i als infants elements 

culturals i socials de l’entorn proper i llunyà per tal de sensibilitzar-los envers la diversitat 

i els valors de solidaritat. 

Per una altra banda, la Llar d’Infants Patuleia també té en consideració que cada infant 

té les seves característiques peculiars i els seus ritmes d’aprenentatge són diferents per 

això respectem sempre el ritme i l’evolució individual.  

El fet que haguem realitzat una planificació sistemàtica, distribuïda i dividida en 

seqüències, per a la consecució dels objectius no vol dir que sigui rígida i inamovible, 

sinó al contrari, s’ha de considerar oberta i flexible.  

L’estudi de les característiques psicoevolutives dels infants d’aquest nivell han marcat la 

pauta per dissenyar les nostres propostes de treball, entenem que cada aprenentatge té 
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el seu moment més adequat, en el qual, amb menys esforç s’obtenen els millors 

resultats. També que una mateixa edat cronològica no vol dir una mateixa edat evolutiva. 

Que cada nen i nena té el seu propi ritme. Que a l’hora de programar els objectius i els 

continguts hem partit de la globalització i es tenen en compte tots els aspectes físics, 

mentals, emocionals, etc.  

El treball diari parteix de l’activitat dels infants. La mestra procurarà que els nens i les 

nenes actuïn sense angoixes ni obligacions, que siguin ells mateixos i elles mateixes.  

La reflexió o avaluació constant per part de la mestra del treball de cada infant i els seus 

progressos ha de ser la pràctica habitual, a partir dels resultats obtinguts s’adaptaran les 

propostes de treball. Les propostes de treball aniran seqüenciades de menys a més 

dificultat. 

 

7.  CONCRECIÓ DE CRITERIS METODOLÒGICS, ORGANITZATI US I OBSERVACIÓ 

DELS INFANTS 

    7.1. Criteris metodològics 

L’equip educatiu de la Llar d’Infants Patuleia té en compte els següents criteris i principis 

metodològics: 

A. Els nens no viuen parcialment allò que els envolta, sinó que tenen la seva primera 

relació amb l’entorn a través de la manipulació i la percepció global. 

 Per tant, creiem que l’enfocament globalitzador  en l’organització dels continguts 

d’ensenyament, de manera que els problemes, les situacions i els esdeveniments siguin 

abordats dins d’un context i de manera unitària.  

B. L’activitat constructiva del nen/a. Cal considerar l’infant com a subjecte del seu 

aprenentatge (Teoria constructivista de l’aprenentatge ). 

Per tant, la mestra ha d’orientar els infants en la construcció d’aprenentatges 

significatius  que li permetin establir relacions entre les experiències i coneixements 

previs i els nous continguts d’ensenyament. Això s’aconsegueix afavorint una intensa 

activitat de l’infant a través de l’observació directa, la manipulació i l’experimentació, en 

definitiva del JOC I MVIMENT LLIURE en un ambient ric. D’aquesta manera, afavorim 

també la iniciativa, interès, motivació i espontaneïtat dels alumnes. 

C. L’enfocament personalitzat , és a dir, l’acostament als diferents ritmes de maduració 

i estils d’aprenentatge de cadascun dels infants ens permet de connectar amb els 

seus interessos i confirmar que van seguint el procés sense dificultat. 

D. La Llar d’Infants ajuda els nens/es a eixamplar les seves relacions amb altres 
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persones i complementa l’àmbit familiar en la tasca educativa. 

Pensem que la interacció de l’infant amb els seus companys/es i el joc constitueixen uns 

importants recursos metodològics, ja que les relacions amb els altres l’ajuden en el seu 

procés social, afectiu i intel·lectual. (Metodologia socialitzada i convivencial ). 

E. El paper de la mestra és el fil conductor, ja que recull els interessos dels nens/es i 

organitza a partir d’aquests interessos experiències concretes en les quals l’infant 

participa directament (Metodologia activa i vivencial ). 

F. Enfocament d’educació integral  on organitzem l’activitat de forma lúdica, posada a 

l’abast de tots els nens i nenes i adreçada a l’adquisició de capacitats i estratègies. 

G. Utilitzem una  metodologia oberta i flexible  que garanteix la fidelitat als principis 

pedagògics fonamentals i a la seva constant actualització. 

 

Aquesta metodologia és: 

• Adaptada a l’entorn i a la vida real dels infants. 

• Motivadora, que engresqui a l’activitat i la participació. 

• Observacional, l’observació com a mitjà de recollir informació. 

H. Les necessitats afectives pròpies dels nens i nenes d’aquestes edats requereixen 

que les activitats es desenvolupin en un clima de confiança. És important la 

col·laboració de la família  per tal de proporcionar a l’infant estímuls en els seus 

aprenentatges.  

Per aquest motiu, impulsem i potenciem les relacions família-escola, tant individualment 

com col·lectivament. 

I. la finalitat de l’avaluació és adequar el procés d’ensenyament al progrés real de 

l’aprenentatge dels infants. 

Per tant, l’avaluació  és contínua, global informativa , per adequar la pràctica docent a 

cada situació i crear les condicions més favorables per al desenvolupament integral dels 

infants de la Patuleia. Importància de la documentació. 

 

7.2. Desenvolupament metodològic 

A l’hora d’establir l’estratègia educativa que s’utilitzarà en cada moment es tria la més 

adequada per a l’assoliment dels objectius proposats. Hi ha metodologies que utilitzem a 

diari i les més utilitzades són: 

EL JOC:  és l’activitat que fa l’ infant de manera espontània i instintiva i que impulsa la 

maduració del seu sistema nerviós, el seu desenvolupament i aprenentatge. Requereix 
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una acció a través de la qual aprèn i desenvolupa les seves capacitats, adquireix 

coneixements i construeix la seva personalitat. 

El joc estimula la interacció i ajuda a l’infant a relacionar-se, socialitzar-se, 

comunicar-se, expressar-se i a manifestar els seus estats d’ànim. Fomenta la creativitat, 

és divertit. L’experimentació i la simbolització que fa el nen jugant, afavoreix la seva 

evolució intel·lectual, motriu i afectiva. A la vegada li serveix per descobrir el seu entorn. 

Pel que fa a l’evolució del joc: al llarg del primer any de vida, el joc és principalment 

manipulatiu i d’exploració. A l’ infant li agrada rebre sensacions variades. Descobreix i 

aprèn més individualment. El seu interès per conèixer el que l’envolta l’empeny a tocar, 

manipular i portar-ho tot a la boca. Amb aquesta activitat exploratòria va desenvolupant 

les seves capacitats discriminatives i sensorials. 

Durant el segon any de vida l’ infant necessita descobrir què pot fer amb els objectes. 

Va deixant el joc individual per iniciar el joc paral·lel. Relaciona el seu cos amb els 

objectes i als objectes entre sí. Jocs de coordinació motriu, enfilar-se i córrer l’ajudaran 

en el domini del seu cos. Comença a fer joc d’imitació i representació. 

I per finalitzar, durant el tercer any de vida, és quan el nen fa joc de representació, 

comença a simbolitzar els rols que coneix. Comparteix el joc amb els altres companys. 

Ara que ja domina força el seu cos, torna a interessar-se per la manipulació, comença a 

construir coses per jugar i comença a utilitzar la motricitat fina. 

En aquest apartat es parla dels diferents tipus de joc:  

• El joc i moviment lliure: Podríem descriure el joc com l’activitat més agradable per 

als nens i les nenes. És un espai de descoberta i d’elaboració de coneixement i 

aprenentatge. També és un moment d’interacció social, que ajuda a adquirir 

aspectes culturals propis del grup social amb el qual ens relacionem. 

El joc, en gran mesura, consisteix a investigar, manipular, provar... Molt sovint, les 

coses de la vida quotidiana sorgeixen d’un procés d’experimentació previ: baixar 

les escales, agafar el got d’aigua, cordar-se els cordons, etc., no deixen de ser els 

passos finals de jugar amb la descoberta del cos. 

En altres ocasions hem reflexionat sobre les aportacions pedagògiques que té el 

joc, tenint en compte les necessitats i característiques de les diferents etapes 

evolutives. En aquest cas en agradaria parlar sobre la seva importància durant els 

primers anys de vida: el joc lliure, autònom i espontani. Es basa sobretot en la 

manipulació i la investigació de les capacitats del propi cos, el descobriment 

d’objectes, textures, espais... Tot sense directrius ni normes establertes. Podríem 
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considerar-lo com un moment imprescindible per a l’aprenentatge. Escenifiquem 

episodis reals o imaginaris i d’aquesta manera facilitem la comprensió de 

conceptes quotidians. 

Hi ha moltes coses que poden estimular el joc lliure: 

• Podem jugar amb objectes quotidians, com cubs, cistelles, coixins, teles, pinces... 

Són objectes dispars que potencien un joc més creatiu, descobrint textures, 

formes i usos desconeguts. 

• Els personatges: disfressar-se, crear personatges amb pintures o figures ajuda a 

crear diferents rols i entorns amb què experimentar i simbolitzar. 

• Jocs que faciliten el moviment, com una bicicleta, un patinet, un trineu... També 

permeten el desenvolupament motriu i la consciència del cos. 

• Sovint els adults tendim a dirigir i marcar l’activitat lliure dels infants, sempre amb 

la bona voluntat d’ensenyar les coses importants, d’aportar les idees més 

sensates que facilitin el procés d’aprenentatge. Hauríem d’intentar ser conscients 

dels avantatges de permetre fer volar la imaginació i la creativitat. Deixar de ser 

“experts en el joc dels infants”. Evitar marcar límits i direccions. Que creïn, 

imaginin i desenvolupin el seu espai de joc amb materials inversemblants. Que les 

capses buides es converteixin en teatres o baguls del tresor, les taules i les 

cadires en coves i castells encantats, les escombres en cavalls i els llençols en 

capes voladores... Com menys normes tinguem, més imaginació utilitzarem. 

 

Què farem per estimular el joc?  

- Crear un ambient relaxat i de llibertat, de manera que el nen/a sigui qui domini la 

pròpia acció lúdica, realitzi el joc al seu ritme i en les condicions que desitgi, sense 

excloure l’ajut de l’adult.  

- Dosificar les tasques, ajustant-les a les possibilitats de l’infant.  

- Estimular l’atenció, l’observació i la iniciativa.  

- Organitzar els jocs partint de les situacions de la vida real.  

- Afavorir l’expressió i la comunicació en el desenvolupament del joc.  

- Estimular l’interès, creant les millors situacions per aconseguir-ho.  

 

LES RUTINES:  Ajuden a organitzar l’infant i permeten anticipar moltes de les 
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activitats que es faran durant el dia. Es parteix d’una dependència total de l’infant cap a 

la mestra i es va cap a una progressiva autonomia personal. 

A continuació anomenem les situacions que cal tenir presents al llarg d’aquesta etapa 

de l’educació infantil: 

• Situacions d’alimentació: el dinar i el berenar (utilitzar progressivament de forma 

correcte la cullera, el vas, ...). 

• Situacions d’higiene personal: rentar-se les mans abans i després dels àpats, 

adonar-se que té mocs i demanar que el moquin, controlar els esfínters (Annex 9) 

• Situacions d’ordre de les pertinences personals o del grup: penjar l’abric, la bata o 

la tovallola, recollir les joguines, ... 

• Situacions d’entrada i sortida: saludar i acomiadar-se, caminar pel passadís sense 

cridar ni córrer, ... 

 

ELS HÀBITS:  Hi ha una sèrie d’hàbits que considerem adequats per a treballar-los i 

consolidar-los al llarg de l’etapa de la llar d’infants ja que afavoreixen el 

desenvolupament de la pròpia autonomia. Per a poder-los treballar correctament és 

indispensable la col·laboració de la família, per això serà uns dels temes que es tractin 

en les reunions de pares (oberta al diàleg i a l’intercanvi d’opinions), com en les 

entrevistes personals (concretant en el seu fill o filla en particular).  

Aquests hàbits són els que s’han d’anar consolidant al final del primer cicle d’Educació 

Infantil: 

� Hàbits en vestir:  

- Treure’s i posar-se tot sol/a les peces de roba molt senzilles, entre les quals està 

la bata.  

- Posar-se les sabates sense exigir que estigui en el peu correcte.  

- Adonar-se que té els cordons descordats.  

- Demanar ajuda oralment quan la necessita.  

� Hàbits en l’alimentació:  

- Menjar sol/a habitualment, oferint ajut si el necessita o la demana.  

- Col·laborar en tasques de parar i desparar taula.  

- Fer servir el pitet  per a netejar-se.  
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- Agafar el got i beure sense vessar el contingut.  

- Romandre assegut durant tot l’àpat.  

- Respectar el menjar dels altres nens i nenes.  

� Hàbits d’higiene personal:  

- Adquirir el control d’esfínters (la micció i la defecació).  

- Utilitzar el wàter.  

- Distingir entre estar net i estar brut.  

- Mostrar satisfacció per sentir-se net.  

- Mostrar iniciativa per rentar-se després d’haver-se embrutat.  

- Rentar-se les mans i la cara, amb ajut i eixugar-se.  

- Adonar-se que té mocs i mocar-se.  

� Hàbits d’ordre:  

- Col·laborar en la recollida de joguines.  

- Desar els materials al seu lloc després d’haver realitzat una activitat.  

- Penjar el seu abric i la seva motxilla al seu penjador.  

- Tenir cura dels objectes i utilitzar-los, segons, l’ús que convingui.  

- Col·laborar en les tasques de neteja i ordre: col·locar les cadires, recollir papers 

de terra, etc.  

� Hàbits de responsabilitat:  

- Respondre davant els missatges de l’adult.  

- Complir encàrrecs senzills.  

- Repartir i recollir el material, entre els companys de taula.  

- Distingir els moments de joc lliure i els de treball d’aula.  

- Començar a valorar els desplaçaments en silenci.  

- Desplaçar-se per les dependències de l’escola sense córrer.  

� Hàbits de relació: 

- Acceptar la companyia dels altres nens i nenes de la classe.  
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- Saludar i acomiadar-se de les mestres i dels companys i companyes.  

- Compartir les joguines, objectes i materials propis i dels altres.  

- Mostrar afecte envers els altres, amb la mirada, el somriure, el contacte corporal i 

la comunicació oral.  

- Aprendre a demanar perdó i a resoldre els conflictes per mitjà del llenguatge oral.  

 

7.3. Organització metodològica (criteris organitzat ius)  

A. Els agrupaments:  

• Activitats col·lectives: són activitats que es fan conjuntament amb tot el grup-

classe.  

• Activitats individuals: són activitats que normalment són de treball amb materials 

d’elaboració plàstica (fang, pintura, plastilina, ceres o rotuladors) o d’encaixos i 

construcció, puzzles, ...  

• Activitats en petit grup: són aquelles activitats que no es treballen ni amb tot el 

grup classe ni de manera individual, sinó que un petit nombre d’infants juguen 

conjuntament. 

 

B. Els espais: 

Fa referència a les característiques físiques del centre, de les aules, com s’utilitzen 

els espais, el tipus de mobiliari escollit i la distribució dels infants dins la classe. 

Els nostres alumnes queden distribuïts en 5 grups. Cada grup rep un nom diferent i 

queden organitzats de la manera següent:   

NOM DEL GRUP EDAT Nº INFANTS 

Estels De 4 mesos a 1 any 8 

Núvols D’1 a 2 anys 13 

Pluja D’1 a 2 anys 13 

Sols De 2 a 3 anys 20 

Llunes De 2 a 3 anys 20 

                                                                                                     TOTAL: 74 

 

La capacitat màxima de l'escola és de 74 alumnes i la ràtio és de 8 infants per 

persona els Estels, de 16 els Núvols i la Pluja i de 25 els  Sols i les Llunes. 



 

 - 26 -

L'edifici consta d'una superfície de  766 m2 d'una sola planta, construït expressament 

fent cantonada amb el carrer Montseny i el carrer N' Anna Xica. 

La Llar es distribueix en 5 grans aules que donen al pati exterior. L'aula dels lactants 

de 51,45 m2 amb canviador i dormitori annex. Dues aules d'1 a 2 anys de 49,53 i 55,54 

m2 i dues aules de 2 a 3 que disposen de canviador i lavabo propis de 55,60 i 55,60 m2. 

A banda, la Llar també està formada per una cuina de 22 m2, una sala d'usos 

múltiples de 72,80 m2,  un dormitori pels nens de 1 a 3 anys, uns serveis (canviador, 

dutxa i lavabo per les mestres) de 33 m2, un porxo cobert de 71,69 m2 , un porxo 

descobert de 76,64 m2 i un ampli pati de 1.800 m2. (Veure annex 1 i 2) 

Tot espai és considerat educatiu i se’n fa ús pels infants. Les activitats es duen a 

terme en un lloc o en un altre segons ho requereixi l’activitat. 

S’han seguit alguns criteris d’adaptació d’espais com ara: 

� Criteri de diversitat: la realització d’activitats educatives diferenciades, els tipus 

d’agrupaments i les diferents metodologies didàctiques requereixen espais de 

característiques diverses. 

� Criteri de flexibilitat: sempre en la mesura del possible, els espais d’ús comú són 

flexibles, és a dir, fàcilment adaptables a usos diversos. 

� Criteri de rendibilitats: la coordinació entre les mestres i la planificació de les 

diferents activitats afavoreixen la utilització de tots els espais disponibles, 

aconseguint un alt nivell de rendibilitat. 

� Criteri d’adequació: tant per a l’elecció del mobiliari com per a la decoració 

d’espais (aules i passadissos) se segueixen criteris pedagògics. El mobiliari 

escollit permet fer ús flexible de les aules i, a més, s’adequa a les característiques 

i necessitats dels infants. A més de disposar d’un espai còmode i agradable per a 

cadascuna de les activitats que es proposen, el mobiliari escollit també permet 

treballar aspectes essencials en aquestes edats com són els hàbits d’higiene, 

ordre i autonomia. 

A la Patuleia fem servir els espais següents: 

• Aula ordinària del grup classe (dins l’aula també es modifica l’espai, segons l’activitat 

programada): s’hi realitzen la majoria de les activitats i rutines com la de dinar i 

berenar, hàbits d’higiene,... 

• Sala d’usos múltiples: per a les sessions de psicomotricitat, joc lliure, fer danses, 

taller artístic, representacions teatrals i titelles. 

• Jardí i porxos, passadissos i vestíbuls: per al joc lliure per ambients i també per a jocs 
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més dirigits, activitats de psicomotricitat i celebracions. 

 

Descripció dels espais:  

El jardí , majoritàriament d’herba consta d’una sorrera amb cuineta, un porxo exterior, 

un petit hort d’hortalisses i un hort aromàtic. També tenim una paret musical  i una zona 

amb espais per amagar-se, tobogans, una hamaca... El pati serveix per acollir els jocs 

lliures, també ens serveix per realitzar exercicis de psicomotricitat i com a zona de 

descoberta (canvis en els arbres, insectes, contacte amb la natura,...), etc.  

L’entrada és l’espai per a les famílies, un lloc acollidor amb una taula i cadires per a 

les famílies. També és on hi trobem les revistes Infància i Guix que es poden emportar i 

hi ha un tauler d’anuncis per a informar als pares de diverses activitats de l’AMPA  del 

poble.  

Els passadissos és on hi ha els penjadors, cada nen té el seu i l’identifica amb una 

fotografia seva, al damunt del seu penjador, aquí hi deixem la jaqueta i la motxilla. És on 

sortim de vegades a fer activitats i on pengem documentació. 

Les aules està organitzada en espais i ambients:  

D’higiene (separat de la classe per parets i una porta) on hi ha els wàters a la seva 

mida, una pica alta i altres de petites per rentar-se les mans i els penjadors de les 

tovalloles (marquem el penjador de cada un amb una foto seu al damunt), el "canviador" 

i els prestatges dels bolquers i tovalloletes.  També hi ha armaris i calaixos per guardar 

les bosses amb la muda de recanvi i els estris de neteja.  

De descans: a dins l’aula dels lactants hi ha un dormitori separat. 

Ambients que van, variant, segons les necessitats i que cada aula s’adapta al seu 

grup. Així hi ha:  

• Ambient dels contes(estan al seu abast i en poden fer ús voluntàriament).  

• Ambient de joc simbòlic 

• Ambient artístic 

• Ambient més de moviment 

• Ambient més de motricitat fina 

• Taules que es fan ús tan per menjador com per algunes activitats 

• Ambients de construccions 

• Ambients de descans 

També hi ha prestatges on es guarda el material, i un moble per a les mestres on es 

guarda el material d’ús més escolar. 
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La sala d’usos múltiples  amb divers material de psicomotricitat, una pica, un moble 

amb televisió i DVD, un llum ultraviolat, prestatges i dos panells didàctics. També és on 

tenim el taller d’art.  

El porxo interior  organitzat per ambients: de la llum, dels miralls, de construcció, de 

disfresses i de titelles. 

La biblioteca o espai de contes  és un espai on els infants i/o infants més famílies 

es poden asseure i mirar contes. Aquests contes es poden agafar i emportar-se’ls a 

casa, sempre que es porti un control per part de la mestra responsable 

La cuina  on hi ha la cuinera que prepara els àpats de dinar i berenar. També en fem 

ús amb els nens i nenes que es realitza algun taller de cuina. 

 

C. Els materials:  

El desenvolupament emocional i intel·lectual de l’infant està directament lligat al joc, ja 

que aquest és el veritable mitjà de vinculació amb el món exterior. La joguina, no té per 

què ésser educativa per ella mateixa, sinó que ha de proporcionar estímuls suficients 

perquè el nen/a desenvolupi la seva pròpia acció i la seva imaginació.  

A la Patuleia oferim propostes de material divers, amb l'objectiu de satisfer la 

necessitat dels infants d'explorar, manipular, aprendre a través dels sentits, les 

propietats dels elements i les seves relacions i possibilitats. És per això, que investiguem 

en equip elements inespecífics que puguin interessar, com ara fustes, troncs, cadenes, 

tubs, tapes, pinces,.... així com propostes de pintura i fang perquè l'infant s'expressi a 

través del llenguatge plàstic. Ha de ser un material que acompanyi les propostes i els 

estimuli a superar reptes, a fer-se preguntes, que els desperti inquietuds. 

Classificació dels materials: 

Materials Curriculars: considerem materials curriculars tots aquells recursos que 

puguin ser utilitzats a l’aula amb una finalitat educativa. Actualment la majoria de les 

àrees s’estan treballant amb material elaborat per les pròpies mestres amb alguna ajuda 

d’alguna editorial. Però bàsicament són les mestres qui programen i preparen les 

activitats educatives fent ús de varis recursos. Les mestres també fan ús de materials 

elaborats per elles mateixes com: capsetes de música, titelles de pal, la capça de les 

olors, les ampolles i els cercles sensorials, els panells didàctics, ... 

A més a més, es fa un gran ús dels recursos materials com: contes, titelles,  

instruments, disfresses, etc. 

Altres tipus de materials que s’utilitza: material d’ús col·lectiu (joguines, pilotes, 
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mòduls de psicomotricitat, taula de llum, projector...), d’ús individual (vasos d’aigua, 

estris d’higiene personal...), material fungible (pinzells, rodets, gomets, retoladors i ceres, 

objectes per treballar l’argila i/o la plastilina, motlles, cartolines...) i també material 

específic, de rebuig i provinents de la natura (contenidors de diferents materials, robes, 

cons, rotlles de cartró, pinces, rulls, pots petits, cadenes de diferents mides, ampolles de 

plàstic, embuts, coladors, i en fem ús amb el joc heurístic o amb l’experimentació. 

Materials provinents de la natura: grans petxines, cocos, panotxes, carabasses, pinyes 

gran...). 

 

D. El temps i les rutines i hàbits:  

Es planteja la distribució horària tenint en compte les característiques de l’etapa: 

• En aquesta etapa, tant les àrees com els continguts han de tenir un tractament 

global i interdependent, 

• cal respectar els ritmes de desenvolupament i aprenentatge dels infants i el temps 

que poden mantenir l’atenció en les diferents situacions i activitats, 

• i es considera educatiu tot el temps que l’infant roman en el centre. 

Així, els criteris que s’apliquen per distribuir el temps dedicat al procés 

d’aprenentatge al llarg del dia estan marcats per la naturalesa dels processos i activitats 

que els infants han de realitzar i, en qualsevol cas, es basen en variables pedagògiques, 

higiènico-biològiques i sòcio-culturals: 

� Variables pedagògiques: naturalesa de les activitats i processos d’aprenentatge, 

característiques pròpies de l’edat, interès per la flexibilització, etc. 

� Variables higiènico-biològiques: capacitat de treball continuat segons l’edat 

(cansament, distracció, necessitat de relax), hora del dia (matí, migdia, tarda). 

Aquí hi entren els hàbits i rutines:  

 

Hàbits d’alimentació: Un servei del qual disposem és el menjador escolar , amb  

una cuinera. En aquest servei es pretén establir unes rutines en els infants, juntament 

amb la creació d’un espai on hi existeixi un bon clima de convivència i comunicació. A 

més, el moment de dinar adopta una postura pedagògica, ja que els infants no 

només mengen, sinó també aprenen. El servei de menjador comença a funcionar una 

setmana després que els infants s’inicien a la llar (en el cas dels nouvinguts). 

L’alimentació és tractada amb molta cura, ja que, pot haver-hi infants que tinguin 

intolerància o al·lèrgia a algun aliment, per això, des de la llar, els donem l’atenció 
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adequada per a que puguin viure el fet de menjar amb normalitat, com la majoria dels 

seus companys/es. A més a més, també es fa una alimentació variada, equilibrada, 

saludable i adequada a cada moment evolutiu. D’aquesta manera, intentem que els 

infants, ja des de ben petits, adquireixin uns bons hàbits a l’hora dels àpats.  

 

Hàbits d’higiene: La higiene dels infants és tractada a les aules mitjançant les 

rutines. Aquestes són molt importants, ja que, ajuden als infants a organitzar-se i a 

interioritzar el concepte de temps, i a més a més, treballen els hàbits d’higiene. 

 Algunes de les rutines relacionades amb la higiene que fem són per exemple: rentar-

se les mans després del pati, anar als serveis, netejar el que s’embruta en una 

activitat, recollir les joguines del terra, netejar el got després de beure, etc. 

Pel que respecta als possibles símptomes d’alguna malaltia que pugui manifestar 

alguna de les criatures, cal respectar les indicacions de l’equip mèdic, administrar les 

dosis de medicació indicades o quedar-se a casa el temps que faci falta. Amb això, 

evitarem possibles contagis entre els companys i companyes i garantirem un entorn 

saludable dintre de l’ambient escolar. 

� Variables sòcio-culturals: ambient i costums del context social, etc. 

 

7.4. Seguiment i observació de l’infant 

Considerem que l’observació dels processos evolutius, emocionals, afectius i 

d’ensenyament-aprenentatge els concretem i treballem en base a una observació i 

avaluació sistemàtica que es concreta en una observació de cada nen i nena. 

Entenem que l’observació crea un vincle empàtic que serveix de base per a la 

relació càlida entre l’infant i l’educadora. La reflexió i la descripció de l’observació dóna 

lloc a un millor coneixement per tal de proposar accions i intervencions educatives 

ajustades a les necessitats de cada moment. 

La documentació sistematitzada de les propostes i de les activitats que les nenes i 

els nens realitzen a la llar d’infants constitueix una part molt important de la tasca 

educativa. Les experiències que puguin ser recollides en diferents formats (en imatges, 

per escrit...) ens possibilitaran dur a terme una anàlisi i una avaluació continuada de 

cada infant i de la qualitat de les propostes realitzades. 

 

7.5. Adaptacions curriculars i necessitats educativ es escolars.  

En aquesta edat ja podem parlar d’adaptacions curriculars individualitzades, ja que a 
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més d’adaptar l’espai o algun aspecte metodològic, podem necessitar adaptar les fitxes 

de treball. Després de conèixer les característiques de l’alumne, dissenyarem un 

projecte de treball que ens aproximi al seu nivell de desenvolupament procurant la 

màxima autonomia possible. En totes les vessants l’assessorament dels seus terapeutes 

seran fonamentals. Es manté contacte amb el Tris-Tras de Vic sempre i quan els pares 

sol·licitin aquest servei prèviament. 

⇒ Nens o nenes amb deficiències auditives  

Establir constantment un contacte visual amb ells, de manera que no se sentin ni 

abandonats ni sols. Realitzar la comunicació oral marcant molt bé el punt d’articulació, 

sense aixecar el to de veu, ajudant-nos amb gest corporal i mímics, i introduint, 

progressivament, el llenguatge dels signes.  

⇒ Nens o nenes amb deficiències visuals.  

Aquests nens necessiten activitats d’estimulació auditiva, evitant l’excés de sorolls i sons 

dins la classe, ja que el desorientarien i el posarien nerviós.  

⇒ Nens o nenes amb deficiències motrius.  

Acomodar l’organització de l’espai a les seves possibilitats motrius i de desplaçament. 

Seria el seu fisioterapeuta que ens hauria d’assessorar sobre els exercicis que li calen.  

⇒ Nens o nenes amb deficiències mentals .  

Intentar que se sentin el més còmode possible a la classe, observar-lo i intentar trobar 

les joguines o activitats que l’estimulin i el satisfacin.  

⇒ Nens o nenes amb trastorns de la personalitat .  

És a la Llar d’Infants quan es comencen a detectar aquests trastorns, cal observar els 

nens i nenes, un aïllament excessiu, una manca de comunicació total o un greu retard 

del llenguatge o en el desenvolupament biomecànic, poden ser un signe d’aquests 

trastorns, ja que fins que no són més grans i ja es té adquirit l’esquema corporal, el 

llenguatge oral i el desenvolupament biomecànic és difícil fer un diagnòstic concret.   

⇒ Nens o nenes superdotats.  

També és difícil detectar-ho a aquesta edat, per això cal observar i fer un seguiment. 
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8. ORGANITZACIÓ DE L’HORARI ESCOLAR 

8.1. Organització horària del centre 

8.1.1. Horari escolar 

Horari: de 8 a 18. Amb la possibilitat de servei d’acollida matinal de 7’30 a 8 i d’hora 

extra tarda de 18 a 18’30 sempre amb un mínim de 6 infants. 

Les mestres, per tal de cobrir tota la jornada, realitzen horaris diferents i/o rotatius 

que es van adaptant al llarg del curs segons les necessitats del moment i que cada any 

poden variar. Els horaris els elaboren les mestres amb l’aprovació de la regidoria 

d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

Distribució horària d’un dia (molt aproximat perquè ens basem molt en el joc lliure) 

- 7’30 a 8: hora d’acollida matinal 

- 8 a 9’30: arribada dels infants. Joc lliure 

- 9’30 a 11’30 aprox.: Assemblea i propostes de les mestres. 

- 11’30 a 11’45: rutines de canvis de bolquers, rentar-se les mans, i preparar-se per 

dinar o marxar a casa. 

- 11’45 a 12: Marxen els nens que van a dinar a casa. 

- 11’45 a 12’30: Dinar, rentar-se les manes, i satisfacció necessitats fisiològiques. 

- 12’45 a 14’30: Hora del descans. 

- 14’30 a 15: Es preparen els nens que marxen abans de berenar, canvi bolquers i  

-    15 a 15’45: Joc lliure. Marxen infants i arriben els que vénen a berenar a l’escola. 

- 15’45 a 16’15: berenar i rutines de rentar-se les mans i canvi de bolquers i 

satisfacció necessitats fisiològiques. Preparem els infants per marxar. 

- 16’14 a 18: Hora de sortida: joc lliure. 

- 18 a 18’30: Hora extra tarda. 

 

Se segueix aquest ritme amb horaris aproximats ja que gairebé sempre varia segons les 

necessitats del dia. Així hem marcat de fer l’activitat d’anglès els dimarts al matí i la 

natació al tercer trimestre els divendres al matí (Les classes de 2 a 3 anys). Les sortides 

pel poble es van programant al llarg del curs.  
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   8.1.2. Calendari 

Festes nacionals Festes locals Festes escolars 

11 de setembre (Diada de Catalunya) 

12 octubre (El Pilar) 

1 novembre (Tots Sants) 

6 desembre (La Constitució) 

8 desembre (La Puríssima) 

25 desembre (Nadal) 

26 desembre (Sant Esteve) 

1 gener (Any nou) 

Divendres Sant  

Dilluns de Pasqua 

1 maig (dia del treballador) 

24 juny (Sant Joan) 

Segona Pasqua 

Festa Major del poble 

10 dies de lliure 

elecció 

 

La Llar d’Infants Patuleia està tancada per les festes oficials que marca el calendari 

establert per la Generalitat de Catalunya i disposa de 10 dies de lliure elecció (marcats 

pel conveni) que les mestres distribueixen en els ponts que hi ha al llarg del curs escolar, 

per Nadal i Setmana Santa. 

L’escola tanca 30 dies a l’estiu (aproximadament des de finals de juliol fins a finals 

d’agost). L’inici del curs escolar pels infants sempre és el primer dilluns de setembre i 

s’acaba el curs escolar la penúltima setmana de juliol. 

Les mestres romanen a l'escola una setmana després de que els nens hagin acabat 

per poder tancar el curs, fer la memòria, netejar material, endreçar aules,... i comencen 

una setmana abans per posar en marxa el curs, reunions, entrevistes, i contactes amb 

les noves famílies dels alumnes que inicien per primera vegada a l'escola. 

 

8.2. Procés d’acolliment i adaptació 

Quan es parla d’adaptació es fa referència a aquell període de temps que cal per 

conèixer i acceptar una situació nova. 

L’adaptació és un procés individual que es viu, manifesta i evoluciona de forma 

diferent en cada persona. Això cal tenir-ho molt present a l’hora de planificar aquest 

període de temps. A l’escola bressol aquesta adaptació l’han de passar totes les 

persones implicades: els infants, els pares i les educadores. 
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Els infants, que són els que viuen els canvis més importants d’aquesta situació, han 

d’acceptar la separació de les persones i l’ambient que els és conegut i han d’entrar en 

una nova realitat formada per espais, ambients, materials, persones, ritmes, sorolls 

nous, etc. i que varia segons l’edat del nen/a. 

Els pares també han d’acceptar la separació del seu fill i l’aparició d’unes persones, 

sovint noves per a ells, amb les que hauran de compartir la relació afectiva que ells hi 

mantenen, a més del canvi d’organització familiar i horària que implica l’anada del seu fill 

a l’escola bressol. 

Les educadores han d’establir unes relacions amb els infants i les seves famílies el 

més satisfactòries possible. 

 

Tenint en compte aquesta triple perspectiva, l’escola organitza aquest període de 

temps, amb un doble objectiu, que resulti el més positiva possible per a tots, infants, 

pares i educadores, i que es pugui aconseguir una atenció el més individualitzada 

possible. 

Entrada gradual dels infants: 

Es comenta i es valora amb les famílies tenint en compte les seves possibilitats reals 

i que això no comporti canvis encara més greus per l’organització familiar. 

Assistència regular de l'infant al centre: 

Es recomana a les famílies un temps de permanència al centre que no sigui ni molt 

llarg ni molt curt. Si és molt llarg s’afegeix a la desorientació de l'infant el cansament, i 

per contra si és molt curt no se li dóna temps suficient perquè entri en contacte amb el 

seu nou entorn. 

Durant aquest període el nen es pot acompanyar d’aquell objecte personal que actua 

de lligam amb la seva realitat coneguda. 

El contacte previ amb els pares és fonamental per incidir en el procés d’adaptació 

dels infants ja que en la mesura que ells viuen la nova situació positivament, ajuden al 

seu fill/a traspassant-li tranquil·litat i confiança, a través de les entrevistes personals i les 

reunions d’aula. 

Existeix un marge d’unes setmanes per a realitzar un acomiadament més amorós, on 

les famílies entren a l’aula  s’hi estan una estona amb els fills per acompanyar-los en el 

nou espai i per a que els infants entenguin que els seus pares tornaran a buscar-lo al 

cap d’una estoneta. A partir d’aquests marge però, els acomiadaments hauran de ser 

més curts, suaus i agradables, fins arribar al moment en que l’acomiadament no suposi 
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ni representi una dificultat en la vida de l’ infant.  

Destacar però, que durant el procés d’adaptabilitat, és molt important que no es 

comenci a treure els bolquers, el xumet, etc., ja que, això, crearà un món de novetats en 

l’ infant que li produiran angoixa, arribant fins i tot, a la pèrdua de gana, manca d’hores 

de son, etc. Per tant, és molt important marcar unes pauses, rutines i principalment, un 

ordre. 

 

9. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES: PARTICIPACIÓ I COL·LAB ORACIÓ I EINES DE 

RELACIÓ 

Atès que la Llar d’Infants comparteix amb les famílies la tasca d’educar els infants, la 

Patuleia creu que el pilar fonamental dels infants és la família. Les relacions entre 

ambdós es basen en el respecte i la confiança mútues i per aquest motiu, la Llar no 

oculta informació a aquestes tot mantenint les portes obertes per a qualsevol diàleg amb 

elles. 

Recordem, d’una banda que l’escola dels petits complementa la família però mai no 

pot substituir-la, i d’altra banda que cal assegurar que els dos contextos de 

desenvolupament més importants en els primers anys de la vida, puguin compartir 

criteris educatius que facilitin el creixement harmònic de cada infant. 

En Resum, els canals de comunicació més formals emprats per a la transmissió 

d’informació són:  

· Entrevistes inicials amb les famílies noves, per compartir informació sobre els infants, 

amb l’objectiu de conèixer i facilitar el procés d’adaptació. Abans de començar el curs 

realitzen una entrevista amb els pares per tal de donar i rebre informació, establir una 

situació de diàleg en què es pugui contrastar les seves opinions sobre el món de 

l’educació. És important que se sentin còmodes, escoltats i atesos, ja que en alguns 

casos l’entrada del seu fill/a a l’escola pot ser viscuda com una situació angoixosa o 

tensa. Serà en aquesta primera entrevista quan la mestra amb l’ajut dels pares omplirà 

l’informe corresponent a l’avaluació inicial / anamnesi (Veure annex 3) 

· Relació diària amb les persones adultes que acompanyen l’infant a l’escola. 

· Reunions pedagògiques per parlar d’aspectes educatius, relacionats amb la vida 

dels infants a l’escola bressol.  A l’inici de curs es duu a terme una reunió de pares on es 

comenta el funcionament de l’escola i què es treballarà al llarg del curs i com ho farem, 

aspectes que ens interessin a tots, preparar celebracions o festes, etc..  

· Entrevistes sempre que la família o l’educadora ho sol·licitin. En el cas d’algun 
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problema concret que nosaltres detectem es concretarà una entrevista amb els pares, 

també concretarem entrevistes quan ho sol·licitin els pares. L’entrevista la prepararem a 

partir del seguiment que hem fet del nen/a en l’avaluació formativa i informar als pares 

dels avanços i dificultats que s’han observat i detectat. 

· Notes puntuals. Notes informatives als pares sobre qüestions pedagògiques, 

didàctiques, o lúdiques que hagin de conèixer. També utilitzem notes informatives que 

s’exposen al tauler d’anuncis.  

· Informes als pares. En acabar curs s’entrega als pares un informe personal i escrit 

en el qual s’intenta donar una visió general del nen/a 

 

Sempre es demana a les famílies la seva participació i col·laboració en la realització 

de diverses activitats i per treballar determinats temes. També són els pares que, a 

través de l’AMPA i del Consell Escolar, busquen algunes xerrades d’interès per a les 

famílies i organitzen festes i sortides pels caps de setmana. 

Finalment, dir que la Llar confia amb les famílies vers la seva participació, no obstant 

s’ha emprat un recurs novedós per a garantir-la. Parlem de la carta de compromís 

educatiu; la qual s’adjunta als annexos (Veure annex 4). 

 

9.1. Associació de Pares i Mares (AMPA) 

L’AMPA és una entitat sense afany de lucre que agrupa als pares i mares de la Llar. El 

seu objectiu és contribuir a la millora de la qualitat  de l’ensenyament que reben els fills. 

El seu funcionament es basa en el diàleg i la col·laboració amb els diversos sectors de la 

comunitat educativa. 

Serveix principalment d’interlocutor que tenen els mestres per a tractar els temes que 

afecten a tot el col·lectiu de famílies. Permetent als pares i a les mares, reflexionar i 

opinar sobre el funcionament quotidià del centre, i sobre temes educatius d’abast més 

general. També s’encarrega d’administrar i gestionar els recursos que aporten els 

associats. El funcionament de l’AMPA està constituït per la junta que és l’òrgan gestor i 

està formada per pares i mares d’alumnes de la llar d’infants. Qualsevol persona 

interessada i motivada pot formar part de la junta i col·laborar així en el bon 

funcionament del centre. 


