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1. OBJECTIUS GENERALS PEL CURS 

 

 Que l’infant vingui content a l’escola, que s’hi senti a gust i que sigui feliç 

l’estona que està amb nosaltres. 

 Que aprengui recursos per relacionar-se amb altres infants i adults, que 

aprengui a conviure. Que aprengui a comunicar-se, a entendre als altres 

i a pensar. 

 Proporcionar un ambient apropiat tot adequant les aules i confeccionant 

nous materials i espais segons l’edat del grup. Buscar mobiliari per a 

dins les aules on els infants hi puguin enfilar-se. 

 Fomentar el descobriment de l’entorn dels infants, fen experimentació 

amb materials diversos i sortides al nostre entorn proper. 

 Millorar l’autonomia dels infants, ajudant-los a adquirir els hàbits bàsics 

d’autonomia, tot  respectant els ritmes individuals de cada infant perquè 

adquireixi seguretat i autoestima. 

 Proposar nous espais de reflexió entre l’equip de mestres i les famílies a 

través de diferents xerrades d’especialistes al llarg del curs. 

 Seguir amb l’elaboració del diari d’aula, un cop per setmana.  

 Mantenir una relació trimestral amb el Centre de dia. 

 Projecte de l’hort. 

 Dur a terme el Projecte de Ioga per a infants a nivell d’escola. 

 Permetre l’entrada de les famílies a l’aula.  

 Seguir amb els canvis del jardí per tal de convertir-lo en un espai 

educatiu i ric amb propostes. 

 Revisar entre tot l’equip les programacions didàctiques de  l’escola. 

 Revisar el projecte educatiu i el projecte curricular de centre. 

 

 

2. DADES GENERALS DEL CENTRE 

2.1. Serveis educatius 

La  Llar d’infants Municipal Patuleia acull infants des dels 4 mesos fins als tres 

anys d’edat.  

Els horaris d’aquest curs són:  
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Matí: 

Acollida matinal: 7:30 a 8:00h (mínim 6 infants) 

Entrada: de 8 a 9:30h 

Sortida: de 11:30 a 12 (si no es queda a dinar) 

               de 12:30 a 13 (només dinar) 

               de 15 a 15:30 

Tarda: 

Entrada: de 15 a 15:30 

Sortida:  de 16:15 a 18 (mínim 6 infants) 

Extra tarda: 18 a 18:30  

 

Com cada curs s’ofereix a les famílies el servei d’acollida matinal de 7:30h a 

8:00h i de tarda de 18:00h fins 18:30h de manera gratuïta, però amb prèvia 

inscripció i amb un mínim de 6 infants. Serveis que, en principi, no es faran 

perquè no hi ha el mínim de famílies interessades. Només ha demanat la mitja 

hora extra del matí 1 família que, com que no s’oferirà, ja s’ho han pogut 

combinar amb la feina. 

 

2.2. Grups d’edats , sexe i nombre d’infants a l’inici del curs 2017-

2018  

Grup 

d’edat 

Places 

ofertes a la 

matrícula 

Nº d’infants 

matriculats en 

total 

 

Nº d’infants 

Places 

disponibles 

 

0-1 any 8 1 infants 1 infants 7 

1-2 anys 19 5 infants 12 infants 14 

2-3 anys 22 2 infants 20 infants 20 

 

 

Nº nens Nº nenes TOTAL 

14 19 33 

                                 

  (Veure annex 1: Llistat d’alumnes del curs) 
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2.3. Lloc de procedència dels infants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Període d’adaptació 

El període d’adaptació a l’escola és molt important per afavorir que els infants 

passin aquest moment de la forma més natural possible sense que suposi un 

gran trasbals. També és una forma de donar a les mestres l’oportunitat 

d’atendre de forma més personalitzada a cada infant. 

El període d’adaptació a la Llar d’Infants Patuleia es troba dividit en dos: 

1. Pels infants que continuen del curs anterior comencen el dia 5 de setembre 

l’escola i l’horari pot ser complet. 

2. Pels infants de nova incorporació, el període d’adaptació a la Llar d’infants 

Patuleia es duu a terme durant el temps necessari sempre que les famílies 

puguin. Intentem no posar una data límit a l’adaptació ja que cada nen te el 

seu ritme i pot trigar a  adaptar-se un dia, una setmana, un mes… Pels 

nouvinguts seguim aquests passos: 

 Reducció de l’horari a dues o tres hores com a màxim, tan al matí com a 

la tarda. 

 Aquest horari s’anirà ampliant a mesura que el nen/a es vagi adaptant. 

 Pels infants de nova matriculació no hi haurà servei de menjador la 

primera setmana. 

Pels infants nou matriculats, prèviament les famílies han d’haver fet l’entrevista 

amb la mestra l’última setmana d’agost, del 29 d’agost al 1 de setembre. 

En aquest període, demanem a les famílies: 

 No parlar mai de l’escola en termes negatius.  
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 Anar acomodant, en la mesura que sigui possible, els ritmes de son, 

hàbits, alimentació i petites rutines que seguiran a la llar. 

 Ser respectuosos amb la seva incorporació progressiva sense forçar 

situacions. 

 Procurar que els nens vinguin el més relaxats i tranquils possibles. 

 Aclarir qualsevol dubte que tinguin amb la tutora. 

 No enganyar als nens/es. Acomiadar-se cada dia i recordar-los que més 

tard els vindreu a buscar. 

 No allargar excessivament els comiats a l’hora de deixar-los a l’escola. 

 Que visquin la incorporació del nen a l’escola, amb la major normalitat i 

optimisme possibles. 

Des de l’escola es permetrà acompanyar l’infant amb la presència dins de l’aula 

del seu referent familiar, per conjuntament facilitar-li el descobriment i confiança 

dels nous espais, dels temps, de la mestra i els nous companys. 

 

3. PLANNIFICACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

 

3.1. Equip Docent 

La setmana laboral de l’equip docent és de 37 hores  i mitja setmanals, 35,5 

amb infants i 2 hores de reunió cada dilluns. 

 

Mestra Grup classe Nivell 

- Estels 0-1 any 

Cristina Vila Gotes de pluja 1-2 anys 

Anna Gol Núvols 1-2 anys 

Anna Forcada Llunes 2-3 anys 

Glòria Colomer Sols 2-3 anys 

Cristina Birosta Suport  

 Suport tarda  

Anna Gol Ferrer   Direcció 

 

3.2. Equip no docent 

L’escola disposa d’una cuina pròpia amb una cuinera: Maria Blancafort Codina. 

L’horari de la cuinera és de 37 hores i mitja setmanals 8 hores diàries, de 9h a 
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17h, excepte el divendres que el seu horari serà de 9h a 14:30h. Ella és 

l’encarregada d’elaborar els menús juntament amb la directora (Annex 4), 

també s’encarrega del rebost i la comunicació amb els proveïdors. 

 

3.3. Empreses de Serveis 

- Neteja: 

L’empresa de neteja aquest curs continuarà essent Teresa S.L. El personal de 

neteja és: 

 Teresa Soler Pedrós. 

 Conxita Portet Codina 

 

-  Jardineria i manteniment: 

El manteniment del jardí de la Llar d’Infants el fa la mateixa brigada de 

l’Ajuntament. El cap de la brigada és en Jordi Segalers. I el manteniment de 

l’escola el duu a terme en Carles Puigseslloses, conserge del CEIP  Bellpuig. 

 

3.4. Alumnat de Pràctiques 

La Llar d’Infants Patuleia és Escola Formadora dels Estudiants del Grau 

d’Educació Infantil i col·labora amb la Facultat d’Educació Infantil de la 

Universitat de Vic. S’ha omplert l‘aplicatiu per  acollir estudiants en pràctiques 

de la UVic, s’ofereixen 3 places. 

També tenim conveni amb l’IES Antoni Pous i Argila de Manlleu. Durant el 

primer trimestre tindrem a 3 estudiants de TEI de pràctiques. Aquestes alumnes 

són:  

- Andrea Pérez (continua del curs passat). Inici a partir del 4 de setembre. 

- Mariona Vilalta: inici el 12 de setembre i farà de 9 a 13 i de 15 a 17. 

- Paula Vilacís: inici novembre, matins (falta concretar). 

 

4. ÓRGANS DE GOVERN 

4.1. Consell Escolar 

Els representants per aquest curs 2017-18 són el resultat de les eleccions del 

desembre passat. El consell escolar està format per:  
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ANNA GOL FERRER       Directora de la Llar d’infants 

 

CRISTINA SUÑEN   Regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta. Actua en representació de 

l’Ajuntament. 

 

CRISTINA BIROSTA     Mestre especialista en educació infantil de la Llar 

d’infants Patuleia. Actua en representació del 

personal educador, elegida pel mateix personal 

educador segons el procediment establert amb 

caràcter general per als consells escolars dels 

centres  públics. 

 

GLORIA COLOMER    Tècnic superior en educació infantil de la Llar 

d’infants Patuleia. Actua en representació del 

personal  educador, elegida el mateix personal 

educador segons el procediment establert amb 

caràcter general per als consells escolars dels 

centres públics. 

 

MARIA BLANCAFORT     Cuinera de la Llar d’infants Patuleia. Actua en 

representació del personal d’administració i 

serveis. 

 

LÍDIA BARRI CORTÉS Representant de les famílies 

 

4.2. Claustre de mestres. 

És l’òrgan pedagògic del centre i està format per les mestres tutores, les 

mestres de suport i la direcció de l’Escola. Aquest curs el formem: Anna Gol, 

Cristina Birosta, Glòria Colomer, Anna Forcada i Cristina Vila. 

Les mestres poden fer reunions de paral·leles un cop a la setmana per 

organitzar l’espai, el temps i les activitats i tenir estones sense nens per poder 

preparar materials, endreçar classes o dedicar-se a altres tasques que amb els 

infants no es poden desenvolupar. 
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4.3. AMPA.  

Des del setembre de 2001 l’escola té constituïda un AMPA que participa de 

la vida de l’escola. Els membres de l’AMPA a principis d’aquest curs 2017-18 

són: 

 Lídia Barri 

 Aida Pradell 

 Olga Martínez 

 Deborah García 

 

L’AMPA organitza i/o col·labora en diverses festes i activitats del curs com: La 

Castanyada,  la Marató de Tv3, la Gallina Cleca, la representació Sant Jordi, la 

festa de final de curs, i altres que puguin sorgir. També ens compra material 

per Nadal, per fer cagar el Tió. 

L’AMPA és l’entitat col·laboradora del casal de la Patuleia, juntament amb 

l’Ajuntament, i subvenciona mig curs d’anglès dels infants de P2 (de setembre 

a febrer).  

Aquest curs també es proposa que l’AMPA pugui subvencionar alguna xerrada 

i/o taller per a les famílies. 

La quota anual per a cada família és de 30 euros/curs i és obligatori pagar-la 

(Veure annex 9). 

 

5. CALENDARI GENERAL DEL CURS 2017-2018 

5.1. Calendari escolar  

 

2017 

11/09/17 Diada Nacional de Catalunya Dilluns 

12/10/17 El Pilar Dijous 

13/10/17 pont Divendres 

01/11/17 Tot Sants Dimecres 

06/12/17 La Constitució Dimecres 

07/12/17 pont Dijous 

08/12/17 Puríssima Divendres 
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25 desembre-1 de gener Vacances de Nadal 

2018 

12/02/18 Lliure disposició Dilluns 

26 març-2 abril Vacances Setmana Santa 

30/04/18 Pont Dilluns 

01/05/18 Dia del treballador Dimarts 

21/05/18 Segona Pasqua Dilluns 

23/07/18 Festa Major  Dilluns 

 

El calendari escolar i el calendari laboral són elaborats per les mestres i 

presentats a la regidora d’educació. Aquests són aprovats i ratificats pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  (Veure annex 3: calendaris). 

A part d’aquests dies festius les mestres tenen un dia de lliure disposició durant 

el curs.  

 

5.2. Horari dels infants 

Del dilluns 4 setembre de 2016 fins al divendres 20 de juliol de 2017. 

L’horari del curs 2017-2018 és de 8:00h a 18:00h amb opció d’acollida al matí 

(de 7:30h a 8:00 h) i a la tarda (de 18:00h a 18:30h), amb un mínim de 6 infants 

i prèvia inscripció. 

L’horari de la Llar d’Infants Patuleia ha estat tradicionalment continuat, és a dir 

que els nens i nenes feien majoritàriament tota la jornada escolar, però les 

necessitats de les famílies fan que el centre s’adapti i cada cop mes ens trobem 

amb infants matriculats matí i tarda sense dinar. Així doncs, l’horari de l’escola 

pot ser continuat a fraccionat segons les necessitats de cada família. 

 

La jornada escolar es divideix, de manera orientativa, en les següents franges: 

7:50 - 9:30        Rebuda dels infants i joc lliure 

 9:30 - 11:30       Assemblea, activitat programada, joc al pati, porxo, sala 

gran, rutines d’higiene, ...   

 11:30 - 12:00    Les famílies poden venir a buscar els infants per anar a 

dinar a casa 

 11:45 - 12:30    Dinar 
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 12:30 – 13:00   Les famílies poden venir a buscar els infants 

 12:45 - 14:30    Migdiada 

 14:30 - 15:00    Rutina de canvi de bolquers. 

 15:00 - 15:30    Les famílies poden deixar o venir a buscar els infants 

 15:45 - 16:15    Berenar 

 16:15 - 18:00    Les famílies poden venir a buscar els infants. Joc lliure. 

 

Aquests horaris seran sempre aproximats i molt flexibles i en el cas dels 

nadons  l’horari és totalment flexible i les famílies venen a recollir els nadons o 

donar-los el pit quan ho demanen, per tal de respectar el ritme dels infants. 

 

5.3. Horari de gestió educativa 

Durant el curs 2017-2018 la distribució horària del centre serà la següent: 

 L’horari de reunions pedagògiques són tots els dilluns de 17:45h a 19:25h. 

 L’horari de les mestres: Les mestres de la Llar d’Infants Patuleia 

actualment dediquen 7’10 hores diaris a l’atenció dels infants. Es demana 

una noia de suport a les tardes que faci 18 hores setmanals, per tal de 

cobrir la els 2/3 de la Cristina Birosta i la Glòria. 

 L’horari a inicis de setembre és: 

 
1 a 2 anys (petits + lactant)  ANNA GOL 

9:30h a 13:00h – 15:00h a 17:40h  (7 hores I 10 min.) 

  

1 a 2 anys (grans)  CRISTINA VILA 

7:50h a 12:30h – 14:30h a 17:00h  (7 hores I 10 min.) 

 

2 a 3 anys ANNA FORCADA 

8:30h a 12:40h – 14:30h a 17:30h (7 hores I 10 min.) 

 

2 a 3 anys GLÒRIA COLOMER 

9:10 a 12:30 – 15:00 a 16:25 (4 hores I 45 min.) 

 

Suport CRISTINA BIROSTA 

9:45h a 14:30h  (Cristina Birosta) (4 hores I 45 min.) 
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Suport tarda 

14:30 a 18:05 (18 hores setmanals, 3 hores i 35 minuts/dia) 

 

Cuina 

9h a 17h, excepte el divendres que farà de 9h a 14:30h (Maria 

Blancafort) 

 

Aquests horaris són de 37:30 h setmanals. 35h i 50 min. amb els infants més 

1:40 de reunió cada dilluns (de 17:45 a 19:25). La Cristina Birosta i la Glòria 

Colomer fan reducció de jornada, per tant, fan 25h setmanals (4hores i 45 min+ 

1hora i 15 minuts de reunió) és a dir de 18:10 a 19:25. 

L’ultima setmana de juliol i la última d’agost l’horari de les mestres canvia, 

entren a les 8 i pleguen a les 15h per tal de adequar les aules, fer compres, 

organitzar i tramitar sortides, manteniment de despatx… 

 

5.3.1. Temporització del treball de l’equip per el curs 2017-2018 

 

Tasques Seguiment Temporització 

Adequar les classes Tutores i suports Del 29 d’agost al 1 de 

setembre 

Entrevistes inicials 

 

Tutores Del 30 d’agost al 1 de 

setembre 

Acollir mestres de 

pràctiques UVic 

Coordinadora de 

pràctiques 

Finals de setembre 

Organitzar i tramitar les 

sortides fora del centre 

Directora i tutores Finals de setembre 

Programar activitats Tutores i suports Quinzenalment 

Reunió de pares general i 

d’aula 

Tutores i suports  

Dilluns 25 de setembre 

Adequar espais comuns Tutores i suports Cada trimestre 

Reunió Consell Escolar Direcció Octubre 

Reunió Consell Escolar 

municipal 

Direcció i personal 

del consell 

9 d’octubre i mes de juny 

(per determinar) 
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Fer manteniment del 

despatx 

Equip docent  Cada vegada que calgui 

Fer manteniment de rebost 

i cuina 

Cuinera  Diari  

Revisió dels menús Cuinera i direcció 24 de juliol 

Fer seguiment del 

manteniment de l’edifici 

Direcció i conserge Tot el curs 

Preparar festes populars Equip docent Tot el curs 

Preinscripcions i 

matriculacions 

Direcció Les dates les marca el 

departament d’ensenyament 

Festa fi de curs Personal docent 13 de Juliol 

Revisar material Personal docent Mes de juliol 

Comanda de material Direcció Última setmana de juliol 

Netejar joguines i endreçar 

aules 

Personal docent Del 24 al 27 de juliol 

Avaluació curs Personal docent Del 24 al 27 de juliol 

Elaborar horaris Direcció Del 24 al 27 de juliol 

Programació curs vinent Personal docent Del 24 al 27 de juliol 

 

 

5.4. Reunions del Consell Escolar 

No existeixen unes dates concretes per a la celebració del Consell Escolar,  

només la primera reunió en la que s’aprova la programació anual. La direcció 

de l’escola actua com Presidenta d’aquest Consell i és l’encarregada de 

convocar als seus integrants quan cal.  

 

Consell escolar i temes a tractar Dates aproximades de reunió 

Valoració adaptació i principi de curs i 

aprovació del Pla Anual. 

 

octubre del 2017 (1r trimestre) 

Preparar les preinscripcions, parlar 

dels preus i calendari de cara el curs 

següent, valoració de les activitats del 

primer i segon trimestre. 

 

2n trimestre 
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Valoració general del curs 2017-18, de 

les activitats del 3r trimestre, festa de fi 

de curs, casal d’estiu, noves propostes 

pel curs 2017-18, valoració de les 

activitats del 3r trimestre, sortides,... 

 

 

Juny (3r trimestre) 

 

Al llarg del curs hi ha moltes reunions entre la direcció del centre i la regidora 

d’ensenyament per parlar del funcionament de la Llar d’Infants: personal, 

material, preinscripcions i matriculacions, calendari, preus (Veure annex 8: 

preus) , etc. No hi ha dies preestablerts, es duran a terme sempre que es 

requereixin. 

També es faran reunions entre les escoles del poble: CEIP Bellpuig, El Roser, 

Escola de Música, la Llar d’Infants Patuleia i l’Ajuntament. En aquest Consell 

Escolar  Municipal es parlarà de temes com les preinscripcions i matrícules, 

d’activitats realitzades d’interès comú, de la participació conjunta a la Fira del 

Tupí,... i de temes nous que puguin sorgir. A més a més, prèviament a les 

reunions del Consell Escolar Municipal, es duran a terme les reunions del 

Comitè Permanent per parlar de temes concrets com la Fira del Tupí. 

 

5.5. Reunions de L’AMPA  

L’AMPA es reuneixen sempre que cal, no tenen un dia preestablert i es 

reuneixen amb la direcció de l’escola sempre que és necessari i ho demanin. A 

més a més, la representant del Consell Escolar, la Lídia Barri, forma part de 

l’AMPA i així es manté una reunió trimestral en els Consells Escolars. 

L’AMPA és qui organitza: Ous de Pasqua, Carnestoltes, festa de fi de curs, 

casal (conjuntament amb l’Ajuntament i l’escola) i altres festes, activitats, 

xerrades i tallers que es van proposant al llarg del curs.  

. 

5.6 Relació amb les famílies 

La relació amb les famílies és de vital importància. Per això establim diversos 

canals de comunicació: 

- Entrevista inicial. Abans de començar el curs els pares es reuneixen amb les 

famílies per parlar sobre l’infant. (Annex2). En aquesta reunió inicial ja s’informa 
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a les famílies nouvingudes la metodologia i el funcionament de l’escola, 

l’adaptació,... i es resol qualsevol dubte que puguin tenir. 

- Entrevista final. Un cop finalitzat el curs i havent entregat els informes, els 

pares que ho demanin s’entrevistaran amb les tutores de l’aula. 

- Facebook. Fa ja uns cursos que utilitzem el facebook com a mitjà de 

comunicació ràpid i efectiu. Les famílies ho valoren positivament i durant aquest 

curs seguirem utilitzant aquest canal de comunicació i seguirem millorant-lo. En 

el facebook hi pengem notificacions, invitacions de festes, recordatoris, fotos i 

escrits pedagògics on es pot veure la filosofia de l’escola i així fer arribar el 

nostre projecte educatiu de centre a les famílies. 

- Graella. Cada mestra apunta les informacions referents a hàbits, alimentació i 

descans, que després expliquem de manera oral a la família. 

- Les pissarres. És on s’explica l’activitat que s’ha fet durant el dia i recordatoris 

sobre el que cal portar. 

- Tracte diari i personalitzat amb la mestra. Cada vegada que els familiars 

venen a buscar als infants, la mestra els hi fa una petita explicació de com ha 

anat el dia (l’activitat, el menjar, el dormir,...)  

- Plafó informatiu. Les famílies hi poden trobar articles d’educació, informació 

de l’AMPA,  xerrades educatives, activitats culturals... també hi ha plafons 

sobre les mestres, i sobre la nostra manera de treballar. 

- Carta principi de curs. Al començament del nou curs escolar es dona a cada 

família una carta on s’especifica què cal portar, el calendari, i diversos 

documents. (Annex 6). 

- Entrada escola. A l’entrada de l’escola s’habilita un espai per a les famílies 

amb sofàs, una taula, revistes i articles del seu interès. Es pretén que sigui un 

espai acollidor d’intercanvi entre les famílies. 

- Racó de contes. S’habilita el racó de contes per tal que els pares es puguin 

quedar amb els seus fills a explicar-los contes. 

- Diari d’aula. Aquest curs farem que el diari d’aula se l’emportin les famílies a 

casa per tal que se’l pugin mirar i així també conèixer les activitats que fem a 

l’escola i el seu rerefons pedagògic. 

 

 

 



Pla Anual 2017-18 

 

14 

 

5.6.1 Reunions amb les famílies 

Reunió general a principi de curs, programada pel dilluns 25 de setembre. 

Horari: 

 20:30h   Portes obertes mentre les famílies van arribant. 

 20:45h Reunió per nivells a les respectives aules de la 

programació del curs.  

 22:00h. Representants de l’AMPA expliquen com funciona i 

demanen noves incorporacions. 

 

5.6.2 Entrevistes individuals 

Abans de començar l’infant nouvingut es realitza una entrevista amb la família. 

Aquesta entrevista es duu a terme l’última setmana d’agost, abans que els 

nens i nenes comenci el curs. Si es van matriculant infants al llarg del curs, 

aquesta entrevista inicial es durà a terme una setmana abans de la seva 

incorporació al centre.  (Veure annex 2). 

Les famílies que vulguin una entrevista individualitzada al llarg del curs, es pot 

demanar i es buscarà l’hora que vagi bé a ambdues parts. 

 

5.6.3 Elaboració i lliurament d’informes. 

A final de curs les mestres tutores elaboren un informe completament redactat i 

adaptat a cada infant. L’informe es dóna una setmana abans d’acabar el curs 

per deixar temps a les famílies que vulguin demanar entrevista amb la tutora. 

En aquest informe es descriu com és l’infant a l’escola i s’avalua el 

desenvolupament i els objectius assolits durant el curs.  

 

5.7 Sortides Pedagògiques  

Sortida  Grup Data Cost de la sortida 

A la Pl. Francesc Macià P1 i P2 Diversos dies 0€ 

Al bosc a la tardor P2 Octubre 0€ 

Sortida pel poble a 

veure l’ambientació 

nadalenca 

P1 i P2  

P0 (si és 

possible) 

 

Desembre  

 

0€ 

Sortida al bosc a P2    
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buscar el Tió P1 (els que 

caminen) 

13 de desembre  0€ 

 

Sortida al Centre de 

Dia 

 

P2 

 

1 cop per 

trimestre (Nadal, 

Sant Jordi i 

estiu) 

 

0€ 

Rua de Carnestoltes 

escoles 

Tota l’escola Tarda del 9 de 

febrer 

0€ 

Sortida al teatre de 

Calldetenes 

 

P2 

 

febrer 

 

13€ (aprox.) 

Sortida per Sant Jordi P1 i P2 23 Abril 0€ 

Sortida a la granja P1 i P2 Per determinar 20€ (aprox.) 

Diverses sortides per 

conèixer el nostre poble 

(entorn, oficis, mercat, 

comerços,...) 

 

P1 i P2 

 

Al llarg del curs 

 

0€ 

Sortida a veure els 

galls d’indi de la Coma 

 

P1 i P2 

 

Maig 

 

0€ 

Sortida al bosc per la 

primavera 

 

P1 i P2 

 

Diversos dies 

 

0€ 

Visita a l’escola 

Bellpuig 

 

2-3 anys 

 

Juny 

 

0€ 

Parc de les Set Fonts P1  3r trimestre  0€ 

Parc de les Set Fonts P2 Al llarg del curs 0€ 

Visita a l’Ajuntament P2 3r trimestre 0€ 

 

 

6. PROGRAMACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS DEL CURS 2017-2018 

(Veure annex 11:Programació d’activitats generals curs 2017-18) 

Adaptació (mes de setembre) Tots els cursos. 

LA TARDOR          

 Festa de la castanyada: 31 d’octubre, oberta a les famílies i amb la 

participació de la Castanyera 
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 Sortida al bosc per veure la tardor (P2) 

 Santa Cecília: del 20 al 24 de novembre. Amb la participació de les 

famílies. 

 

L’HIVERN   

 El Nadal:  del 1 de desembre al 5 de gener 

- Participació a la Marató de Tv3 

- Nadales el CEIP  Bellpuig: 11 de desembre 

- Nadales amb famílies: desembre 

- Visita al Centre de dia: desembre 

- Sortida al bosc a buscar el Tió: 13 de desembre 

- Tió: 22 de desembre  

- Patge Reial: 5 de gener 

- Del 13 al 21 de desembre: donem menjar al Tió 

 

 El carnestoltes: del 5 al 10 de febrer. Tema: LA GRANJA 

- Dijous Llarder: 8 de febrer 

- Carnestoltes: 9 de febrer 

- Rua de Carnestoltes del poble: 10 de febrer 

 

LA PRIMAVERA         

 Fer la mona de Pasqua: 22 de març  

 Venen els Caramellaires (després de setmana santa) 

 La Gallina Cleca (recollida d’ous de Pasqua): AMPA Patuleia, dia per 

determinar. 

 Mes del conte: tot el mes d’abril 

 Representació de la llegenda de Sant Jordi per part de l’AMPA: 23 d’abril 

a la tarda. 

 Sortida a la granja 

 Visita al Centre de dia els alumnes de P2: portem roses i punts de llibre 

als avis i avies. 

 Festa de la Primavera: 11 de maig 

 Fira del Tupí: 3a. setmana de maig 
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L’ESTIU      

 Revetlla de Sant Joan: 22 de juny  

 Sortida al Centre de dia: representació d’un conte per parts dels nens i 

nenes de P2. 

 Visita a l’Ajuntament. Mes de juny. 

 Festa de fi de curs: 13 de juliol 

    

ANGLÈS a P2: tot el curs, cada dimarts de 10:15h. a 11:45h  

NATACIÓ a P2: al llarg del tercer trimestre  

 

Temes que es treballaran al llarg de tot el curs de manera transversal: 

 Música 

 Psicomotricitat 

 El nostre poble 

 Els oficis 

 Els transports 

 Els animals (sortida a la granja al 3r trimestre, a concretar) 

 El cos 

 

7. PLA D’AUTOPROTECCIÓ 

El Pla d’Autoprotecció s’ha de revisar a principis de setembre i es farà el 

simulacre a l’octubre. 

Un cop realitzat el simulacre, s’ha de fer la valoració i redactar un informe de 

com ha anat i les incidències que puguin haver sorgit. 

 

8. PROJECTE DESENDOLLA’T 

Aquest curs continuem participant en el Projecte Desendolla’t. Consisteix en 

promoure un consum energètic responsable mitjançant la telemesura i la 

telegestió.  Aquest curs es vol digitalitzar la part nova de l’escola des del 

Consell Comarcal d’Osona. 

Des de l’escola també pretenem fer un estalvi energètic tot tancant els llums 

quan no són necessaris, tancar finestres per tal que no entri el fred a l’hivern,... 
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9. REVISIÓ DEL PLA ANUAL 

La revisió del Pla anual es farà a dos nivells, el d’aula i el d’escola. Totes les 

activitats que es vagin realitzant a nivell d’aula seran avaluades de forma 

continua per les tutores de cada nivell en les reunions corresponents. 

Les activitats que es realitzin a nivell d’escola s’avaluaran sempre en el següent 

claustre després de realitzar-les i es valorarà si es continuaran fent de cara el 

curs següent o no tot incorporant les modificacions i replantejaments pertinents. 

Tot aquest treball quedarà recollit a la memòria anual del centre. 
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10. ACTIVITATS DE MILLORA I D’INNOVACIÓ EDUCATIVA ADREÇADES ALS INFANTS I/O FAMÍLIES 

 

Objectius Accions a desenvolupar Responsables Participants Calendari Criteris d’avaluació 

 

Avaluar la nostra tasca 

educativa, l’espai, els 

materials, horaris,... 

 

Enquesta de satisfacció de 

final de curs per a les 

famílies 

 

Cristina Vila 

Elaboració per 

part del Consell 

Escolar del 3r 

trimestre 

 

Final de 

curs 

 

Les respostes de 

les famílies 

 

 

Millorar les vies de 

comunicació amb les 

famílies: grup de 

whatsapp, facebook i  

correu electrònic. 

- Crear un grup de cada 

classe amb els seus 

corresponents e-mails i un 

de global,  

- Crear un grup de 

whatsapp per nivells.  

- Continuar participant en 

el facebook amb les 

notificacions, fotos, 

recordatoris, activitats, 

invitacions, etc. 

Mostrar el nostre projecte 

educatiu a través del que 

pengem al facebook. 

 

 

 

Mestres tutores 

 

 

 

Tot l’equip de 

mestres 

 

 

 

Tot el 

curs 

 

 

La resposta de les 

famílies. Observar si 

els hi arriba la 

informació de 

manera directa i 

entenedora.  
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Aplicar el Projecte ioga 

 

Introduir l’activitat del ioga 

als nens i nenes de 

manera lúdica, a través 

d’històries, cançons o 

simplement fent les 

postures, per tal de que els 

infants comencin a 

conèixer el seu cos, a 

dominar-lo a nivell 

psicomotriu, a relaxar-se, 

etc. 

 

 

 

Mestres tutores 

 

 

 

Mestres i infants 

de P1 i P2 

 

 

 

Tot el 

curs 

 

 

 

 

 

Observar la 

participació i la 

resposta dels 

infants sobre 

l’activitat que se’ls 

proposa. 

 

Fomentar el respecte per 

la natura tot continuant 

impulsant la plantació 

d’un hort. 

Observar la transformació 

de les plantes, conèixer 

d’on surten les 

verdures,... 

 

Continuar amb la plantació 

de l’hort on els més petits 

puguin desenvolupar totes 

les etapes, des de conrear 

la terra fins a regar les 

plantes i els fruits. 

 

Equip educatiu 

 

Mestres,  infants i 

la col·laboració 

d’alguna família 

que li interessi 

ajudar-nos. 

 

Tot el 

curs, 

però 

sobretot 

3r 

trimestre 

 

 

Participació i interès 

dels infants. 
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Consolidar el jardí com 

un espai de joc educatiu i 

ric amb propostes. 

Buscar noves propostes 

de materials i mobiliari pel 

jardí, sobretot per la part 

del darrera 

 

Direcció 

 

Equip educatiu 

 

Al llarg 

del curs 

Observació directa 

de quin joc faran els 

infants amb les 

noves propostes. 

Buscar xerrades 

d’especialistes d’interès 

per a les famílies 

Enquesta per veure els 

interessos de les famílies i 

buscar especialistes 

Mestres, AMPA 

i Ajuntament 

Mestres, AMPA,  

especialistes i 

famílies 

Al llarg 

del curs 

 

Participació de les 

famílies 

 

 

Nova concepció de la 

Capsa dels Tresors 

Eliminació de la capsa dels 

tresors. Els infants 

s’emportaran a casa les 

manualitats i treballs que 

facin un cop els hagin 

acabat.   

 

 

Totes les 

mestres 

 

 

Tutores de l’aula 

 

 

Tot el 

curs 

La motivació i 

interès dels infants 

per mostrar a les 

famílies el treball 

que fan a l’escola i 

les ganes 

d’emportar-s’ho. 

Documentar petites 

històries i accions que 

mostren els processos 

d’aprenentatge i de 

relació dels infants dins 

de l’aula. I donar-ho a 

conèixer a les famílies 

 

Fer que el Diari d’aula 

sigui viatger, que se’l 

puguin emportar les 

famílies a casa i mirar-se’l. 

 

 

Tutores d’aula 

 

 

Mestres i famílies 

Les 

famílies 

se’l 

podran 

emportar 

el cap de 

setmana. 

Observació de 

l’interès de les 

famílies, si se’l 

miren, comentaris 

que puguin fer, etc. 
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deixant que se l’emportin 

a casa. 

El diari 

d’aula 

s’elabora 

setmanal

ment. 

Canviar la metodologia 

de les fotos i vídeos 

trimestrals per a les 

famílies. 

Canviar el CD per MP3 per 

tal de facilitar la 

visualització de les 

imatges i vídeos a les 

famílies. Preu MP3 + 

fotos/vídeos= 10€ // 

Només imatges i vídeos= 

5€ 

 

Direcció 

 

Tutores d’aula 

 

 Un cop 

per 

trimestre 

 

Les famílies 

interessades a 

comprar el MP3  

 

 

11. PROJECTES D’ESCOLA 

Projecte  Responsable  Participants  Data d’inici Previsió continuïtat 

 

 

L’hort a l’escola 

 

 

Totes les mestres 

Mestres de P1 i P2 i 

els infants. Al principi 

infants de P1 (que 

caminin) i P2. 

 

 

Setembre 

 

 

Permanent 
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Ioga per a infants 

 

Mestres tutores 

En principi infants de 

P1 i P2 amb les 

mestres tutores. 

 

Octubre   

 

Permanent 

 

 

12. OBJECTIUS DE FUNCIONAMENT I MILLORA EN L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ EDUCATIVA. 

 

Objectius Accions a desenvolupar Responsable Participants Calendari Criteris d’avaluació 

 

Actualitzar les diferents 

documentacions de 

l’escola: PEC, PCC i 

unitats didàctiques. 

 

Reflexionar sobre la 

manera de fer de l’escola, 

la seva filosofia, etc. i  

donar a conèixer el 

Projecte Educatiu del 

Centre, el PCC i les UD un 

cop estiguin aprovades. 

 

 

Direcció  

 

Equip educatiu 

 

Al llarg del 

curs 2017-18 

 

Grau d’implicació del 

Equip Educatiu i la 

Direcció 

 

Millorar el reciclatge 

Conscienciació per part de 

tot el personal del centre i 

disposar dels contenidors 

adequats que permetin fer 

la selecció de residus.  

 

Direcció i 

Ajuntament  

 

Tot l’equip 

educatiu i la 

cuinera i els 

infants 

 

Tot el curs 

 

Control per part de 

l’empresa de neteja 
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Implementar el projecte E-

set  

Digitalitzar i escanejar les 

matrícules, canvis d’horari, 

tasques i expedients per tal 

d’establir una comunicació 

més directa i permanent 

amb l’Ajuntament. 

 

 

Direcció  

 

 

Direcció i 

Ajuntament 

 

 

Tot el curs 

 

Grau d’implicació de 

la Direcció i 

l’Ajuntament 

 

Pla d’Autoprotecció 

Simulacre general  

Conèixer i donar a conèixer 

a la resta de la comunitat 

escolar el Pla i fer un 

simulacre en horari escolar 

 

 

Direcció  

 

 

Tot l’equip 

 

Primer 

trimestre 

Valoració del 

simulacre a través 

de l’informe redactat 

del PAU  

 

12. FORMACIÓ 

Activitat Entitat Organitzadora Participants Calendari i horari 

Mirada Piklerana CRP Totes les mestres Dimats 18:00 – 20:00 

15 hores 

Aplcació Administració Electrònica Ajuntament Sant Julià Direcció - 

 

Les mestres al llarg del curs realitzem una formació permanent  a partir de cursos, tallers i/o seminaris, tant presencials com a 

través de plataformes educatives (Somdocents, Plataformaeduca, etc.). Cursos, tallers i/o seminaris segons les nostres 

necessitats, interessos i mancances.  
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Aquest curs ens agradaria mirar d’assistir a un seminari d’educació Montessori de 0 a 3 anys per tal de conèixer la seva manera de 

treballar, observar quins materials i activitats ens podrien funcionar aquí a l’escola, nous ambients i espais,... Fins ara ens hem 

dedicat molt a la Reggio Emilia, i ara ens interessaria veure aquesta altra manera d’educar als petits. 

També ens estem mirant alguns temes generals i específics de Rosa Sensat. (Veure annex 10) 
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ANNEX 11. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS GENERALS CURS 2017-18 
Les àrees d’experiència i desenvolupament en les que s’han de tractar de manera globalitzada les activitats i projectes d’escola són:  

Descoberta d’un mateix i dels altres.  

Descoberta de l’entorn.   

Comunicació i llenguatges.  

 

 Els objectius generals del Cicle 0-3 anys que estan presents en cada una de les activitats que es porten a terme a l’escola són:  

1- Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar 

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 de la vida quotidiana d’alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia 

i orientar-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 la seva 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 vivències pròpies i establir relacions entre els objectes segons les seves 

característiques perceptives.  

7- Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica, i anar representant-les a través d’un incipient joc simbòlic.  

8- Iniciar-se en la descoberta del llenguatge corporal, verbal, matemàtic musical i plàstic.  
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS CURS 2017-2018  

D’acord amb l’article 56.6 de la Llei 12/2009 es determina que l’Educació Infantil s’ha de centrar en els continguts educatius relacionats amb el moviment, el 

control corporal, les primeres manifestacions de la comunicació i el llenguatge, les pautes elementals de convivència i la relació social i la descoberta de 

l’entorn proper dels infants. Aquesta etapa educativa ha de contribuir al desenvolupament emocional, afectiu físic i motor, social i cognitiu.  

L’educació dels infants i els primers aprenentatges es fan a la família però en el moment que el infant entra en el món escolar aquesta responsabilitat 

educativa es comparteix.  

Al Cicle 0-3 anys hem d’afavorir el desenvolupament d’aquestes capacitats que faran als infants créixer integralment com a persones iguals:  

Capacitat 1: Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.  

Capacitat 2: Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les altres persones.  

Capacitat 3: Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.  

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

Capacitat 5: Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions habituals mitjançant els diversos llenguatges (oral, plàstic, 

corporal ...).  

Capacitat 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.  

Capacitat 7: Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.  

Capacitat 8: Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones tot iniciant-se en la relació pacifica dels conflictes.  

Capacitat 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. 
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ACTIVITAT 

 

OBJECTIUS GENERALS CAPACITATS A DESENVOLUPAR  PER ELS INFANTS 

 

ESPAI 

 

 

JOC LLIURE PER 

AMBIENTS 

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. 

Establir relacions afectives positives. 

Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat 

lúdica i anar-les representant a través del joc. 

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. 

 

 

 

 

Totes les capacitats 

 

Aules P-0 P-1 

P2 

 

 

JOCS DE FALDA 

 

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. 

 

 

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

 

Aules P-0 P-1 

 

 Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 
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JOC 

D’ARROSSEGAR-

NOS 

 

moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i 

expressar les pròpies emocions i sentiments. 

 

Establir relacions afectives positives apreciant 

progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se 

en l’adquisició de comportaments socials que 

facilitin la integració en el grup.  

 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

 

 

Aules P-0 P-1 

 

 

 

 

PSICOMOTRICITAT 

I  

INICIACIÓ AL IOGA 

 

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.  

 

Establir relacions afectives positives. 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.  

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels  

objectes i l’orientació en l’espai quotidià. Projectar 

les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica i 

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats. 

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal, ...)  

 

 

 

 

Sala de 

psicomotricitat, 

jardí i aules 
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anar representant-les.  

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓ, 

EXPLORACIÓ, 

EXPERIMENTACIÓ, 

MANIPULACIÓ 

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià. 

 

 Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat 

lúdica, i anar representant-les  a través d’un 

incipient joc simbòlic.  

 

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 seves pròpies emocions i sentiments.  

 

Establir relacions afectives positives. Comprendre el 

llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i 

expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i 

la paraula.  

 

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal, ...).  

 

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i  físic amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

 

 

 

 

 

Atèlier, aula de 

llum, jardí i 

aules 
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PANERA DELS 

TRESORS 

I JOC HEURÍSTIC 

 

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià.  

 

Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat 

lúdica.  

 

Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, 

comunicar-se i expressar-se a través del moviment, 

el gest, el joc i la paraula.  

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les 

habilitats matemàtiques bàsiques.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal, ...)  

   

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

 

 

 

Aules 

 

 

 

 

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  
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JOC SIMBÒLIC 

 

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. 

 

Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat 

lúdica i anar-les representant a través d’un joc 

simbòlic. 

 

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. 

 

Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, 

comunicar-se i expressar-se a través del moviment, 

el gest, el joc i la paraula.  

 

 

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en 

accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.  

 

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. 

 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal ...).  

 

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 

quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en 

conseqüència.  

 

 

Aules, porxo, 

Sala Gran i jardí 

 

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva     

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 
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MÚSICA 

 

(CANÇONS, 

AUDICIONS, 

DANSES,  

INSTRUMENTS) 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià.  

 

Iniciar-se en la descoberta del llenguatge corporal, 

verbal matemàtic, musical i plàstic.  

 

Reconèixer i participar activament de danses i 

cançons senzilles. Projectar les pròpies vivències a 

través de l’activitat lúdica.  

 

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. 

 

Establir relacions afectives positives. Comprendre el 

llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i 

expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i 

la paraula.    

 

 

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

  

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

  

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal, ...).  

  

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic amb 

una actitud de curiositat i respecte I participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

 

 

 

Sala de 

psicomotricitat, 

jardí i aules. 

 

 

 

Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat 

lúdica i anar representant-les a través d’un incipient 

joc simbòlic.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 
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CONTES, TITELLES, 

POEMES,... 

 

 

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.  

 

Establir relacions afectives positives.  Comprendre el 

llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i 

expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i 

la paraula.  

 

altres persones.  

  

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal, ...).  

  

 

 

Aules i racó de 

la biblioteca 

 

 

 

 

ART A L’ESCOLA 

Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge 

corporal, verbal, matemàtic i plàstic. 

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià. Projectar 

les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica.  

 

Comunicar-se i expressar-se a través del moviment, 

el gest i la paraula. 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.    

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar formant-se una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

  

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

 

 

 

Atelier 
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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.  

 

 

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.  

 

 

 

 

SORTIDES PER 

L’ENTORN PROPER 

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.  

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià.  

 

Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne 

l’organització a partir de vivències pròpies i establir 

relacions entre els objectes segons les seves 

característiques perceptives.  

 

 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 

quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en 

conseqüència.  

 

 

 

Entorn natural i 

social de 

l’escola 
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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. 

 

 

 

 

HÀBITS I RUTINES 

 

Identificar-se com a persona, assolir el grau de 

seguretat afectiva i emocional corresponent al seu 

moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar les 

pròpies emocions i sentiments.  

 

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. 

 

Participar amb iniciativa i constància en les activitats 

de la vida quotidiana d’alimentació, repòs i higiene 

personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i 

orientar-se en les seqüències temporals quotidianes 

i en els espais que li són habituals. 

 

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de 

noves habilitats motrius, augmentant la seva 

Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el 

moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves 

possibilitats.  

 

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i 

anar-se formant una imatge positiva de si mateixos i de les 

altres persones.  

 

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en 

accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.  

 

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, plàstic, corporal ...).  

 

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb 

una actitud de curiositat i respecte i participar, 

 

 

 

Tota l’escola 
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autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels 

objectes i l’orientació en l’espai quotidià.  

 

Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne 

l’organització a partir de vivències pròpies i establir 

relacions entre els objectes segons les seves 

característiques perceptives.  

gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida 

quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar en 

conseqüència.  

 

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. 

 

 

 

PARTICIPACIÓ 

PARES, AVIS, 

GERMANS, ... 

 

Iniciar-se en la descoberta del llenguatge corporal, 

verbal, musical.  

 

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. 

 

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. 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Aules, jardí. 

Sala Gran, racó 

biblioteca 

 

 


