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INTRODUCCIÓ  

 

El Pla Anual de Centre que hem elaborat mostra les nostres intencions, per a aquest 

curs 2022-23, i els seus aspectes organitzatius.  

En aquest document es recull tot el que ens hem proposat dur a terme al llarg del 

curs 20022-23 a la nostra escola: objectius, sortides, festes, calendari, projectes, 

 unitats temàtiques, activitats d'aprenentatge, canals de comunicació amb les famílies, 

criteris  organitzatius, prevenció pel Covid 19  (si s’escau) i moltes coses més… 

Pretenem que el PAC sigui una guia important que garanteixi el correcte 

funcionament de la vida de l’escola, un element de consulta durant tot el curs escolar i 

que ajudi a la relació família-escola, peça clau i fonamental en l’educació dels nostres 

alumnes.  

A més a més, també el considerem un valuós document d’avaluació  final ja que ens 

permet introduir propostes de millora per tal de garantir la continuïtat de  la qualitat 

educativa.  

 Aquest document està a disposició de totes les famílies de l'escola. 
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2. OBJECTIUS I PRIORITATS EDUCATIVES PER AQUEST CURS  

 Consensuar i posar per escrit criteris sobre el funcionament i organització de 

l’escola, com per exemple la creació de les comissions, plantejament 

d’activitats, paper de la mestra, etc. Revisar i actualitzar la documentació de 

l’escola. 

 Visibilitzar i posar en valor els processos d’aprenentatge a través de la 

documentació pedagògica fotogràfica. 

 Afavorir l’intercanvi de recursos/informació entre escola i famílies (llibres i 

revistes de criança i educació).  

 Dissenyar i planificar cursos de formació del professorat i incentivar la 

participació de l’equip docent. 

 Engegar nous projectes, com el laboratori d’aigua i mantenir els projectes 

engegats en altres cursos: l’hort, ioga per infants, el jardí, els contes.  

 Seguir innovant i dissenyant els espais interiors i exteriors (ambients i 

materials) a partir de l’observació del grup. Si cal, buscar l’assessorament 

extern. 

 Mantenir la xarxa de relacions amb altres centres educatius i altes serveis del 

poble: Espai Activa’t, Escola Bellpuig, el Roser, Bibliobús, EM Sant Riera. 

 Mantenir l’ordre en totes les estances de la llar d’infants, sobretot en el quartet 

de material. 

 Sostenir l’intercanvi d’experiències / formació amb altres llars d’infants de la 

zona. 

 
3. DADES GENERALS DEL CENTRE 

    3.1. Serveis educatius i preus 

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

d’edat.  

Els horaris d’aquest curs són:  

Matí: 

Servei d’acollida matinal: 8:00 a 8:45 

Entrada: de 8:45 a 9:30 
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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 17:00 

Acollida tarda: 17:00 a 18:00  

 

Els preus han variat segons el curs passat, aquest curs les hores d’acollida són de 

pagament i el grup de 2 a 3 anys passa a ser subvencionat fins al mes de juny pel 

Departament d’ensenyament. (Veure Annex 1 Preus curs 2022-23) 

 

3.2. Grups d’edats , sexe i nombre d’infants a l’inici del curs 2022-23 

Aquest curs, degut el nombre elevat d’infants de I1 (1-2 anys) i per tal de disposar 

de places per si algunes famílies estan interessades a començar al llarg del curs, hem 

proposat de fer un grup mixt amb I2. Quedant els grups de la següent manera:  

 Moixaines (0-1 any): 3  

 Pessigolles (1-2 petits): 8 

 Abraçades (1-2 mitjans): 10 

 Somiadors: (aula mixta amb 2-3 petits i 1-2 grans): 11 

 Creatius (2-3): 15 

 

Grup d’edat Places ofertes 

a la matrícula 

Nº de nous 

infants 

matriculats  

Nº total d’infants  

matriculats  per 

nivell 

Places disponibles    

(tenint 2 aules I1 i un 

grup mixt) 

0-1 any 8 3  3  5  

1-2 anys 18 16 24 10   

2-3 anys 20 2 20 5 (degut al grup mixt 

només s’ofereix un 

grup de P2) 
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Relació nens/nenes 

Nº nens Nº nenes TOTAL 

19 28 47 

                                 

(Veure annex 2: Grups curs 2022-23) 

 

3.3. Lloc de procedència dels infants 
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3.4. Període d’adaptació 

L’Equip Educatiu som molt conscients que els infants passaran per una separació 

física, temporal i afectiva de la seva família i que s’hauran d’adaptar a un nou espai, a 

noves persones i a noves dinàmiques. Caldrà tenir cura d’aquest temps d’acollida 

obviant que el procés d’adaptació serà únic i diferent en funció de com ho visqui cada 

nen/a. El període d’adaptació acostuma a ser un temps curt, tot i ser obert i sense un 

final concret, però sempre és un moment molt intens emocionalment.  

A l’hora d’organitzar els diferents grups d’infants, i en mesura del possible, hem 

mantingut la mestra de referència del curs anterior, per tal de facilitar el procés 

d’adaptació i afavorir en el benestar de l’infant a la llar d’infants, com també es 

pactarà amb cadascuna de les famílies els horaris i l’organització d’aquesta adaptació.  

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

seu referent familiar. 

El període d'adaptació al curs 2022-23 s’ha organitzat de la següent manera:  
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 Els infants que continuen del curs anterior començaran el dilluns 5 de 

setembre. Prèviament, les famílies ja hauran fet arribar tot el que cal portar per tal de 

començar el dia 5. L’horari escolar serà l’habitual i poden fer us del servei de menjador 

des del primer dia si la família ho demana.  

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

amb la mestra l’última setmana d’agost, del 30 al 2 de setembre. L’inici escolar també 

serà el 5 de setembre, però de manera esglaonada i fent una reducció de l’estada a 

l’escola. La primera setmana no hi ha servei de menjador. 

(Veure annex 3: Informació Adaptació, document que es fa arribar a les famílies 

abans de començar i de fer l’entrevista individualitzada amb la mestra) 

 

4. PLANNIFICACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

4.1. Equip Docent 

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

infants i 1’30 hores de reunió cada dilluns. La setmana laboral de les mestres que fan 

reducció és de 25, 30 o 32’5 hores setmanals. 

 

Mestra Grup classe Nivell 

Judit Creus Moixaines 0-1 any 

Maria Reche Pessigolles 1-2 anys 

Cristina Birosta Pessigolles/Abraçades 1-2 anys 

Glòria Colomer Abraçades 1-2 anys 

Alba Camps Somiadors Mixta 

Anna Gol Somiadors Mixta 

Gemma Parareda Creatius 2-3 anys 

Cristina Vila Creatius 2-3 anys 

Aida Martínez Pràctiques Dual 0-1 i 1-2 anys 

Cristina Birosta Secretària 

Anna Gol   Direcció pedagògica 

Gemma Rica Regidora d’ensenyament 
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La organització establerta pot variar durant el curs degut a les noves incorporacions 

d’infants o bé a alguna baixa d’algun membre del personal. En aquest cas, s’informarà 

oportunament i amb la màxima antelació 

 

       4.1.1. Claustre de mestres 

És l’òrgan pedagògic del centre i està format per tot l’equip de mestres i la direcció 

de l’escola. Aquest curs el formem: Anna Gol, Cristina Birosta, Glòria Colomer, Judit 

Creus, Maria Reche, Cristina Vila, Alba Pérez  i Gemma Parareda. 

Les mestres ens reunirem cada dilluns de 18:00 a 19:15. En aquestes reunions es 

prepararan materials, s’organitzaran activitats,  es reflexionaran sobre temes 

quotidians de la vida a la llar, es posaran acords en comú i, aquest curs s’ha de renovar 

el PEC a partir de les reflexions que s’hauran de fer com equip. 

  

 Anna Gol: Direcció Pedagògica 

 Cristina Birosta: Secretària (part administrativa). 

 

4.2. Equip no docent 

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

L’horari de la cuinera és de 37’5 hores/setmanals 8 hores diàries, de 9h a 17h, excepte 

el divendres que el seu horari serà de 9h a 14:30h. El menú està elaborat per una 

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

Un dels objectius d’aquest curs a nivell de cuina és revisar alguns dels menús més 

problemàtics per als infants i, sobretot, continuar amb tots els registres que ens 

demanen des de Sanitat (temperatura dels aliments i dels equips de refrigeració, lots 

dels productes, qualitat de l’aigua,...). Aquests registres els ha de portar al dia la Maria. 

 

4.3. Empreses de Serveis 

- Neteja: 

 L’empresa de neteja aquest curs és l’Associació Tapis de Vic, una empresa d’inserció 

sociolaboral. La persona de contacte per a qualsevol dubte o situació que sorgeixi és la 



Llar d’Infants Patuleia                                                        Curs 2022-23 
 

10 

 

Paqui. Contactar via whatsapp o mail. El personal de neteja és el mateix del curs 

anterior: 

 Maria Elena (entra a 16:30) 

 Adelina (entra a les 18:30) 

 

-  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. En Carles té 

assignades les tasques a la Patuleia els dimecres al matí, si no és que hi hagi una 

urgència. 

 

4.4. 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. A l’inici 

d’aquest curs s’ha actualitzat l’Informe del Centre Formador del Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per continuar formant part de la xarxa 

de centres formadors. Aquest curs s’ha omplert l‘aplicatiu per acollir estudiants de 

grau de mestra en pràctiques amb les places següents, una de les quals reservada a la 

UVic-UCC: 

La coordinació de les pràctiques va a càrrec de la Cristina Birosta Serrat. 



Llar d’Infants Patuleia                                                        Curs 2022-23 
 

11 

 

També continuem amb el Conveni de Pràctiques Formatives dual d’Educació amb 

l’Escorial de Vic. Aquest curs se’ns ha assignat l’alumna: 

 Aida Martínez (1000h/curs).  

La tutora de la Patuleia serà la Cristina Vila Fiter, qui haurà d’omplir el Qib, 

l’aplicació on mensualment s’ha d’anar valorant l’alumna. 

La Judit Esquís és la persona de contacte de l’Escorial. 

 

5. ÀREA DE TREBALL AMB LES FAMÍLIES 

5.1. Òrgans de participació de les famílies 

Les famílies poden participar en el funcionament de la Patuleia com a 

representants en el consell escolar de la llar d’infants (representants escollits en les 

últimes eleccions del mes de novembre del 2021) i/o com a membres de l’associació 

de famílies d’alumnes (AFA). 

        

5.1.1. L’AFA.  

Des del setembre de 2001 l’escola té constituïda un AFA que participa de la vida de 

l’escola. Els membres de l’AFA a principis d’aquest curs són: 

 Meritxell Grau (presidenta) 

 Helena Campàs  

 Cristina Dachs  

 Laura Masgrau 

 

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

Castanyada,  la Marató de Tv3, la representació Sant Jordi, la festa de final de curs, i 

altres que puguin sorgir. També ens compra material per Nadal i per final de curs. 

Aquest curs es proposa que l’AFA pugui subvencionar alguna xerrada i/o taller per a 

les famílies. 

La quota per aquest curs és de 25 euros/família i no és obligatori pagar-la. Hi ha una 

increment de 5€ respecte la quota del curs 20-21 ja que es preveu poder celebrar 

alguna festa oberta a les famílies.  
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L’AFA es reuneix sempre que cal, no té un dia preestablert i es reuneix amb la 

direcció de l’escola sempre que sigui necessari.  

 

5.1.2. Consell Escolar  

Aquest curs 2022-23 no hi ha eleccions del Consell Escolar. Els membres que en formen 

part són: 

     

ANNA GOL       Directora pedagògica de la Llar d’infants 

 

GEMMA RICA  Regidora d’ensenyament de l’Ajuntament de Sant Julià 

de Vilatorta. Actua en representació de l’Ajuntament. 

 

CRISTINA BIROSTA     Secretaria de la Llar d’infants i 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. 

 

CRISTINA VILA Mestre graduada en educació infantil. 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. 

 

ORIOL CHUMILLAS Representant de les famílies, escollit en les últimes 

eleccions. 

MERITXELL GRAU Representant de les famílies i membre de l’AFA. 
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Les reunions de Consell Escolar són tres de caràcter ordinari durant el curs escolar, 

tot i que se’n poden realitzar de caràcter extraordinari quan una de les parts ho 

demani. 

  

   5.1.2.1. Reunions del Consell Escolar 

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

que en fem mínimes tres (una per trimestre). 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 

definir propostes del Pla Anual, 

funcionament de l’AFA, Valoració del 

casalet d’estiu, festes... 

 

 Setembre del 2022 (1r trimestre) 

Preparar les preinscripcions, parlar dels 

preus i el calendari de cara el curs 

següent, valoració de les activitats del 

primer i segon trimestre. 

 

Febrer del 2023 (2n trimestre) 

Valoració general del curs 2022-23, de les 

activitats del 3r trimestre, festa de fi de 

curs, casal d’estiu, noves propostes pel 

curs 2023-24, valoració de les activitats del 

3r trimestre, sortides,... 

 

 

Juny del 2023 (3r trimestre) 

 

Al llarg del curs hi ha 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, 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. L’ordre del dia d’aquest Consell 

Escolar  Municipal l’elabora la Regidoria d’Ensenyament de Sant Julià de Vilatorta.  
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5.2. Comunicació amb les famílies  

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

comunicació: 

- Canal de comunicació molt directe a través de l’aplicació BYNAPP. Un canal de 

comunicació unidireccional a través d’una aplicació mòbil que connecta escola i família 

de manera instantània. Aquest any tornem a fer ús del Bynapp, si no ens funciona 

correctament mirarem altres opcions com Diantia. 

- Entrevista inicial i reunió de principi de curs. Abans de començar ens reunim amb les 

famílies per parlar sobre l’infant. En aquesta reunió inicial i en la reunió del principi  

s’informa a les famílies nouvingudes la metodologia i el funcionament de l’escola, 

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

- Entrevista final o sempre que es demani. Un cop finalitzat el curs i havent entregat 

els informes, els pares que ho demanin s’entrevistaran amb les tutores de l’aula. Al 

llarg del curs, les famílies poden demanar entrevistes amb les tutores, i a l’inrevés. 

- 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’AFA,  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 s’envia per e-mail una 

carta a cada família on s’especifica què cal portar, el calendari, i diversos documents i 

autoritzacions.  

- 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. 

- Diari d’aula / documentació de l’escola. El diari d’aula per donar a conèixer les 

activitats que fem a l’escola i el seu rerefons pedagògic. 
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5.2.1 Reunions amb les famílies 

Cada any a l’inici de curs es realitzarà una reunió plenària amb totes les famílies i 

l’equip educatiu, per tal de presentar les línies generals del nou curs per al 

coneixement de tota la comunitat educativa. En aquesta reunió es presenta també 

l’equip educatiu, la organització, etc.  

Aquesta reunió està planificada pel divendres 2 de setembre, a les 19:00h. 

 

5.2.2 Entrevistes individuals 

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

Aquesta entrevista es durà a terme l’última setmana d’agost de manera presencial, 

abans que el nen/a comenci el curs, del 30 al 2 de setembre.  

Aquesta entrevista inicial de curs és el primer contacte que s’estableix amb la 

família. És important aprofitar aquest espai per generar la confiança i la complicitat 

que ha de marcar la relació entre la família i la tutora al llarg del curs i procurar que el 

contingut de l'entrevista no només respongui als interessos de la mestra sinó també 

als de la família. Amb la finalitat de crear un clima adequat, fem les entrevistes a les 

aules ja preparades prèviament per les mestres, per tal que coneguin l’espai on 

s’estaran els seus fills/es.  

 Aquesta entrevista ens ha de permetre: 

● Establir un primer vincle amb les famílies. 

● Recollir dades sobre l’alumnat i la seva família. Via correu electrònic se’ls envia 

prèviament tots els documents i autoritzacions que han de portar signats, com també 

el material del seu fill/a que necessitarem a l’escola (anamnesi, autoritzacions de 

sortides, paracetamol, carta de compromís educatiu, drets d’imatge, protecció de 

dades, horaris signats,...) 

● Intercanviar idees, inquietuds i opinions que ens permetin entendre l’infant de 

manera més integral.  

● Arribar a acords i adquirir compromisos sobre l’atenció i el seguiment de l’infant. 

Els infants que es vagin matriculant al llarg del curs, aquesta entrevista inicial es 

durà a terme una setmana abans de la seva incorporació al centre. 
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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, sempre procurarà que sigui 

dins l’horari escolar. 

 

5.2.3 Elaboració i lliurament d’informes. 

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

personalitzat per a cada infant de l’aula. 

Els informes descriuen com és l’infant a l’escola i s’avalua el desenvolupament i els 

objectius assolits al llarg del curs. Sempre han d’anar recolzats pels registres de les 

observacions continuades a l’aula i per la reflexió posterior sobre les aptituds, actituds 

i habilitats. Han de ser entenedors, remarcant els punts forts de l’infant.  

Aquests informe s’entrega a principis de juliol per deixar temps a les famílies que 

vulguin demanar entrevista amb la tutora. 

 

6. CALENDARI GENERAL DEL CURS 2022-2023 

6.1. Calendari escolar  

(Veure annex 4, Calendari escolar 2022-23) 

2022 

12/10/22 El Pilar Dimecres 

31/10/22 Pont Dilluns 

01/11/22 Festa de tots Sants Dimarts 

06/12/22 Dia de la Constitució Dimarts 

08/12/22 La Puríssima Dijous 

09/12/22 Pont Divendres 

26 desembre al 6 de gener Vacances de Nadal 

2023 

03 al 10 d’abril Setmana Santa 

01/05/23 Festa del treballador Dilluns 

29/05/23 Segona Pasqua Dilluns 

23/06/23 Pleguem a les 13:00 Divendres 
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24/07/23 Festa Major  Dilluns 

 

El calendari escolar i el calendari laboral han estat elaborats per l’equip directiu i 

presentats a la Regidora d’Educació. Aquests han estat aprovats i ratificats pel Ple de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta al mes de juny. 

 

6.2. Horari dels infants 

Del dilluns 5 setembre de 2022 fins al divendres 21 de juliol de 2023. 

L’horari escolar és de 8:45h a 17:00h, amb la novetat de les acollides de matí i de 

tarda. 

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

els nens i nenes fan majoritàriament tota la jornada escolar.  

Dels 47 infants matriculats a setembre, l’horari que fan és: 

 

 Acollida 
matí 

Matí Dinar Marxa 
15:00 

Tarda Acollida 
tarda 

Moixaines 1 3 2 0 2 0 

Pessigolles 4 8 6 0 7 1 

Abraçades 3 10 8 2 8 0 

Somiadors 6 11 11 1 10 1 

Creatius 4 15 14 2 12 4 

TOTAL 18 47 37 5 39 6 

 

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

8:00 -8:45 Acollida matinal 

8:45 - 9:30        Arribada infants 

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 

12:30 – 13:00   Les famílies poden venir a buscar els infants 
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12:30 - 14:30    Migdiada 

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

15:45 - 16:15    Berenar 

16:15 - 17:00    Les famílies poden venir a buscar els infants 

17:00 – 18:00 Acollida tarda 

 

Aquests horaris seran sempre aproximats. 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. 

 

6.3. Horari de gestió educativa 

Durant el curs 2022-2023 la distribució horària del centre serà la següent: 

 L’horari de reunions pedagògiques són els dilluns de 18:00h a 19:15h.  

 Horaris de direcció d’atenció a les famílies. La direcció estarà disponible quan la 

família ho requereixi, sempre que sigui possible dins l’horari escolar.  

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

dediquen 7’5 hores diaris a l’atenció dels infants tot i que algunes mestres tenen 

reducció de jornada. 

 Es pot concretar entrevistes en horari diferent a l’establert, contactant amb la 

direcció prèviament. 

 L’horari a inicis de setembre és: 

 
MOIXAINES  

JUDIT CREUS 

37’5/ setmana 

7’5/dia 

8:30h-12:30h     14:30h-18:00h 

PESSIGOLLES   

 
MARIA RECHE 

37‘5 setmana 

7 ‘5h/ dia 

8:00h-13:00h     14:30h-17:00h            
 

 
CRISTINA BIROSTA 

25h/setmana 

5h/ dia 

9:30h-14:30h      
 

ABRAÇADES 

GLÒRIA COLOMER  
 

* 
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30 h/ setmana 

6 h/ dia 

9:30h-14:30h  

 

SOMIADORS 

ANNA GOL 

32’5h/ setmana 

6 h/ dia 

9:15h-15:45h 

 
ALBA CAMPS 

37‘5h/ setmana 

7’5h/dia 

8:30h-13:00h    15:00h-18:00h 

  

CREATIUS  

GEMMA PARAREDA 

37‘5h/ setmana 

7‘5h/ dia 

8:00h-13:00h     14:30h-17:00h 

 

CRISTINA VILA 

37’5/ setmana 

7’5h/ dia 

9:00h-16:30h 

FORMACIÓ DUAL* 

AIDA MARTÍNEZ 

20h/ setmana fins al febrer: 10h-14h 

40h/setmana a partir de febrer i fins 

haver realitzat les 1000h de pràctiques. 

8:45h-16:45h 

 

 

  
  

 

Equip Directiu  

 

ANNA GOL 

 
 
 
 

CRISTINA BIROSTA 

 

Cuina 

MARIA BLANCAFORT 

37’5h/ setmana 

7 ‘5h/dia 

9:00h- 17:00h, excepte el 

divendres que farà de 9:00h a 14:30h. 
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L’ultima setmana de juliol i la última d’agost l’horari de les mestres canvia, entren a 

les 8:00h i pleguen a les 15:30h (reduint hores depenent de la reducció de jornada de 

cadascuna) per tal d’adequar les aules, fer compres, organitzar i tramitar sortides, 

manteniment de les estances de l’escola… 

 

6.3.1. Temporització del treball de l’equip  

 

Tasques Seguiment Temporització 

Adequar les classes Tutores i suports Del 30 d’agost al 3 de setembre 

i durant el curs 

Entrevistes inicials Tutores Del 30 d’agost al 2 de setembre 

Organitzar i tramitar les sortides fora 

del centre 

Directora  Finals de setembre 

Programar activitats Tutores i suports Setmanalment 

Adequar espais comuns Tutores i suports Durant el curs 

Reunió Consell Escolar Direcció Setembre, febrer i juny (per 

determinar) 

Reunió Consell Escolar Municipal Direcció i personal del 

consell 

Per determinar 

Fer manteniment del despatx i quartet 

de material, jardí, sala gran i porxo. 

Comissions 

corresponents 

Cada vegada que calgui 

Fer manteniment de rebost i cuina Cuinera  Diari  

Revisió dels menús Cuinera, Gemma Rica  Final de curs 

Fer seguiment del manteniment de 

l’edifici 

Direcció i conserge Tot el curs 

Preparar festes populars Equip docent / AFA Cada trimestre  

Preinscripcions i matriculacions Direcció Les dates les marca el 

Departament d’Ensenyament 

Festa fi de curs AFA i personal docent 22 de Juliol 

Revisar material Personal docent Durant tot el curs 

Comanda de material Direcció Durant tot el curs 
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Avaluació final i tancament del curs Personal docent Juny i juliol 

Programació curs vinent Personal docent Del 25 al 28 de juliol i 

principis curs 

 

6.3.2. Comissions 

Durant aquest curs treballarem per comissions alguns aspectes i espais, segons les 

necessitats de la llar tot i que estan subjectes al temps de que disposem a les tardes de 

reunió o a les estones lliures dels migdies, o abans o després de l’atenció dedicada als 

infants. 

Comissió de biblioteca contes, llibres i articles: Anna, Cristina Birosta, Maria 

Reche, Cristina Vila 

Comissió de Taller d’art i Sala gran: Gemma  

Comissió de l’hort: Alba i Anna  

Comissió espai Porxos: Judit i Glòria 

Comissió festes: Alba i Cristina Birosta 

Comissió de conveni i relació amb altres  llars d’infants: Cristina Vila 

 

 

7. PROGRAMACIÓ GENERAL D’ACTIVITATS DEL CURS 2022-2023 

(Veure annex 5: Programació general d’activitats del curs 2022-23 veure UPs.) 

 

Adaptació (mes de setembre) Tots els cursos. 

 Festa de la castanyada: 28 d’octubre. 

 Santa Cecília: del 21 al 25 de novembre.  

 El Nadal: del 1 de desembre fins el 6 de gener. 

- Participació a la Marató de Tv3: del 12 al 16 de desembre 

- Sortida al bosc a buscar el Tió 

- Tió: 23 de desembre  

 El carnestoltes: del 13 al 17 de febrer  

- Dijous Llarder: 16 de febrer 

- Carnestoltes: 17 de febrer (Tema: lliure) 
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 Mes del conte: tot el mes d’abril 

 Representació de la llegenda de Sant Jordi per part de l’AFA: 21 d’abril 

 Festa de la Primavera (3r trimestre) 

 Revetlla de Sant Joan: 23 de juny  

 Sortida a Mas Casablanca: 16 de juny 

 Festa de fi de curs: 21 de juliol 

 

NATACIÓ a P2: S’ofereix a les famílies la possibilitat de fer natació dins l’horari lectiu a 

l’EAS Taradell durant el tercer trimestre (d’abril a juny) amb la possibilitat d’un dia de 

portes obertes per a les famílies. El preu del curs és de més de 120€ (monitors + 

autobús). Per confirmar si interessa el curset, es farà un sondeig per escrit a les 

famílies. Si una família decideix no apuntar el seu fill, tindrà l’oportunitat de deixar-lo a 

l’escola a una altra aula.  

 

         7.1. Sortides pedagògiques 

 

Sortida  Grup* Data Cost de la sortida 

A la Pl. Francesc Macià I1 i I2 Diversos dies 0€ 

 

Al bosc a la tardor 

Inf1 (amb 

cotxet) 

I1(mixta) i I2 

 

1r trimestre 

 

0€ 

Sortida pel poble a veure 

l’ambientació nadalenca 

Inf1 (amb 

cotxet) 

I1 (mixta) i I2 

 

Desembre  

 

0€ 

Sortida al bosc a buscar el 

Tió 

I2  

I1 (mixta) 

 

Desembre  

 

0€ 

Rua de Carnestoltes 

escoles 

 

Tota l’escola 

acompanyats 

per les famílies 

Tarda 17 de 

febrer 

 

0€ 

 

Sortida al bosc per la I1, mixta, I2 3r trimestre 0€ 
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primavera 

Sortida a Casablanca  I1, mixta i I2 16 juny 20€ (aprox.) 

Diverses sortides per 

conèixer el nostre poble 

(entorn, oficis, mercat, 

comerços, parcs...) 

 

I1, mixta i I2 

 

Al llarg del curs 

 

0€ 

Sortida a la Coma I1, mixta i I2 Al llarg del curs 0€ 

Parc de les Set Fonts I1, mixta i I2 Al llarg del curs 0€ 

Natació I2 (opcional) I2 10 sessions/3r 

trimestre 

 

120€ aprox 

 

* L’aula de les Moixaines (Inf 0) farà tantes sortides com sigui possible amb els cotxets 

de 2 i 3 infants. Tot dependrà de la quantitat d’infants que hi hagi a l’aula. 

 

8. ÀREA D’INFRAESTRUCTURA, SEGURETAT I SALUT  

La Patuleia està dividida en diferents aules i ambients que anem modificant segons les 

necessitats dels infants. Aquest curs, els espais de l’escola són: 

Aules: 

Infantil 0: Moixaines 

Infantil 1 petits: Pessigolles 

Infantil 1 mitjans: Abraçades 

Infantil grup mixt: Somiadors 

Infantil 2: Creatius 

 

El jardí (lactans, jardí gran, jardí sorrera, jardí de darrera, l’hort) 

 

Aquest curs al porxo interior amb els ambients de:  

 L’ambient de la taula de llum 

 L’ambient de ciència  

 L’ambient dels miralls 

 L’ambient de construcció 
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 L’ambient de circuit de cotxes 

 L’ambient de moviment 

 Minimón de l’Arca de Noè 

 

A la Sala Gran hi tenim: 

 Taller d’Art 

 Espai de Psicomotricitat o Ioga 

 El dormitori dels Creatius (2-3 anys) 

 

8.1. Seguretat : Pla d’Autoprotecció  

El Pla d’Autoprotecció es revisa a principis de setembre amb tot el personal de 

l’escola i es farà el simulacre a l’octubre. 

Un cop realitzat el simulacre, es farà la valoració i es redactarà un informe de com 

ha anat i les incidències que puguin haver sorgit. 

 

8.2. Salut a la llar d’infants 

A principis de curs, la direcció pedagògica fa arribar a les famílies via e-mail el 

document “Criteris de no assistència de l’alumnat a l’escola o a la llar d’infants durant 

un període de temps determinat a causa de malalties transmissibles”, elaborat pel 

Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. Aquest document ens 

serveix de referència a l’escola per compartir amb les famílies quines són les 

manifestacions de malaltia que impliquen la recomanació que els infants no assisteixin 

a l’escola. 

 

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 
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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 

 

 

 

Fomentar la llibertat dels 

infants en el seu propi procés 

d’aprenentatge (treballar per 

ambients i grups reduïts). 

1. Fer una anàlisi específica dels usos 

dels diferents espais de la llar 

d’infants.  

2. Fer un estudi de les necessitats 

d’espais que requerim per a 

desenvolupar la tasca pedagògica.  

3. Crear espais acollidors, agradables 

i amb estímuls.  

4. Fomentar moments diaris en què 

els infants puguin decidir la seva 

activitat. 

 

 

 

Direcció 

pedagògica 

 

 

 

Totes les mestres 

i els infants de P1 

i P2. 

 

 

 

Al llarg del 

curs 

A partir de l’observació 
dels nens i nenes en els 
diferents ambients, ens 
els replantegem i 
renovem o modifiquem 
els materials i la seva 
disposició. Per això, 
mensualment, 
analitzarem cada ambient 
amb les observacions 
efectuades i farem els 
canvis pertinents per 
adaptar-los o, per contra, 
el deixarem com està si ja 
respon prou als objectius 
plantejats. 

Consolidar el jardí com un 

espai de joc educatiu i ric amb 

propostes  

 

(Dinamitzar el jardí més 

adequadament per tal que 

esdevinguin motor de joc, 

Pensar com millorar les condicions, 

estat i característiques del pati, per 

fer-lo més estimulant sensorialment 

i psicomotriu per als infants. 

-Planificar l’ús dels nous espais i la 

introducció als infants d’aquests 

nous espais a través del respecte i la 

 

Direcció 

 

Equip educatiu, 

AMPA, 

Ajuntament i 

famílies 

 

Al llarg del 

curs 

 

Observació directa de 

quin joc fan els infants al 

jardí, reflexionar quines 

noves propostes oferir 

per assolir els objectius 

proposats i buscar com i 
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proporcionant estímuls 

constants als infants). 

cura pels elements, jocs, materials i 

també per a ells mateixos. 

qui les pot subvencionar i 

dur a terme. 

 

Documentar petites històries i 

accions que mostren els 

processos d’aprenentatge i de 

relació dels infants dins de 

l’aula.  

 

Fer el Diari d’aula setmanalment, 

deixar-lo a l’abast de les famílies i 

dels infants. 

Documentar els ambients de l’aula 

 

 

Tutores d’aula 

 

 

Mestres i famílies 

 

El diari 

d’aula 

s’elabora 

setmanal-

ment. 

 

Observació de l’interès de 

les famílies i els infants, si 

se’l miren, comentaris 

que puguin fer, etc. 

Apropar la ciència als infants 

(laboratori d’aigua, la llum, 

lab-06...) 

Pensar i preparar activitats i 

materials  

Mestres  Mestres  Al llarg del 

curs 

Observació dels infants 

per valorar l’interès i la 

motivació. Posar atenció a 

les preguntes que es fan   

i a quines conclusions 

arriben. 

 

Incentivar la participació de 

les famílies a l’escola  

 

Preparar conjuntament Patuleia-AFA 

diferents activitats, festes, tallers, 

xerrades... que puguin sorgir per a 

les famílies. 

 

Direcció, AFA i 

Ajuntament 

 

Famílies i mestres 

 

al llarg del 

curs 

 

Participació de les famílies 

en les festes, tallers, 

propostes (contes, 

música, aniversaris...) 

 

Apropar la música als infants  

 

Realitzar un taller de música per a 

 

Direcció 

  

Tots els infants 

 

Pendent de 

Observació directe de les 

sessions realitzades: 
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infants. Posar-nos amb contacte amb 

l’aula Associada EMVic de St. Julià. 

També mirar altres opcions com 

Musinfant. 

Aula de música confirmar interès dels infants, 

implicació, actuació del 

músic, relació amb els 

infants 

Reflexionar sobre la utilització 

de l'espai escolar comú i la 

selecció del material i 

l'equipament didàctic 

Observar, registrar i documentar. 

Tenir en compte les necessitats del 

infants i posar al seu abast tots 

materials necessaris per satisfer-les, 

per poder desenvolupar les seves 

capacitats. 

Equip educatiu Tot l’equip 

educatiu i infants 

de l’escola. 

Al llarg del 

curs 

L’ús dels espais i els 

materials proposats per 

part dels infants. 

Acompanyar a les famílies a en 

l’educació dels seus fills a 

través de tallers, xerrades, 

articles informatius... 

Fer un sondeig a les famílies per 

saber quins son els temes que més 

els preocupen envers la criança dels 

seus fills/es. 

Direcció i AFA Mestres i famílies Al llarg del 

curs 

La participació de les 

famílies i la seva 

valoració. 

Millorar els espais d’intercanvi 

de llibres (tant infantils com 

d’educació), articles i revistes. 

Crear un espai on les famílies i 

infants puguin trobar i intercanviar 

llibres/articles/revistes que puguin 

ser del seu interès. 

Comissió de 

biblioteca 

Les mestres i les 

famílies 

Al llarg del 

curs 

Us dels espais per part de 

les famílies 

 

 

 



Llar d’Infants Patuleia                                                        Curs 2022-23 
 

28 

 

11. PROJECTES D’ESCOLA 

Aquest curs continuarem amb els projectes de L’hort a l’escola i de Ioga per a infants. A més a més volem dur a terme el de Els ambients i El 

jardí, un espai educatiu més i el projecte d’alimentació Som el què mengem. 

 

Projecte  Responsable  Participants  Data d’inici Previsió continuïtat 

Projecte Desendolla’t 

(promoure l’eficiència i l’estalvi energètics 

mitjançant la tele gestió i promoció de les 

energies renovables) 

Agència Local de l‘Energia 

d’Osona (ALEO) i Direcció 

Direcció i equip educatiu, 

Carles Puigseslloses  

Setembre Permanent 

 

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 

Ioga per a infants Mestres tutores En principi infants de P1 i P2 

amb les mestres tutores. 

Octubre   Permanent 

Els ambients (replantejar-nos nous materials, 

ambients i propostes educatives) 

 

 

Totes les mestres 

 

 

P0, P1 i P2 

 

 

Octubre 

 

 

Permanent 

El jardí, un espai educatiu més (jardí gran i 

jardí dels lactants) 

Totes les mestres Mestres, famílies i Ajuntament Novembre Permanent 

Som el què mengem Fundació Alícia, 

Ajuntament i cuinera 

Mestres i cuinera Setembre Permanent 
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Descobrim contes i poemes Equip Educatiu i Bibliobús P0, P1, P2 Setembre i 

representació 

teatral al 3r 

trimestre 

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 a 

través de la reflexió conjunta 

d’equip i de la formació 

permanent: PEC  

Reflexionar sobre la manera de 

fer de l’escola, la seva filosofia, 

etc. i  donar a conèixer el 

Projecte Educatiu del Centre un 

cop estigui aprovat.  

 

Direcció  

 

Equip educatiu 

 

Al llarg del curs  

 

Grau d’implicació del 

Equip Educatiu i la 

Direcció 

 

Inscriure els alumnes al RALC 

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  

 

 

Tot el curs 

 

Grau d’implicació de la 

Direcció i l’Ajuntament 

Dur a terme l’observació dels Observar de manera individual a     
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infants a través de les pautes 

d’observació escollides per 

l’Equip Educatiu i millorar el 

processos d’avaluació 

cada infants bastant-nos en unes 

pautes d’observació, però tenint 

present que cada infant és únic. 

Elaboració dels informes a finals 

de curs. 

Entrevistes amb les famílies. 

Mestres 

 

Equip educatiu Tot el curs Reflexió sobre les dades 

obtingudes a través de 

les observacions.  

 

Crear comissions de treball 

Distribuir les tasques entre 

l’equip de mestres 

 

Les mestres 

 

Les mestres 

 

Tot el curs 

Observar la participació i 

dedicació per part de les 

mestres i si les propostes 

funcionen correctament 

Demanar PDJ Trobar la manera de disposar de 
diners en efectiu per tal de fer 
les compres del dia a dia. 

 
Direcció 

Direcció, 
Ajuntament i AFA 

Per trimestre  

 
Esdevenir escola més 

sostenible 

Dur a terme correctament el 
reciclatge, us responsable de 
l’aigua (p.ex. menys rentadores), 
us de tovalloletes 
biodegradables, control dels 
llums encesos... 

 
Tot l’equip     

 
Tots  els agents  de 

l’escola (neteja, 
cuina, mestres, 

famílies) 

 
Tot el curs 

Observació de reducció 
del consum d’aigua i 
elèctric,      correcte 

utilització dels diferents 
contenidors de 

reciclatge. 

Fer dinàmiques d’equip Buscar curosos o activitats per 
fer més treball en equip. 

Direcció Tot l’equip Durant el curs Aconseguir un equip més 
unit i cohesionat. 
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13. FORMACIÓ 

Activitat Entitat Organitzadora Participants Calendari i horari 

    

    

 

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, Prisma, etc.). Cursos, tallers i/o seminaris segons les nostres necessitats, interessos i mancances. Volem 

buscar assessorament amb la Berta Vila sobre espais. 
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ANNEX 5. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS GENERALS  

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.  

 PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS CURS 2022-2023 
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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.  
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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. 

 

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 
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JOC 

D’ARROSSEGAR-

NOS 

 

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 apreciant 

progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se 

en l’adquisició de comportaments socials que 

facilitin la integració en el grup.  

 

 

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.  

 

 

 

 

Aules P-0 P-1 

 

 

MASSATGES 

 

Estimular dels sentits dels infants  

Afavorir els vincles afectius entre els pares i/o 

cuidadors i els infants mitjançant la comunicació a 

través del tacte. 

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.  

 

Aules P0 P1 

 

 

JOCS DE FALDA 

 

Establir i mantenir una relació afectiva amb l'adult. 

Manifestar estats emocionals a través del llenguatge 

musical i corporal. 

Tenir iniciativa en la demanda del joc de falda. 

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.  

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als 

 

 

Aules P0 P1 
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Associar el moviment amb la cantarella. 

Gaudir del propi joc. 

diferents contextos i situacions habituals mitjançant els 

diversos llenguatges (oral, corporal ...). 

 

 

 

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 anar representant-les.  

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

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

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

possibilitats.  
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OBSERVACIÓ, 

EXPLORACIÓ, 

EXPERIMENTACIÓ, 

MANIPULACIÓ 

 

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.  

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.  

 

Taller d’art, 

ambients 

porxo, jardí i 

aules 

 

 

 

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, 

 

 

 

Aules 
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gradualment, en activitats socials i culturals.  

 

 

 

 

 

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.  

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.  

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 

 

 

MÚSICA 

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.  

Iniciar-se en la descoberta del llenguatge corporal, 

 

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

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

possibilitats.  
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(CANÇONS, 

AUDICIONS, 

DANSES,  

INSTRUMENTS) 

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.    

 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 gran, jardí 

i aules. 

 

 

 

CONTES, TITELLES, 

POEMES,... 

 

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 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 

 

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, ...).  

  

 

 

 

Aules, ambient 

teatral i racó 

de la biblioteca 
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la paraula.   

 

 

 

 

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. 

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.  

 

 

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.  

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.  

 

 

 

 

 

Taller d’art 

 

 

 

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 

 

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 

 

 

 

Entorn natural i 

social de 
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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.  

 

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.  

 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. 

 

l’escola 

 

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 

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 

 

 

 

Tota l’escola 
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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 

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.  

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.  

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. 



 

 

 

 


