Educació
Infantil
De 3 a 6 anys

L’EDUCACIÓ INFANTIL té com a nalitat cobrir les necessitats
físiques, afectives, intel·lectuals i socials mitjançant una
pedagogia que respecti el procés d’aprenentatge i maduresa
personal. L’objectiu de la nostra escola és compartir amb
vosaltres el desenvolupament de les capacitats personals i
intel·lectuals dels vostres lls en un entorn estable, acollidor i
feliç.

Què pretenem?
•
•
•
•

Que els nens aprenguin a ser i actuar de manera autònoma.
Que aprenguin a pensar i a comunicar-se.
Que aprenguin a descobrir i a tenir iniciativa.
Que aprenguin a conviure i habitar el món.

Com ho fem?
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Treballem d’una manera globalitzada les intel·ligències
múltiples per aconseguir un desenvolupament integral dels
infants.
L’objectiu de totes les activitats és introduir al nen en la realitat
a través de l’experiència. Partint sempre del joc, l’observació i
la manipulació de les coses.

Quin horari tenim?
8:00-9:00

Acollida (voluntària)

9:00-10:00

Habituació i treball

10:00-10:30

Pati

10:30-12:30

Treball i hàbits

12:30-15:00

Dinar- esbarjo (P3 migdiada)

15:00-17:00

Treball

17:00-18:00

Acollida (voluntària)

Què oferim?
La nostra escola ofereix un ambient càlid i segur, la formació
d’una imatge positiva dels mateixos alumnes, la possibilitat de
relacionar-se amb els altres, la descoberta i l’observació del
seu entorn més proper i l’adquisició de valors i d’hàbits que
n’afavoreixin l’autonomia personal i la integració en la societat,
a través d’una pedagogia activa i amb el suport de les noves
tecnologies.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
• Anglès
• Contes
• investiguem
• Jocs per pensar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hora d’acollida matí i tarda.
Període d’adaptació pels alumnes de P3 de
setembre a octubre amb dues mestres a l’aula.
Pati assolellat exclusiu per als alumnes d’Infantil.
Vetlladora.
Gabinet d’assessorament psicològic.
Contacte diari directe amb les professores.
Tutories individualitzades.
Entorn segur i acollidor.
Classes d’anglès des de P-3.
Dotació tecnològica per al desenvolupament de les TIC.
Plataforma virtual.
Tablets a l’aula.
Robòtica amb Dash and Dot.
Totes les aules disposen de connexió a internet i un equip
multimèdia per curs.
• Servei de menjador. Comptem amb cuina pròpia,
adaptant-nos a les necessitats alimentàries.
• Colònies a P-4 i P-5 (2 dies).
• Biblioteca a l’aula.
• Activitats extraescolars.

Projecte Educatiu
Per nosaltres l’infant és el centre del
seu propi procés d’aprenentatge,
promovent així una atenció
individualitzada. Cada infant és
únic, singular i té el seu propi ritme
d’aprenentatge.

Ens apropem als infants treballant:
L’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA (de Glenn Doman)
Desenvolupar les potencialitats de l’infant.
Estimular la plasticitat del cervell i la creació de les funcions
cerebrals amb els exercicis neuromotors.

LES LLENGÜE
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Són receptius, oberts a altres realitats, adaptables i intuïtius... des
del principi sentiran professors diferents
comunicant-se amb ells en diverses llengües.

LES MATEMÀTIQUES (EMAT
Volen tocar les coses, manipular... per això treballem les
matemàtiques amb EMAT que els permet iniciar-se en la
numeració i el càlcul. EntusiasMat és un programa que
treballa les matemàtiques tenint com a referència les
Intel·ligències múltiples, per potenciar al màxim totes les
capacitats dels nostres alumnes. Són matemàtiques
contextualitzades i adaptades a la realitat dels nostres
alumnes. Els conceptes matemàtics es treballen de manera
cíclica fomentant la creativitat a partir de la manipulació,
l’observació i l’experimentació.

LA LECTOESCRIPTUR
Els agrada entrar en el món de la fantasia de la mà dels
contes... doncs els donarem les eines perquè la lectura sigui
una aventura. Treballem la lectoescriptura amb un mètode
fonètic i manipulatiu que s’adapta al ritme de cada infant.
ELS HÀBITS
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Afavorim, facilitem la progressiva adquisició de la seva
autonomia, perque arribi a ser autònom com a persona, que
pugui ser, fer i decidir per ell mateix.

LA TECNOLOGI
Segur que us sorprèn la facilitat que tenen amb els
aparells... nosaltres els iniciem en l’ús responsable de les
tecnologies utilitzant pissarres digitals interactives, i tablets
que afavoreixen l’aprenentatge i la socialització.

LA CREATIVITAT I LA SENSIBILITA
Els encanta pintar, ballar, escoltar música... nosaltres els
ajudem a desenvolupar la sensibilitat i la creativitat.

ELS VALORS CRISTIAN
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Tenen una gran capacitat de meravellar-se i són sensibles...
des de ben petits els introduïm en el missatge de Jesús i els
valors cristians.

Programa TEI ( Tutoria entre iguals)

El programa TEI (Tutoria entre Iguals) és un programa basat en
l’acompanyament de l’alumnat de les diferents etapes.
En una primera fase, curs 2020-21, l’alumnat de P-5
acompanyarà, a l’alumnat de P-3, 5è primària a 3r Primària i 3r ESO
a 1r ESO.
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Cada alumne/a de P-3, 3r i 1r d’ESO tindrà un tutor emocional de
P-5, 5è i 3r d’ESO, que estarà prop d’ell/a amb la nalitat d’ajudar a
la seva integració en el centre, reduir la seva inseguretat, mediar
en con ictes, actuar com a referent per a la millora de la seva
autoestima i disminuir els desequilibris de forces que causen
l’assetjament escolar.
En aplicar el TEI, se
sensibilitzarà
l’alumnat contra
l’assetjament escolar
i a favor d’un model
de relació entre
companys/es basat
en el respecte mutu,
la coresponsabilitat i
la solidaritat.

Aquest model de relació entre companys/es serà reforçat durant
les hores de tutoria i en diferents moments del curs. En aquestes
sessions, el coordinador/a del programa, el departament
d’orientació i els tutors/es de l’alumnat del cursos de P-3, P-5 3r i
5è de Primària i 1r i 3r d’ESO realitzaran una sèrie d’activitats,
dinàmiques i reunions per a aconseguir els objectius del programa.

El professorat
ha realitzat una
formació
especí ca
impartida per
un formador/a
acreditat per la
Universitat de
Barcelona, que
serà el nostre
assessor/a
durant tot el
curs escolar.
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El Programa TEI va ser creat per Andrés González Bellido,
psicòleg i orientador, en el 2002. Actualment és el programa de
major implementació a nivell espanyol i un dels primers a nivell
mundial, amb més de 1.200 centres educatius d’Infantil, Primària i
Secundària.
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