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1. L’Educació infantil.

2. Què treballem?

3. Com ho treballem?

4. I a més a més... 



L’Educació infantil és una etapa no obligatòria que pretén desenvolupar
de manera integral les capacitats dels infants, respectant les individualitats de
cadascú.

Per tant, ens proposem que els infants:

* Vinguin contents a l’escola, sense angoixes i amb moltes ganes.

* Aprenguin  molt i sense por a equivocar-se, investigant, repetint moltes 
vegades, provant, intentant, animant els alumnes a experimentar ...

* Aprenguin a ser autònoms.

* Sàpiguen conviure amb els altres, comparteixin i respectin els altres i a ells 

mateixos.



ÀREES
Per tal d’assolir el desenvolupament de les capacitats de l’etapa 

d’Educació Infantil treballem les tres àrees del currículum de forma 
global. Aquestes són:   

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES. 

DESCOBERTA DE L’ENTORN. 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGES. 



QUÈ TREBALLEM? LLENGUA

Dins de l’aula habitual dels alumnes 

s’organitzen diferents racons per 

treballar diferents aspectes 

relacionats amb la llengua.

Podem trobar: 

• Grafisme de lletres.

• Correspondència so-grafia.

• Confecció de paraules.

• Treball del nom.

• ...



QUÈ TREBALLEM? LA BIBLIOTECA

Fomentem el gust per la lectura, 

expliquem contes, descobrim imatges i llibres...

Els padrins ens llegeixen i

acompanyen en el procés lector.



QUÈ TREBALLEM? ANGLÈS

Amb la titella Ellie aprenem anglès amb contes, cançons, jocs... 



QUÈ TREBALLEM? MATEMÀTIQUES

Dins de l’aula habitual dels 

alumnes s’organitzen diferents 

racons per treballar diferents 

aspectes relacionats amb les 

matemàtiques.

Hi podem trobar: 

• Geometria.

• Sèries.

• Traç de números.

• ...



QUÈ TREBALLEM? PLÀSTICA

Utilitzem diferents tècniques per crear i reproduir: composició, 

modelatge de fang i plastilina, dibuix, pintura, collage... 



QUÈ TREBALLEM? MÚSICA

Aprenem cançons, danses, audicions, fem i seguim ritmes i 

toquem instruments. 



QUÈ TREBALLEM? L’HORT

Treballem el respecte al medi ambient, plantem, netegem l’hort, 

reguem les plantes… 

Fomentem una alimentació saludable.



COM HO TREBALLEM? ELS TALLERS
Els tallers són una estratègia organitzativa que permet donar resposta a 
la diversitat dels nens i nenes, respectant tant els ritmes d’aprenentatge 

com les seves capacitats. 

ALUMNAT AL QUAL VA DIRIGIT

Grups barrejats de nens i nenes de
P3, P4 i P5.

QUAN HO FAREM?
Una tarda a la setmana.

QUINS TALLERS 

• Experimentació.

• Motricitat fina.

• Teatre. 

• Art.

• …



DIVERSITAT DE TALLERS 



COM HO TREBALLEM? ELS RACONS

Afavoreixen el ritme individual dels infants, l’autonomia… 

ALUMNAT A QUI VA DIRIGIT

• Tots els nens i nenes d’Educació
Infantil.

QUAN HO FEM?
Un cop per setmana. 

QUINS RACONS

• Racó de llengua.

• Racó matemàtic.

• Racó de joc simbòlic.

• Racó de les estacions.

• ...



RACONS DE JOC SIMBÒLIC

Es porta a terme en una aula 
on hi ha tot el material. 

Hi podem trobar:

• El racó del restaurant.

• El racó de construccions.

• El racó de l’hospital.

• El racó temàtic (canvia al 
llarg del curs segons 
l’estació i les festes a 
treballar).



COM HO TREBALLEM? ELS PROJECTES
El treball per projectes sorgeix dels interessos dels alumnes.

COM HO FEM?

És important la col·laboració de les famílies aportant informació sobre el

tema o venint a l’escola per organitzar alguna activitat.

El projecte triat s’organitza en diferents parts:

• Què sabem?

• Què volem saber?

• ...

• Què hem après?

ALUMNAT AL QUAL VA DIRIGIT
• Grup classe.

QUAN HO FAREM?
Al llarg del curs.  



Tot aquest treball 
es concreta en

EL DIA A DIA A L’AULA



L’ARRIBADA

Els nens i nenes més grans cada matí anuncien  

el Bon Dia per megafonia i nosaltres molt atents 

escoltem el que ens diuen o proposen.

Obrim les portes a les 9:00 h. del mati. 

Entrem a l’aula i saludem a la mestra i als nostres 

companys i companyes. 

ESCOLTEM EL “BON DIA”



DESEM LES NOSTRES COSES  

A l’escola aprenem a ser autònoms, és a dir, fem les coses nosaltres solets!

Traiem l’agenda, pengem la bosseta, ens posem la bata...  



ELS ENCARREGATS DE CLASSE

Els nens i nenes a l’escola tenim responsabilitats!  

Aquestes responsabilitats ens ajuden en el treball diari dels hàbits i les 

rutines que reforcen la nostra autoestima i ens donen seguretat 

personal.



PASSEM LLISTA   

Cada dia esbrinem quin dia de la setmana és 

i quin temps fa. 

ELS DIES DE LA SETMANA 
I EL TEMPS    

És molt important passar la llista 
perquè així veiem quins nens i nenes hem vingut a l’escola 

i també ens ajuda en la numeració 
ja que comptem.  

A més a més,  ens serveix per introduir-nos,
a través dels nostres noms, en la lectoescriptura.



EL MENJADOR

Mitjançant el treball del menú escolar, 

reforcem la lectoescriptura 

i treballem les diferents tipologies 

textuals: el menú.

També fem comptatge 

dels i les alumnes 

que es queden a dinar.



LA CONVERSA

Ens agrada parlar de les coses que ens passen, 

del cap de setmana, 

de com ens sentim...    



APRENEM JUGANT
Després de les rutines realitzem diferents agrupaments

i activitats curriculars...



APRENEM JUGANT
I continuem treballant ...



ESMORZEM I ANEM AL LAVABO
Després de treballar una estoneta ens entra una mica de gana, 

esmorzem i quan hem recollit la taula anem al lavabo.  

• Hem de portar carmanyola i

tovalló per esmorzar.

• L’esmorzar ha de ser variat i

saludable: entrepans, fruita...

• I DIJOUS és el dia de la FRUITA!



ANEM AL PATI

El pati és un lloc 

on ens ho passem d’allò més bé! 

Tenim galledes i pales per jugar a la sorra, 

cotxes, tobogans...  



HÀBITS D’HIGIENE I DE SALUT
Quan entrem del pati treballem hàbits d’higiene i de salut 

com rentar-nos les mans i beure aigua. 



RELAXACIÓ
Després de jugar és important que el nostre cos es relaxi 

per poder treballar una altra estoneta.



I A MÉS A MÉS...

ELS ANIVERSARIS

A l’escola celebrem els aniversaris dels infants
i els felicitem des del Bon dia! 

Els nens i nenes el dia del seu aniversari 
poden portar a l’escola un esmorzar 

per compartir amb els seus companys i 
companyes. 



LES SORTIDES
Les sortides són una manera d’aprendre

on els infants gaudeixen de l’entorn, aprenen a compartir i conviure, 
refermen el sentiment de pertinença al grup... 



CELEBREM FESTES

Celebrem festes populars
i tradicionals 

que formen part de 
la nostra cultura. 



L’EDUCACIÓ NO CANVIA EL MÓN, 

CANVIA LES PERSONES 

QUE HAN DE CANVIAR EL MÓN.

PAULO FREIRE


