
 

 

Escola Mare de Déu de Montserrat. 

 
Carrer Manel Fernández Peláez , núm. 3         Castellví de Rosanes 08769            Tel. 93 775 14 60 
a/e: a8016173@xtec.cat       http://escoladecastellvi.cat 

 

OBJECTIUS GENERALS DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

1. Adquisició progressiva d’autonomia en les activitats habituals. 

Assentar les bases d’aprenentatge i d’estudi propis de l’escola que també són les 

bases de treballar a primària, donant així continuïtat a l’escolaritat dels infants. 

Com ho fem? 

 Amb el treball dels hàbits diaris. 

 Amb el funcionament lliure de racons (triar, respectar la diversitat, 

compartir...). 

 Que els nens i les nenes siguin desperts, curiosos i crítics, que tinguin 

confiança en la seva capacitat per pensar i poder dir el que pensen. 
 

2. Coneixement i control del propi cos i les seves possibilitats d’acció. 

Mitjançant el treball de psicomotricitat, el joc lliure, el pati, el bosc, el projecte 

d’educació emocional, el llenguatge musical, la plàstica... 

 

3. Observació i exploració de l’entorn natural, familiar i social. 

 Pretenem que els infants es facin seu l’entorn privilegiat de què disposem i a 

partir d’aquí fer-ho extensiu a la resta de contextos, adquirint una actitud de 

respecte i curiositat. 

 Volem que la família intervingui en el procés escolar i d’aprenentatge dels 

fills/es, participant activament en la vida de l’aula (quan es pot), aportant 

material pels projectes, reforçant el que s’aprèn a l’escola, fent els petits 

deures sorgits a l’aula... 

Tot això mitjançant la manipulació directa en el medi, creant hipòtesis, buscant 

respostes, creant dubtes, buscant informació, dialogant, respectant opinions... 

El pati és part essencial de l’entorn on lliurement juguen, s’embruten, 

comparteixen, es fan amics, es resolen conflictes...  
 

4. La relació amb els altres a través de les diferents formes d’expressió i 

comunicació. 

El nen ha de saber relacionar-se davant les diferents situacions en les quals es troba i 

el mestre/a farà de guia en el seu procés d’aprenentatge, provocant diferents 

situacions i diferents formes d’expressió. 

Ens agradaria que els infants desenvolupessin la seva capacitat de relació, de 

respecte i valoració de criteris i opinions dels altres. 

Com ho podem aconseguir: 

 L’adult respectarà el ritme de treball de l’infant posant al seu abast les 

eines perquè pugui anar avançant en el seu aprenentatge (nosaltres diem: 

cadascú ho fa a la seva manera i tan bé com sap). Cal valorar l’esforç individual 

davant la feina. 
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 Els treballs en gran grup i en petit grup fan que entre ells es relacionin ‘ 

s’hagin de posar d’acord i respectar-se per arribar a dur a terme la feina. 

 Els infants imiten i comparen com a recurs d’aprenentatge. 

 Posar en comú les feines, li donen un valor i demanen explicació del per 

què ho han fet així, si és possible fer-ho d’una altra manera, que els altres 

aprenguin de manera crítica... 

 

 

METODOLOGIA DE L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
 
Les activitats que necessiten per avançar en el seu desenvolupament i que són prò-
pies dels nens i nenes en edat de parvulari són bàsicament: 
 

L'OBSERVACIÓ, LA MANIPULACIÓ I L'EXPERIMENTACIÓ. 
 
Activitats a les quals no sempre queda registrada en paper o si n'hi ha és només una 
part de la totalitat de l'activitat. 
 
Tot i així en aquestes edats s'inicia el treball escrit i d'aquest sí en queda constància 
l’àlbum. 
 
Així doncs, en l’àlbum i trobareu la majoria de vegades, la representació de situaci-
ons observacions de coses que passen a la classe, com per exemple: 
 

- Representacions gràfiques dels racons o capacitats treballades. 
- Activitats dels projectes. 
- Activitats que reflecteixen de la necessitat d'escriure (notes, llistes, coses 

que porten els nens/es, successos...). 
-  

En totes aquestes tasques és molt important el contingut i la intenció i desenvolu-
pament en què el nen o nena ha fet el treball, tot respectant la seva producció i cre-
ativitat, per tant, es valora més el procés que el resultat final, tot i que ho tenim en 
compte. 
 
De vegades, un cop acabades activitats fem una posada en comú de manera que 
cadascú explica com ho ha fet i el perquè. 
 
Recalquem doncs que el més important és allò que els nens i nenes exterioritzen 
(el que entenen i aprenen) i no únicament la representació gràfica en el paper. 
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Com podeu ajudar al vostre fill o filla? 
 

- Establint uns hàbits i horaris que sempre es repeteixin. Per exemple: rentem 
les mans abans de dinar, es menja assegut/da, amb els coberts, quan men-
gem no juguem... 
 

- Fomentant la seva autonomia en la justa mida de les seves possibilitats Dei-
xant que porti les seves coses, fent-li recollir allò que ha estat utilitzant, tra-
ient-se i posant-se la roba sol/a, demanant-li petits encàrrecs, donar-li petites 
responsabilitats, fent-lo decidir a l'hora de trobar i/o triar alguna cosa... 
 

- Potenciant la curiositat de l'Infant per ajudar-lo a observar, predir què passa-
rà, comprovar-ho i treure'n conclusions, que se n'adoni de les coses, de com 
són, de la diferència entre el dia i la nit, de les qualitats de les coses (gran, 
petit, alt, baix, ahir, avui, demà...) 
 

- Els nens i les nenes aprenen jugant: aprofitem totes les ocasions per jugar 
amb ell/a i afavorir també el joc amb altres infants. 
 

- Utilitzant el llenguatge i les matemàtiques en situacions de la vida real: 
 
Són moltes les activitats que podem fer amb els infants en el nostre dia a dia 
relacionades amb el llenguatge i amb les matemàtiques; per exemple: 
 

Marquem la roba per saber de qui és, la mare o pare llegeixen el diari per saber 
notícies, fem notes (d'aquelles que es pengen a la nevera) per recordar les co-
ses o llistes per anar a comprar, anotem al calendari dates importants (aniver-
saris, activitats...), comptem els plats a l’hora de parar la taula o els esglaons al 
pujar o baixar l’escala, el pare o la mare llegeixen el paper de l'escola per saber 
quan és la reunió, o quan hi haurà amb l'excursió... 

 
- Explicant contes: procurant no reduir ni infantilitzar el llenguatge. Han de 

veure que nosaltres necessitem llegir per saber què diu el conte. Ensenyem 
els dibuixos quan acabem de llegir-ho i/o anem seguint la lectura amb el dit.  
 
Tot això ben segur que sense donar-vos ho aneu fent diàriament. 
 
 

L’equip de mestres d’educació d’infantil 
 


