
Un equip i una escola compromesa 
amb l’educació de qualitat 

i per a tothom





 





Autònoms, reflexius, bons comunicadors, respectuosos, proactius, propositius, curiosos, 
resolutius, empàtics, solidaris, crítics, coherents, creatius, col.laboradors, flexibles, emprenedors, 
amables, ...

I gaudeixin d’allò que fan, tinguin ganes d’aprendre, tinguin una escolta activa, es facin preguntes, 
sàpiguen triar la informació i puguin relacionar informació i coneixements, trobin maneres per 
resoldre els reptes, facin bons raonaments, que estableixin bones relacions amb tothom amb qui 
conviuen,...
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Quan comença l’escola, i especialment amb el grup d’infants de tres anys, s’inicia un procés de 
familiarització. Ens hem de conèixer i hem de generar vincles de confiança. L’infant s’ha de sentir acollit.

Hem de conèixer l’infant i l’infant i la seva família han de conèixer i confiar en les educadores de l’escola: la 
tutora, l’auxiliar d’ed.infantil, les monitores de temps de migdia, les mestres de suport,....

Conèixer-nos és un procés. El procés és diferent segons cada persona i cada família. En aquest procés 
donem respostes a cada tipus d’experiència i de necessitat més concreta i específica.

Durant els mesos de setembre i octubre la família fa un acompanyament de l’infant a l’aula al matí i està una 
estona a l’espai compartit. 

Durant les primeres setmanes d’escola, la tutora es reuneix amb cada família amb la presència de l’infant. Són 
entrevistes curtes de coneixença i d’intercanvi d’impressions. Ajuden a ajustar millor la resposta a les 
necessitats concretes.

Cuidem especialment les emocions i el benestar a les estones de dinar i de dormir (la migdiada havent dinat).



● Classes d’anglès

● Conversa en anglès en grups reduïts

● Matèries no lingüístiques en anglès



























● Comunicació diària, informes i entrevistes

● Participació activa en els projectes d’escola i 

comissions de treball compartit

● AFA i comissions de treball de l’AFA

● Gestió de serveis: Acollida de matí i de tarda, activitats 

extraescolars

● Socialització de llibres

● Organització de trobades i festes



● Metodologia globalitzadora

● Avaluar per aprendre, consciència de l’error i de l’aprenentatge, documentació de 

processos i recull d’evidències

● Impuls i major presència de la pràctica i el pensament científic 

● Repensar col.lectivament les pràctiques d’escola, i ajustar el projecte amb els valors 

compartits: valors no sexistes, inclusius, d’igualtat, de no discriminació,...




