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PROJECTE EDUCATIU
ESCOLA CAN VIDALET

ASPECTES SINGULARS DE L’ETAPA D’INFANTIL

“L’etapa infantil és molt important perquè la relació dels infants
amb el saber dependrà de com es tracti des de l’inici, la seva
curiositat, les ganes d’explorar, de descobrir atributs i relacions,
de saber; de com s’acullin les seves iniciatives, els seus punts de
vista....
L’infant va explorant, utilitzant i interioritzant els diferents
llenguatges amb els que es pot comunicar. Aquest avenç és
possible quan el seu entorn més proper i significatiu l’atén, el
reconeix, l’escolta, li respon i li ofereix eines per explorar i
avançar en aquests llenguatges”.

RESUM DEL PROJECTE EDUCATIU DE L’ESCOLA CAN VIDALET
La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i
afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les
seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin
acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
Unes bones bases en l’educació assegurarà que els infants més endavant
adquireixin les competències bàsiques per a la vida en el món d’avui, quan la
seva maduresa personal ho permeti.
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1. EL DESENVOLUPAMENT DE LES CAPACITATS EN EL CURRÍCULUM:





Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma
Aprendre a pensar i a comunicar
Aprendre a descobrir i tenir iniciativa
Aprendre a conviure i habitar el món

2. LES ÀREES A L’EDUCACIÓ INFANTIL:
A l’educació infantil es presenten tres àrees de coneixement:
1. Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
2. Àrea de descoberta de l’entorn
3. Àrea de comunicació i llenguatges

1. ÀREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES
La descoberta d’un mateix va estretament relacionada amb la descoberta
dels altres.
ASPECTES IMPORTANTS
 la descoberta del propi cos i de les seves possibilitats
 la descoberta de les pròpies necessitats i l’adquisició d’eines per a la
seva resolució
 l’expressió i la progressiva regulació de les emocions
 l’establiment de relacions afectives i segures amb les altres persones
 construcció progressiva de la seva identitat amb un bon nivell
d’autoestima.
Metodologia de la intervenció educativa. Com treballem
Per tal que els infants avancin en la descoberta del cos, partim del joc que és
la seva activitat natural, amb la que explora, descobreix, transforma i integra
l’entorn.
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El joc psicomotor: En aquesta activitat de moviment, els infants exerciten les
seves habilitats amb el propi cos (córrer, saltar, enfilar-se...). L’escola té
espais destinats a aquestes activitats.
El joc a l’exterior es realitza utilitzant els recursos dels dos espais de pati
amb sorra, plantes i estructures de joc.

Les manipulacions dels objectes, cada cop més minucioses,
desenvolupen una coordinació entre l’ull, la mà i la boca. Omplir recipients,
enfilar, descargolar,...
El benestar emocional: Es treballen les emocions perquè s’estableixin
relacions positives i es creï un bon ambient a l’aula a través del diàleg, la
resolució de conflictes, l’ajut als altres, etc. Perquè això sigui possible és clau
l’actitud optimista i positiva del docent, que es va encomanant en l’actitud dels
menuts.
Hàbits personals i socials: Els infants aprenen a rentar-se les mans, a
menjar sols, a posar-se i treure’s la bata, a seure en una rotllana, etc.
Progressivament els nens i nenes han d’anar adquirint un grau d’autonomia
més elevat.
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ALGUNES ACTIVITATS QUE ES FAN PER CONÈIXER ALS COMPANYS
A P3
 El protagonista de la setmana on la família entra a la classe i
acompanya l’alumne protagonista per explicar qui és, que li agrada fer
amb la família, les seves joguines preferides,...
 La celebració d’aniversaris
A P4 i a P5





Explicació de vivències personals, d’activitats que fan amb les famílies...
Encarregats de classe
La celebració d’aniversaris
El racó de la tranquil·litat

2. ÀREA DE DESCOBERTA DE L’ENTORN

Aquesta àrea posa el pes en la descoberta de l’entorn a través de l’exploració
dels seus elements naturals i socials, de la curiositat i la iniciativa.
Metodologia de la intervenció educativa:
- Activitats de la vida quotidiana : Cal vetllar per la riquesa i varietat dels
materials que posem a l’abast dels infants; crear situacions i aprofitar aquelles
que es produeixen dins de la pròpia escola per aproximar els infants a tot
aquest coneixement.
- Participació de les famílies dels nens i nenes, que poden aportar
experiències i coneixements relacionats amb l’àrea: oficis, alimentació,
explicació de contes...
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- La matemàtica: el currículum considera les matemàtiques com a una eina
per conèixer l’entorn i, per això, cal comparar, classificar, ordenar, definir,
mesurar, comptar, fer transformacions, descriure, fer estimacions i
comprovacions, representar, cercar estratègies, compartir-les amb els altres,
trobar explicacions, justificar els raonaments,etc.
Els docents ajudarem els infants a construir un mètode de descoberta
basat en l’observació i la formulació de preguntes i, posteriorment, atrevir-se a
fer prediccions, experimentar, verbalitzar, argumentar, contrastar, comprovar.
Per tal de desenvolupar aquesta descoberta fem activitats com:
 l’observació del cicle de la vida en les plantes i arbres de l’hort i del pati
de l’escola
 potenciem les sortides per aprofitar l’entorn i assegurar que els alumnes
puguin gaudir d’explorar al màxim.

Entorn socials: És important prendre consciència dels grups socials als quals
pertany cada infant. Així coneixem els diferents models de família i culturals
que conviuen en el parvulari i farem veure als infants la riquesa d’aquesta
convivència.
Treballem també amb els infants els rols de gènere a través del joc simbòlic.
A l’escola gaudim d’un aula habilitada com a ludoteca amb el racó de la
caseta, la perruqueria, l’hospital i les disfresses.
La comunitat educativa participa en celebracions del barri i en activitats del
poble. Per exemple, la visita a la biblioteca del barri.
Ensenyem a mirar i a sentir respectuosament la diversitat, acceptant i valorant
positivament la diferència.
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3. ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGES

Ajudem l’infant, sempre partint de les seves possibilitats, a integrar els
llenguatges corporal, verbal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual en el seu
desenvolupament.
La llengua oral serà la base i el mitjà dels seus aprenentatges.
Metodologia de la intervenció educativa
El llenguatge és essencial per al desenvolupament dels nens i nenes i per a
tots els seus aprenentatges i permet integrar la vida familiar i l'escolar.
El llenguatge oral és la forma més natural del llenguatge i la llengua catalana
és la llengua de comunicació i d’aprenentatge.
Utilitzem estratègies diverses per afavorir la llengua oral:
 Creació de situacions de conversa (en petit grup i col·lectives),
 Els alumnes narren vivències i contes, fan explicacions que evoquen
l’experiència viscuda.
 recitació de jocs de llenguatge, dites, petits poemes, cançons,
representacions teatrals, de titelles,...

El llenguatge escrit l’introduirem amb el mètode global i amb l’auto motivació
de l’alumne per entendre el seu entorn. Inicialment, aprenen les lletres de pal
(majúscula) i, progressivament, introduïm la lletra lligada.
L’alumne/a es familiaritza amb el llenguatge escrit a partir dels noms
d’alumnes de la classe, els dies de la setmana, fent notes a les famílies, a les
altres classes..., picar les paraules per treballar la síl·laba, etc.
6

Llengua estrangera:
Introduïm la llengua anglesa a P3, en un espai d’immersió amb activitats
lligades al joc amb un ambient ric, amb un espai d’aula dinàmic i
multifuncional, amb unes rutines clares de funcionament per afavorir
l’aprenentatge.
Llenguatge musical i plàstic:
Acostar els infants als llenguatges musical i plàstic suposa un enriquiment
extraordinari per millorar les seves capacitats expressives i creatives.
Els llenguatges visual i plàstic els ajuda a manifestar la seva capacitat
creativa i comunicativa experimentant amb diferents materials (pinzells, ceres,
fang, pintura, tisores, etc.) i realitzant diverses propostes com:
 El dibuix creatiu i el dibuix a partir de l’observació de la realitat
 Modelatge
 Observació i representació d’obres d’art

El llenguatge audiovisual
Cal promoure l’alfabetització també en aquest llenguatge i el
desenvolupament d’habilitats i actituds que permetin interpretar-lo, fent-ne un
ús crític i constructiu.
Aquestes tecnologies també les tenim en compte com a instruments de recull
de treballs de classe i de comunicació amb les famílies, com per exemple els
blocs.
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Criteris metodològics, organitzatius i d’avaluació.
a) Criteris metodològics generals:
Tractarem els continguts d’una forma globalitzada i en l’organització de les
activitats tindrem presents els ritmes de joc, el treball i descans dels infants.
Utilitzarem unes metodologies didàctiques que possibilitin el principi de
l’educació integral de la persona, ja que l’acció educativa se centra en
l’alumnat perquè aprendre no és la simple acumulació de coneixements, sinó
el desenvolupament de la capacitat d’utilitzar-los.
En conseqüència, per desenvolupar les capacitats i més endavant les
competències calen activitats diversificades, que comportin diferents formes
d’organitzar l’aula i impliquin l’ús de recursos diversificats.
b) Els materials didàctics utilitzats són preferentment els elaborats pels
propis mestres, a partir dels de diverses editorials i algun quadernet específic.
Les joguines i àrees de joc fomentaran hàbits saludables i comportaments no
sexistes

c) Procés d’avaluació:
L’avaluació a l’educació infantil serà contínua i global.
Els informes escrits a les famílies reflecteixen la valoració dels progressos i
dificultats observats, els aspectes personals i evolutius de l’infant i les
estratègies o els recursos complementaris que s’hagin hagut d’adoptar,
relacionats amb els processos educatius i d’aprenentatge, és a dir, les
propostes de millora.
En síntesi, si bé s’ha de qualificar l’alumnat, cal considerar que avaluar és molt
més que qualificar, i s’ha de fer ús del seu potencial per a l’aprenentatge.
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Criteris d’avaluació:
1. Saber explorar i reconèixer les parts i possibilitats del propi cos.
2. Saber expressar les emocions.
3. Tenir confiança en els altres i sentir-se part del grup.
4. Guanyar autonomia.
5. Fer anticipacions i comparacions d’experiments.
6. Participar en els jocs.
7. Aplicar estratègies .
8. Ús de la llengua oral i el gest per expressar-se.
9. Mostrar interès per la descoberta del llenguatge escrit.
10. Manifestar habilitats per ser receptiu amb l’entorn.
L’organització de l’horari escolar:
L’horari està organitzat en franges d’una hora durant el matí. L’esbarjo és de
30 minuts i, normalment, un dia de la setmana s’allarga fins a 45’.
Les mesures per a l’acolliment i l’adaptació dels infant:
Els alumnes de P3 tenen un horari adaptat durant la primera setmana del
curs.
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Les estratègies per afavorir el treball autònom de l’alumnat.
a) Assegurar les relacions de confiança i la creació de vincles amb les
persones adultes i els companys i companyes propers que els donin
confiança, que siguin reconeguts i valorats.
b) Creació de rutines, els hàbits i el coneixement dels límits i les
conductes que són acceptades els faran sentir confortables i els
permetran preveure els esdeveniments, així com les conseqüències de
les seves accions.
c) Convivència: desenvolupament personal que promogui l'autoregulació,
la motivació i el fet de sentir-se més confiats i responsables dels seus
propis actes.
d) Conèixer el món que els envolta: exploració activa, viscuda, pensant i
raonant per elaborar explicacions que hi donin sentit.
e) Els companys i companyes i les persones adultes de l'entorn proper
són part essencial d’aquest procés. L'intercanvi amb ells, la
comunicació, l'empatia donen informació i ofereixen altres punts de
vista que permeten ampliar i ajustar el propi raonament: aprendre
compartint amb els altres.
f) L’experiència dels infants amb l’entorn ha d’ajudar-los a ser
conscients de la seva autonomia.
g) Han de sentir que són capaços d'aprendre . S'han de sentir respectats
en aquests interessos i en el seu ritme de treball per anar guanyant
confiança i seguretat,.
Els mecanismes per organitzar el reforç dels aprenentatges
Les activitats comporten diferents i variades formes d’agrupar l’alumnat i de
distribuir els espais a l’hora de treballar.
És important compaginar el treball en gran grup (aula) amb l’individual, per
parelles i en petit grup, depenent de la seqüència didàctica.
El treball per racons ajuda a reforçar els aprenentatges ( amb el seguiment
més proper del mestre), a treballar seguint el ritme de l’alumne, l’autonomia
personal, propostes amb materials manipulatius, creatius,...
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La relació família/escola
Al llarg del curs es fa, com a mínim, una entrevista i s’entreguen dos informes.
Donat que per qüestions laborals hi ha moltes famílies que no poden assistirhi, també facilitarem l’opció de trucades telefòniques per comentar algun
aspecte puntual amb el professor/a.
Les entrades i sortides també són un bon moment per fer un petit intercanvi
amb les famílies.

L’EQUIP DE PROFESSORS
ESCOLA CAN VIDALET
Esplugues, setembre 2018

Per a més informació podeu consultar la
pàgina Web del centre i els blocs dels
diferents cicles.
http://agora.xtec.cat/ceipcanvidalet/
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