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Educació Infantil 
 

 
 

 

Trets d’identitat d’EDUCEM 
 

 Tracte individualitzat i personalitzat - seguiment del procés formatiu, 
intel·lectual i emocional del nostre alumnat. 
 

 Des de P3 fins a la Universitat o el Món Laboral – En el nostre centre educatiu 
oferim tot el sistema educatiu: Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, Cicles 
Formatius i Formació de Persones Adultes. 
 

 Tots junts en un sol edifici - tot l’alumnat de les etapes obligatòries (educació 
infantil, primària i ESO) compartiran un únic edifici amb la facilitat que aquest fet 
suposa per a les famílies alhora de portar i recollir els seus fills. L’edifici de Joan 
Prim es va inaugurar el 2002 i en el 2018 fem les obres d’ampliació per poder 
encabir els nens i les nenes d’Educació Infantil. 
 

 Educació en valors: L’escola acompanya cada infant en la seva evolució 
personal i acadèmica proporcionant-li els valors necessaris, com són l’esforç, la 
responsabilitat, el compromís, alhora que fomentem la cura de l’entorn, el 
respecte, la tolerància, l’esperit crític i dialogant, tot desenvolupant la seva 
capacitat investigadora i analítica, la curiositat i la creativitat. En definitiva, el 
desenvolupament integral de la persona. Foment de l’autonomia, la tolerància, el 
respecte, la cultura de l’esforç.... 
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 Programa TEI - Tutoria entre iguals, per a la millora de la convivència a l’escola.  
 

 Treball cooperatiu entre cicles i etapes: Fomentem les activitats d’interrelació 
entre totes les etapes del nostre centre padrins de lectura, teacher’s assistants, 
verbàlia, teatre, English day, jornades esportives, dia de la ciència, cantada de 
nadales, festa fi de curs, tallers amb el cicle de Farmàcia, etc... 
 

 Participació en concursos externs: Òmnium cultural, Mans unides, Haiku, Can 
Pedrals, Consum. 
 

 Escola oberta a l’entorn: participem en activitats de la ciutat, proposades per 
l’ajuntament i d’altres entitats. 
 

 Colònies i sortides des de P3 i viatge final de curs a 4t d’ESO 
 
 

Característiques de l’Educació Infantil a EDUCEM 
 

 L’infant és el protagonista del seu procés d’aprenentatge. 

 Aprenentatge experimental, manipulatiu, dinàmic i vivencial.  

 Desenvolupament integral des de l’educació emocional.  

 Atenció a la diversitat respectant el ritme d’aprenentatge de l’alumnat. 

 Projectes: Foment de la creativitat, centre d’interès, pla lector, expressió oral, 
maleta viatgera, etc. 

 Inici de la lecto-escriptura a P3. 

 Tallers de grafisme, contes en anglès, experimentació, jocs matemàtics i contes 
teatralitzats. 

 Racons de joc: la botiga, la casa, el taller, construccions, disfresses, 
perruqueria, taller de titelles... 

 Racons de treball: grafisme, càlcul, expressió oral, seriacions, enfilar, jocs de 
taula (dòmino, puzles...),  biblioteca, composició amb piuets... 

 Desdoblaments: Informàtica, anem a escriure, expressió plàstica,... 

 Activitats diàries en anglès: Rutines, cançons, contes clàssics, numeració, 
listenings i l’educació física. 
 
 

Horaris, serveis i activitats 
 

 Horari de classe: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h. 

 Acollida: de 8:00h a 9:00h, de 13:00h a 13:30h i de 17:00 a 17:15h. 

 Menjador: de 12:30 a 15:00 hores. L’escola disposa de servei de menjador 
escolar, amb càtering  de cuina de proximitat, sostenible i ecològic. 

 Secretaria: Oberta de 8h a 13:45h i de 15h a 18h. 

 Extraescolars: de 17 a 18 hores. 

 Serveis Psicopedagògic (DOT). 
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Diagrama del sistema educatiu: 
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L’educació infantil és l’etapa preobligatòria que s’imparteix als alumnes de 0 a 6 

anys. S’organitza en dos cicles de tres cursos: 

 Llar d’infants (de 0 a 3 anys) i 

 Parvulari (de 3 a 6 anys).  

 

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als alumnes més petits aquelles 
situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement 
personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres per mitjà dels diferents 
llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn 
més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la 
seva autonomia personal i la seva integració a la societat.  
En aquesta etapa s'atenen especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, 
psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i socials dels alumnes. 

 
EDUCEM organitza totes les activitats tenint en compte que, en aquesta etapa, tant 
les àrees com els continguts han de tenir un tractament global i interdisciplinari. 
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Capacitats 
 

L’educació infantil afavoreix el desenvolupament de les capacitats i la seva 
interrelació i permet als alumnes a créixer integralment com a persones en el món 
actual, amb uns aprenentatges continuats i progressius, que seguiran en l’etapa 
d’educació primària amb l’adquisició de les competències bàsiques que ha 
d’assolir alumnat en finalitzar l’educació obligatòria. 
 

Els objectius de cicle precisen les capacitats que l’alumnat ha d’haver 
desenvolupat en acabar el segon cicle d’educació infantil, en relació amb 
continguts de les àrees i els criteris d’avaluació. 
 

El desenvolupament de les capacitats és el resultat del que s’aprèn. Així, doncs, al 
llarg de l’etapa de l’educació infantil els alumnes hauran d’anar desenvolupant les 
capacitats a l’entorn dels eixos següents: 
 

1. Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma. 
 

L’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, 
l’autoestima, l’educació de les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament 
d’estratègies d’aprenentatge, del pensament crític i d’hàbits responsables són 
essencials per aprendre a ser i actuar de manera autònoma. 
 

L'infant haurà de ser capaç de: 
 Progressar en el coneixement i 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 d'ell mateix i dels altres. 
 Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per 

actuar amb seguretat i eficàcia. 
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2. Aprendre a pensar i a comunicar 
 

Organitzar i exposar les pròpies vivències; cercar i gestionar informació provinent 
de diferents fonts i suports; emprar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, 
visual, corporal, matemàtic, digital), en la comunicació d'informacions, sentiments 
i coneixements; treballar de manera cooperativa i ser conscients dels 
aprenentatges propis, avançar en la construcció del coneixement i el 
desenvolupament del pensament propi. 

 

L'infant haurà de ser capaç de: 
 Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques 

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

situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 
 

 
 

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 
 

Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i 
desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els 
processos de formació del nostre l'alumnat. 
 

L'infant haurà de ser capaç de: 
 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-hi en conseqüència. 
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4. Aprendre a conviure i habitar el món 
 

La conscienciació de la pertinença social i comunitària, el respecte per la 
diversitat, el desenvolupament d'habilitats socials, el funcionament participatiu de 
la institució escolar, el treball en equip, l'empatia vers els altres, la gestió positiva 
dels conflictes, el desenvolupament de projectes en comú... afavoreixen la cohesió 
social i la formació de persones compromeses i solidàries. 
 
L'infant haurà de ser capaç de: 
 Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució 

pacífica de conflictes. 
 Comportar-se d'acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

El currículum d’Educació Infantil 
 
Es presenten tres àrees de coneixement i experiència:  
 

 L'àrea de descoberta d'un mateix i dels altres 
 L'àrea de descoberta de l'entorn 
 L'àrea de comunicació i llenguatges. 
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Àrea de descoberta d’un mateix: 
 

A partir del treball en 
aquesta àrea es promou les 
relacions i exploració del jo 
i dels altres, descobrint i 
desenvolupant possibilitats 
emocionals, sensorials, 
d’acció, d’afectivitat, de 
relació i de regulació, 
referides al moviment, a les 
emocions, sentiments i als 
hàbits. 
 

 
 
Àrea de descoberta de l’entorn natural i social: 
 

En aquesta àrea es pretén ajudar a 
l’alumnat a elaborar explicacions sobre 
els objectes i les situacions que els 
interessen i els preocupen en cada 
moment. Els conceptes matemàtics 
esdevenen una eina per conèixer l’entorn: 
quantificant, mesurant, localitzant; permet 
que se superi el simple coneixement físic i 
avanci fins a predir, comprovar, 
generalitzar, fer models... 
Les situacions de vida diària en 
proporcionen moltes, però en aquest cas, 
l’escola procura per a tots els infants, 
experiències prou riques que acompanyin 
a l’aprenentatge,  impulsant el 
plantejament d’interrogants, oferint 
materials, recursos, estratègies…. 

 

 

 
Àrea de comunicació i llenguatges: 
 

 Llenguatge verbal 

 Llenguatge matemàtic 

 Llenguatge plàstic 

 Llenguatge musical 
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Per mitjà de la llengua oral, 
l'alumnat podrà relatar fets i 
vivències, explorar coneixements, 
expressar i comunicar idees i 
sentiments, verbalitzar el que està 
imaginant, regular la pròpia 
conducta i la dels altres, participar 
en la solució de conflictes, 
reconèixer i gaudir de les formes 
literàries i percebre, doncs, que la 
llengua és un instrument 
d'aprenentatge, de representació i 
de comunicació.  
 

 

 

Per mitjà dels llenguatges plàstic, musical i matemàtic facilitem als alumnes els 
mitjans per desenvolupar les seves possibilitats d'expressió. El nostre propòsit es 
estar atents i  escoltar a l’alumnat i observar-lo des del respecte, seguint el 
desenvolupament de les seves capacitats. L’acompanyem en el seu procés 
creatiu, conduint-los del dubte a l’experimentació, estimulant i donant suport. 

 

Metodologies de treball 
 

La pràctica educativa en l’educació infantil permet diferents enfocaments 
metodològics. La nostra escola prioritza les actuacions que tinguin a veure amb la 
concepció constructivista de l’aprenentatge.  
 

● Atenció a la diversitat. Cada infant té el seu propi ritme de desenvolupament i va 
construint de manera personal i dinàmica les característiques que el defineixen, en 
funció de les experiències que va vivint, del seu origen social, econòmic i cultural, 
i, de forma rellevant, de l'ajuda que en aquest procés se li proporciona. 
 

● Aprenentatge significatiu. Aprendre de manera significativa requereix establir 
nombroses relacions entre el que ja es coneix i el que s'ha d'aprendre, i té com a 
conseqüència la integració dels coneixements, el que permetrà aplicar l’après en 
una situació a altres situacions i contextos. Per tant, és la nostra tasca motivar als 
alumnes i crear nous espais de coneixement. 
  
● Enfocament globalitzador. Pretenem aproximar a l’alumnat a allò que han 
d’aprendre des d’una perspectiva integrada i diversa. D’una banda, ens referim a 
l’adquisició de capacitats que els prepari per a una continuïtat entre cicles i d’altra 
banda, ens referim a la globalització de les activitats d’aprenentatge i a la 
globalització de les àrees. 
  
● Clima de seguretat i confiança. Ens considerem una escola familiar que potencia 
i afavoreix l’activitat entre cicles i etapes, així com també la participació i 
col·laboració de les famílies en la nostra comunitat educativa.  
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Treball per racons 
 

Els racons ens permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals 
realitza una tasca determinada i diferent. Poden ser de treball i de joc. 
 

● Racons de treball: 
 
- Grafisme 
- Càlcul mental  
- Expressió oral                 
- Seriacions 
- Biblioteca 
- Enfilar 
- Dòmino  
- Tangrams i trencaclosques 
- Confegir paraules 
 

 
 

● Racons de joc: La nostra escola 
promou l’espai i l’acció del joc com a 
necessari per la formació i 
desenvolupament de l’alumnat. El joc 
sovint és simbòlic, imitant els rols de 
la vida dels adults: la cuineta, el taller, , 

ccconstruccions, titelles, disfresses, 
perruqueria. 
 

 

Tallers 
 

Els tallers proporcionen entorns rics 
amb propostes diverses que estimulen 
el desenvolupament global dels 
alumnes. Es treballen hàbits de 
respecte i ordre que ajuden a 
l’organització de l’infant davant 
l’activitat. Fem tallers diversos: 
experimentació, grafisme, contes en 
anglès, numeració, jocs de cartes, 
estimacions, dòmino... Tallers de 
llengua: Picar síl·labes,  confegir 

paraules, treball de logotips i etiquetes.  
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Hàbits i rutines 
 

El treball dels hàbits i les rutines és fonamental en l’Educació Infantil, perquè ajuda 
a potenciar l’autonomia i la socialització dels infants, així com a millorar les pautes 
i la responsabilitat en el treball. 
Des de la nostra escola, entenem que els hàbits són formes de comportament 
adquirides per mitjà d’un aprenentatge o de l’experiència. Són les conductes 
socials necessàries per poder-nos relacionar amb les altres persones dins i fora 
de l’àmbit escolar. Reforcen l’autoestima i la seguretat personal. No només cal 
ensenyar-los, sinó fer nosaltres de model i acompanyar-los perquè quedin ben 
assolits i no suposi cap esforç utilitzar-los diàriament. 
En aquest sentit, la rutina representa l’hàbit de fer alguna cosa de forma 
mecànica, sistemàtica i contínua al llarg de la jornada escolar, i que es va repetint 
diàriament al llarg del curs. Aquestes són algunes de les rutines que formen part 
del nostre dia a dia a l’escola: 
 

 
● Observar el temps 

● Calendari i data 

● Passar llista (qui ha vingut a l’escola?) 

● Menú del menjador 

● horari de la classe 

 

 
 
La creativitat 
 

La creativitat implica confiança en un mateix, perquè el que prova coses noves té 
moltes possibilitats de fracassar. S’arrisca més. La creativitat és convertir a 
l’ésser passiu en ésser actiu, en creador de si mateix i de la realitat que l’envolta. 

El creatiu transforma, combina, descontextualitza, abstreu, observa, prova, 
posseeix un pensament flexible que li permet interactuar en diferents ambients. 
Ser flexible és saber crear, explorar, generar, imaginar, improvisar, inventar, 
modificar, relacionar, transformar i adaptar.  
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En aquesta sentit, la nostra 
escola, proporciona activitats, 
situacions i espais de creació 
perquè l’alumnat sigui capaç de 
desenvolupar les habilitats que li 
permetran una major adaptabilitat 
a situacions noves, així com 
també a afrontar, amb una actitud 
més positiva, les diverses 
situacions de canvi que es poden 
donar en el nostre dia a dia.  

 

 

Centre d’interès 
 
Durant el curs, l’alumnat d’educació infantil, desenvolupa un treball 
interdisciplinari que parteix de la realitat, les inquietuds i curiositats dels nens i 
nenes de l’escola. 
 
Aquest treball representa una 
col·laboració activa entre les famílies, 

l’alumne/a i l’escola.  
Es realitzen exposicions orals dels 
alumnes amb el suport de diferents 
materials elaborats a casa i que 
representen un treball d’expressió oral 
i adquisició de coneixements propis 
del tema.  
 

 

 
 
 
 

Avaluació 
 

L’enfocament metodològic que proposem des de l’escola és el d’avaluació 
formativa. Es realitza durant tot el procés d’ensenyament – aprenentatge amb la 
intenció de proporcionar ajut pedagògic a l’alumne/a.  
Aquest enfocament s’inicia amb la informació que obtenim respecte a “què sap” en 
relació amb allò que volem que aprengui, quines estratègies utilitzarem i de quins 
recursos disposem per abordar el nou aprenentatge. 
En aquest sentit, considerem que l’avaluació ha de ser: 
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● Continuada, perquè ha d’estar present en el seguiment del desenvolupament del 
procés d’aprenentatge de l’alumne, observant sistemàticament i d’una manera 
clara i simple les activitats que aquest realitza, per si cal algun tipus d’adaptació o 
ajuda. 
 

● Individualitzada, perquè els alumnes tenen diferents ritmes i estils 
d’aprenentatge i és necessari constatar quin és el punt de partida per valorar el 
seu progrés en relació amb els objectius plantejats, i en relació amb les condicions 
d’aprenentatge concretes. 
 

● Global, perquè ha d’atendre tota la complexitat del pensament de l’alumnat, la 
maduració dels esquemes conceptuals, les capacitats de procediment i 
l’adquisició de les actituds i normes de comportament. 
 

● Coherent amb la programació, perquè hi ha d’haver una correspondència entre 
les activitats d’ensenyament i aprenentatge i les activitats d’avaluació. 
 

● Integradora, perquè ha de considerar l’adquisició de cadascuna de les àrees o 
àmbits d’experiència. 
 
 

Activitats culturals, excursions i colònies 
 
 

Durant el curs es 
realitzen visites i 
excursions, assistència a 
representacions teatrals i 
audicions musicals, 
celebració de festes i 
tradicions, colònies de 
dos dies al final de cada 
curs, campanyes 
solidàries. 
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