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“PAS D’ EDUCACIÓ INFANTIL 

A 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA” 

 

 

 

 



GUIÓ 

 

 

1. Introducció. 

2. Estructura sistema educatiu. 

3. El treball per competències. 

4. Canvis de l’educació infantil a l’educació primària. 

5. Com podem ajudar als nostres fills/es en els seus aprenentatges? 

6. Llibres i material. 

7. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIU FINS ELS 16 ANYS  

 

 

 

 
ESTRUCTURA DEL 

SISTEMA EDUCATIU 

 

EDUCACIÓ 
INFANTIL 

 

EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA 

EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA 

- 1r cicle: 0-3 

anys 

- 2n cicle: 3-6 

anys 

o P-3 

o P-4 

o P-5 

 

- 1r :13 anys. 

- 2n: 14 anys. 

- 3r: 15 anys. 

- 4t : 16 anys 

 

- Cicle inicial: 6-8 

anys. 

- Cicle mitjà: 8-

10 anys. 

- Cicle superior: 

10-12 anys. 



PRINCIPIS EDUCATIUS DE LA NOSTRA ESCOLA 

 

 

Oberta a tothom: On els nens i les nenes aprenguin a conviure en la diversitat. 

 

Participativa: On pares, mares, familiars, entitats del barri o municipi col·laborin de 

forma directa en el procés d’aprenentatge i ajudin a construir el projecte educatiu. 

 

Catalana: On potenciem l’ús del català, l’arrelament a la cultura catalana i  tradicions 

més properes, respectant  i  aprenent altres llengües i cultures. 

 

Laica: On hi hagi respecte a diferents creences. 

 

Dialogant: On la paraula sigui la clau. Donar valors sobre la pau. 

 

Activa: On els nens i nenes siguin protagonistes del seu aprenentatge. 

 

Global: On els aprenentatges es facin dins un context. 

 

Creativa: On es desenvolupi les capacitats de tots i totes, mitjançant l’expressió i la 

comunicació. 

 

“Científica”: On s’utilitzin mètodes basats en l’observació, manipulació i 

experimentació. Pensar, reflexionar i decidir. 

 

Actual: On s’adaptin els aprenentatges a les necessitats reals del món, potenciant 

les capacitats, desenvolupant  habilitats i  així poder aconseguir les competències: 

preparar nens i nenes pel món que viuen i viuran. 

 

“VOLEM UNA ESCOLA QUE AJUDI A CRÈIXER, 

QUE SIGUI UN ESPAI PER GAUDIR CADA DIA” 

“ UNA ESCOLA: AFECTIVA I EFECTIVA” 

 

 



OBJECTIUS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA  

Article 3. Objectius: L’educació primària ha de contribuir a l’assoliment dels 

objectius establerts amb caràcter general a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 

d'educació, i específicament dels objectius següents: 

a) Conèixer, valorar i aplicar els valors i les normes de convivència per ser un 

ciutadà lliure capaç de prendre compromisos individuals i col·lectius, respectar els 

drets humans i acceptar el pluralisme propi d’una societat democràtica. 

 b) Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits 

d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal i 

emprenedoria, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès, plaer per 

aprendre i creativitat en l’aprenentatge. 

c) Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència i per prevenir i 

gestionar de forma positiva els conflictes, tant en l’àmbit familiar com en l’àmbit 

escolar i social.  

d) Respectar el dret a la diferència de les persones i debatre críticament les 

diferències culturals i religioses des d’una perspectiva intercultural.  

e) Adquirir autonomia personal i elaborar una imatge positiva i equilibrada d’un 

mateix per afavorir la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones i la no-

discriminació de persones amb discapacitats; defensar l’aplicació dels drets humans 

en tots els àmbits de la vida personal i social, sense cap tipus de discriminació per 

raó de naixement, raça, sexe, opinió o qualsevol altra condició o circumstància 

personal o social.  

f) Desenvolupar les competències lingüístiques bàsiques tant en llengua catalana, 

com en llengua castellana i, si escau, en aranès, per poder-se comunicar de manera 

eficaç oralment i per escrit. 

 g) Valorar la lectura, i l’hàbit lector, com una activitat bàsica per assolir objectius 

personals i participar en els temps de lectura que proposi el centre dins l’horari lectiu. 

 h) Adquirir, almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica 

que permeti expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se amb els altres 

en situacions quotidianes.  

i) Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució 

de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, 

coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de 

la vida quotidiana. 



 j) Conèixer, valorar i estimar l’entorn natural, social i cultural més proper, reforçant 

així el sentiment de pertinença i arrelament al país i la capacitat d’extrapolar aquests 

coneixements a altres entorns i al món en general; comprendre, a partir de 

l’observació 4 de fets i fenòmens senzills, els principals mecanismes que regeixen 

aquest entorn per tal de ser capaç de prendre compromisos responsables per 

mantenir-lo o introduir elements de millora.  

k) Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la 

construcció de propostes visuals.  

l) Desenvolupar les competències digitals per a la construcció i expressió dels 

aprenentatges adequats a l’edat. 

m) Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la 

manera de relacionar-se amb els altres, i aquelles que fomentin la igualtat de 

gènere, així com una actitud contrària a la violència i als prejudicis de qualsevol 

mena. 

n) Valorar la importància de la higiene i de la salut, acceptar el propi cos i el dels 

altres, respectar les diferències i utilitzar l’educació física per afavorir el 

desenvolupament personal i social. 

o) Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació vial i les actituds de respecte 

que afavoreixin la prevenció d’accidents de trànsit. 

p) Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos 

propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i 

necessitats de la vida quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÀREES 

 

Les àrees de coneixement en què s'organitza l'educació primària són les següents: 

.  

a)  Àmbit lingüístic  

Llengua catalana i literatura.  

Llengua castellana i literatura. 

LLengua anglesa 

 

b)  Àmbit matemàtic  

Àrea de matemàtiques.  

c)  Àmbit de coneixement del medi.  

Àrea de coneixement del medi natural.  

Àrea de coneixement del medi social i cultural. 

d)  Àmbit artístic  

Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa. 

e) Àmbit d’educació física  

Àrea d’educació física.  

f)  Àmbit d’educació en valors  

Àrea d’educació en valors socials i cívics o Àrea de religió. 

 
Veure document sobre l’Avaluació:  
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/a-cop-
ull/info-primaria.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETÈNCIES 

 
S’entén per competència bàsica la capacitat d’una persona de resoldre problemes 

reals en contextos diversos integrant coneixements, habilitats pràctiques, actituds i 

altres components socials i de comportament que es mobilitzen conjuntament per 

assolir una acció eficaç i satisfactòria.  

 

Les  8 competències bàsiques que s’han d’adquirir en finalitzar l’educació obligatòria 

són les següents:  

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

2. Competència matemàtica. 

És la capacitat per formular, emprar i interpretar les matemàtiques en diferents 

contextos. Inclou el raonament matemàtic, la resolució de problemes i la utilització 

de conceptes, procediments, dades i eines matemàtiques per a descriure, explicar i 

predir fenòmens. Permet reconèixer el paper de les matemàtiques en el món actual i 

emetre judicis i prendre decisions ben fonamentades pròpies de ciutadans 

constructius, compromesos i reflexius.  

3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic . 

És la mobilització de sabers que han de permetre a l’alumnat comprendre les 

relacions que s’estableixen entre les societats i el seu entorn i fer un ús responsable 

dels recursos naturals, tenir cura del medi ambient, fer un consum racional i 

responsable i protegir la salut. Inclou també el desenvolupament i l’aplicació del 

pensament cientificotècnic per interpretar la informació, predir i prendre decisions.  

4. Competència artística i cultural. 

És el coneixement, la comprensió i la valoració crítica de diferents manifestacions 

culturals i artístiques, tradicionals o no, que s’utilitzen com a font d’enriquiment i 

gaudi. També inclou la capacitat de crear produccions artístiques pròpies o 

expressar experiències i emocions a través de diferents mitjans artístics.  

5. Competència digital. 

És l’adquisició d’habilitats imprescindibles per interactuar amb normalitat en la 

societat digital en què es viu. Inclou destreses referides a instruments i aplicacions 

digitals; al tractament de la informació i organització dels entorns digitals de treball i 



d’aprenentatge; a la comunicació interpersonal i a la col·laboració en entorns digitals; 

i als hàbits, civisme i identitat digital.  

6. Competència social i ciutadana. 

És la capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la 

convivència i els conflictes emprant el judici ètic que es basa en els valors i 

pràctiques democràtiques i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi i sentit 

crític, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia i mantenint una actitud 

constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions 

cívics.  

7. Competència d’aprendre a aprendre.  

És la capacitat d’emprendre, organitzar i conduir un aprenentatge individualment o 

en grup, en funció dels objectius i necessitats, així com dominar els diferents 

mètodes i estratègies d’aprenentatges.  

8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 

És l’adquisició de la consciència i l’aplicació d’un conjunt de valors i actituds 

personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement 

de si mateix.  

 

 

 

 

 

 

 



COM PODEM AJUDAR ALS NOSTRES FILLS/ES EN ELS SEUS 

APRENENTATGES? 

 

En l’acompanyament escolar a casa  

 

- Tenim cura que el nostre fill/a vagi a l’escola cada dia i puntualment? 

- Reservem un espai a casa per a les tasques escolars? 

- Parlem amb el nostre fill/a de la importància que té esforçar-se? 

- Ajudem el nostre fill/a a planificar-se el temps i les feines segons les seves 

necessitats (esmorzar, roba, motxilla, lectura…)? 

- Confiem en les capacitats del nostre fill/a per aprendre i li ho fem saber? 

- Ens interessem per tot el que aprèn el nostre fill/a a l’escola i intentem que ho 

apliqui a la vida diària (participant a l’hora de comprar, redactant el menú de la 

setmana…? 

- Orientem el nostre fill/a a fer les tasques però respectant que les faci sol/a? 

- Animem el nostre fill/a a llegir cada dia i afavorim oportunitats per llegir plegats? 

- No parlem malament d’un mestre/a davant el nostre fill/a; és important que 

mantingui un respecte envers ells/elles. Quan detectem un possible problema 

amb un docent hi parlem directament? 

- Parlem amb el nostre fill/a sobre les orientacions que hem compartit  amb el seu 

tutor o tutora?  

 

En la tasca d’educar 

 

- Som un model positiu per al nostre fill/a, per als altres i per nosaltres? 

- Pare i mare procurem compartir els mateixos criteris respecte a l’educació del 

nostre fill/a i mostrar coherència entre què diem i què fem? 

- Eduquem el nostre fill/ a perquè sigui responsable de les seves accions? 

- Ajudem el nostre fill/a a prendre decisions, a prendre dels errors de les seves 

equivocacions, limitacions i frustracions? 

- Ens interessem per les relacions que el nostre fill/a té amb els seus companys i 

companyes i amb els adults amb qui està en contacte? 



- Procurem trobar el moment oportú per parlar amb els nostres fills/es i per 

escoltar-los, mantenint una actitud comprensiva i positiva, però també ferma i 

amb criteris clars? 

- Ens assegurem que el nostre fill/a surti de casa ben esmorzat i s’endugui un petit 

entrepà a l’escola? 

- Procurem que el nostre fill/a dormi les hores necessàries per a la seva edat i 

establim l’hora d’anar a dormir i de llevar-se? 

- Procurem que el nostre fill/a participi en activitats de lleure i compromís cívic? 

- Coneixem allò que el nostre fill veu a la televisió i a Internet, i, si cal, l’orientem? 

 

En la participació en el funcionament de l’escola 

 

- Entenem que l’escola és la institució encarregada de l’aprenentatge acadèmic, un 

lloc on el nostre fill/a ha d’aprendre a relacionar-se i a interactuar de manera 

positiva amb els altres? 

- Hem compartit a casa els continguts de la carta de compromís educatiu? 

- Tenim coneixement del funcionament del centre i dels projectes que s’hi 

desenvolupen? 

- Assistim a les reunions convocades per l’escola? 

- Mantenim contacte regular amb el tutor o tutora? 

- Compartim amb el tutor o tutora el seguiment dels nostres fills/es, ens posem 

d’acords per actuar de manera coherent família i escola i donem suport a les 

mesures que aquesta determina? 

- Participem en l’elecció dels nostres representants en les eleccions del Consell 

Escolar del centre? Coneixem els representants del mares i pares? 

- Formem part de l’AMPA de l’escola i hi participem de forma activa? 

- Sempre que és possible, ens oferim a l’escola de manera voluntària per 

col·laborar amb tot el que calgui? 

- Participem en la formació de mares i pares (conferències, grups de treball…)? 

 

 

(Font: Portal Família i escola, Generalitat de Catalunya. Departament 

d’Ensenyament) 



LLIBRES I MATERIAL 

 

Material socialitzat i llibres comuns que facilita l’escola: 

- Llibres de consulta dels projectes 

- Llibres de biblioteca i llibres de lectura per casa  

- 1 arxivador de dues anelles 

- 1 carpeta 

- Safates i estris de treball. 

- Material pels racons de llengua, matemàtiques, etc. 

 

Llibres i material que heu de comprar: 

- Llibre de lectura en català. 

- Llibre de lectura en castellà . 

- 1 motxilla sense rodes. (que hi càpiga una carpeta a dins) 

- 1 estoig petit per deixar a casa amb: llapis, goma, maquineta, tisores, colors, 

retoladors… 

- Altres: 

o Xandall i calçat esportiu. 

o Bata de plàstica o samarreta gran. 

o Roba còmoda. 

o Esmorzar en carmanyola amb nom posat. No cal tovalló.  

 

 

 


