ESTRUCTURA CURRICULAR
Tenint en compte l’edat i les característiques dels infants d’aquest cicle, els continguts
s’agrupen al voltant d’àrees. Les experiències i activitats viscudes per l’infant són
millors que els conceptes i continguts transmesos per la mestra. En aquesta edat,
l’activitat, per ells fonamentalment és el JOC, la font principal dels seus aprenentatges i
desenvolupament. El JOC és l’element que el motiva i alhora li serveix de mitjà per
interioritzar coneixements.
L’organització dels objectius i dels continguts en àrees, només té sentit en la mesura
que ajuda a l’educadora a tenir-ne un coneixement global i pot integrar-los en les seves
propostes de treball, sense donar preferència ni obviar-ne cap.

OBJECTIUS GENERALS PER AL NIVELL DE ZERO A DOS ANYS
ÀREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES
-

Manifestar les pròpies necessitats: gana, set, pipi, caca, mocs,…

-

Experimentar les sensacions que comporta el joc motor

-

Explorar objectes i materials que poden estar a l’abast sensorialment i
perceptivament.

-

Mantenir l´equilibri estàtic quan estigui dret/a.

-

Combinar diferents moviments en activitats motrius.

-

Coordinar totes dues mans, aplicant més o menys força o fent ús de la pinça en
accions de: picar, rebregar, descargolar, apilar, pessigar, pastar, emmotllar.

-

Experimentar les nocions espacials prenent com a referència el propi cos.

-

Demostrar un ritme estabrert d´alimentació diari.

-

Estabrir un ritme peròdic en el son i el repòs.

-

Assenyalar la ubicació de les principals parts del propi cos.

-

Ser actiu en la demanda d´afecte, companyia i joc en els ambients familiars.

-

Gaudir de la pròpia acció i de les activitats proposades per la persona
educadora.

-

Tenir una actitud activa davant dúna dificultat superable.

-

Gaudir de les pròpies conquestes.

ÀREA DE LA DESCOBERTA DE L´ENTORN NATURAL I SOCIAL
-

Seleccionar determinats estímuls entre tots els estímuls presents.

-

Localitzar determinats estímuls en l´entorn proper.

-

Diferenciar la procedència d´alguns estímuls provinents del medi extern.

-

Experimentar la percepció d´estímuls sensorials a partie de la manipulació de
materials.

-

Manipular objectes i materials observant com interactuen entre ells.

-

Identificar les persones, els companys i les companyes que conviuen
habitualment a l´escola.

-

Identificar les persones que componen l´entorn familiar habitual.

-

Iniciar-se en l´aplicació de les normes de convivència del grup familiar, escolar i
social.

-

Identificar persones del marc social habitual: familiars, veïns/es, amics/gues,
educadors/es, companys/es.

-

Habituar-se a tenir cura dels elements del marc natural i social que té a l´abast.

ÀREA D´INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES
LLENGUATGE VERBAL
-

Entendre les intenc¡ons
l’entonació.

-

Adonar-se del soroll del propi cos: riure, plorar, estornudar, i dels de la
naturalesa : pluja,vent, etc

-

Interpretar
ordinàries

-

Interpretar, orientar-se pel context, expressions que habitualment utilitzen les
persones per saludar, acomiadar-se, etc

-

Completar les informacions rebudes verbalment gràcies al context

-

Descobrir diferents possibilitats d’improvisar o combinar sons o paraules per
divertir-se o divertir les altres persones.

-

Escoltar atentament una explicació curta

-

Mostrar interés per la comunicació, fent atenció a les demanades i explicacions
de les altres persones.

-

Fer atenció als requeriments de les altres persones,

comunicatives de les altres persones pel gest i

l’activitat gestual i oral de l’educador/a referida a situacions

LLENGUATGE MUSICAL
-

Manifestar diferents estats emocionals: placidesa, relaxació, tristesa, alegria,
provocats per la modulació de la veu humana o la música.

-

Reconèixer cantarelles i cançons i ritmes molt coneguts.

-

Utilitzar la veu , la cançó I la dansa com a mitjans d’expressió i comunicació

-

Gaudir en les activitats musicals.

-

Escoltar amb atenció les cançons que canten els docents

LLENGUATGE PLÀSTIC
-

Experimentar les sensacions que produeixen les diverses propietats dels
materials: plaer o desplaer en la textura, la consistència, el color, etc

-

Establir contactes amb els materials, treballant cada sentit de manera aïllada i
conjuntamernt, de forma espontània.

-

Manipular de manera directa i lliure, material i objectes sense perjudicis ni
temors.

-

Experimentar diferents materials amb el propi cos, com a primera eina, en
espais preferentment amplis, sense intencions determinades.

-

Experimentar la ductilitat i textura de pastes modelables i la resistència i la
duresa d’altres materials: fusta, cartró…

-

Utilitzar materials i objectes diversos d’us quitidià i residus per a la pròpia
producció plàstica.

-

Manipular la pintura de manera espontània i predominantment per tasques.

-

Gaudir d’un ambient estèticament agradable, equilibrat i harmònic

-

Interessar-se pel descobriment de l’entorn

-

Interessar-se pel descobriment d’imatges produïdes en llibres i làmines.

-

Mantenir durant una estona l’acció sobre materials,tot explorant-los, i arribar o
no a un resultat.

-

Demanar ajut i rebre’l, si cal

-

Participar en activitats col·lectives, compartir el material progressivament.

LLENGUATGE MATEMÀTIC
-

Manipular els objectes mirant, palpant, ensumant, prenent,escoltant,per tal des
descobrir-hi els aspectes qualitatius

-

Verificar amb el tempteig les qualitats d’aquests elements.

-

Habituar-se a utilitzar temes matemàtics elementals per designar objectes
obsevats i els seus atributs més característics.

-

Esforçar-se a mantenir una constpancia en les activitats iniciades,

-

Mantenir una actitud de recerca i descobriment per tal de resoldre dificultats
superables.

PROGRAMACIÓ DELS CONTINGUTS PER AL NIVELL DE ZERO A UN ANY
ÀREA I.- Descoberta d’un mateix

CONCEPTUALS

PROCEDIMENTALS

ACTITUDINALS

-Per la naturalesa i les
característiques dels nens/es
d’aquestes edats, els
contiguts de fets i conceptes
queden molt reduïts, ja que
quasi tot es treballa a nivell
procedimental

-Expressió de les pròpies
necessitats per mitja del plor, el
gest….
-Experimentació de les diferents
sensacions que comporten el joc i
el moviment
- Exploració d’objectes i materials
- Manteniment de la postura dre/a
- Combinació de moviments en
les activitats motrius
- Coordinació de les mans en
accions com picar,pessigar,
pastar, encaixar, rebregar
- Experimentació de les nocions
espacials amb el propi cos.
- Manteniment d’un ritme
d’alimentació establert

- iniciativa en la demanda
d’afecte, de companyia
- gausir en les activitats
proposades
- actitud activa en les petites
dificultats superables.
- gaudir de les pròpies
conquestes i possibilitats

-Les parts del cos: cap,
panxa, mà i peu

ÀREA II.- Descoberta de l’entorn natural i social
CONCEPTUALS
Persones de l’entorn
proper: membres de la
famiia, mestres i
companys/es

PROCEDIMENTALS
- Selecció de determinats estímuls, segons
els gust i les preferències.
- Localització d’estímuls de l’entorn proper.
- Diferenciació de la procedència s’alguns
estímuls provinents del medi extern
- Experimentació de les característiques dels
materials a partir de la seva manipulació i
exploració: color,olor, textura…
- Identificació de les persones i els companys
/es que conviuen habitualment a l’escola
- Identificació dels menbres de la pròpia
famiia.
- Identificació d’algunes parts de la casa i de
la llar d’infants i de la seva funcionalitat: els
matalassos, el pati ….
- iniciació en l’aplicació de normes de
convivència

ACTITUDINALS
- iniciació a la
cura de l’entorn
natural i social
que té a l’abast

ÀREA I.- d’intercomunicació i llenguatge
Llenguatge verbal
CONCEPTUALS
- només es treballarab a nivell
procedimental i actitudinal

PROCEDIMENTALS
- Comprensió de les
intencions de ls altres per
mitjà del gest o entonació
- Discriminació entre els
sons que produeix el nostre
cos; esternudar, plorar.. i
l’entorn: pluja, vent…
- Interpretació de les
explicacions de l’educador/a
- Interpretació preogressiva
del gest de saludar i
acomiadar-se a parir del
context
- Descoberta de la
possibilitat de produir sons o
paraules per divertir-se ell
mateix i divertir als altres

ACTITUDINALS
- Escoltar atenta de les
breus explicacions que fa
l’educador/a
- Interès per la comunicació i expressió de gustos
i necessitats.
- atenció a les demandes
d’altres persones adultes,
que poden no se la persona
educadora.

Llenguatge musical
CONCEPTUALS
- Només es treballaran a
nivell procedimental i
actitudinal

PROCEDIMENTALS
- Manifestació d’estats
emocionals provocats per la
modulació de la veu o la música.
- reconixement de cantarelles i
cançons conegudes
- Utilització de la veu, la dansa i
la conçó per mitja d’expressió i
comunicació.

ACTITUDINALS
- Gaudir en les activitats
musicals.
- atenció a les cançons que
ens canten els altres.

Llenguatge plàstic
CONCEPTUALS
- Només es treballaran a nivell
procedimental i actitudinal

PROCEDIMENTALS

- Experimentació de les
sensacions produïdes pels
diferents materials
d’expressió plàstica:
paper,fang,plastilina…
- Manipulació de materials
sense perjudicis ni temor.
- Utilització de material de
rebuig i de l’entorn.
- Manipulació de pintura

ACTITUDINALS

- Interès en el descubriment
de l’entorn
- Interès en els dibuixos i
fotografies reproduïdes en
llibres i làmines
- Manteniment de l’acció
sobre els materials tot
explorant-los
- Participació activa en
activitats col·lectives
compartint progressivament
el material

Llenguatge matemàtic
CONCEPTUALS

PROCEDIMENTALS

- Només es treballaran a nivell
procedimental i actitudinal

- Manipulació d’objectes com
a mitjà per descobrir-ne els
aspectes qualitatius
- verificació de les qualitats
d’alguns elements per mitjà
del tempteig.

ACTITUDINALS

- Esforç per mantenir una
constàncoa en les activitats
iniciades
- manteniment d’una actitud
de recerca i descobriment
per tal de resoldre petites
situacions superables.

.CONCEPTUALS
El cos i la pròpia imatge.
- Esquema corporal: cara,
braços, mans, cames, peus i
panxa.

PROCEDIMENTALS
El cos i la pròpia imatge.
- Exploració global del cos.

Joc i moviment.

- Formació de l’esquema
corporal.

- Desplaçaments: caminar,
voltejar, gatejar i arrossegarse.
- Postures: dret, assegut i
ajagut.
L’activitat i la vida quotidiana.
- Hàbits de vestit, ordre i
relació, i convivència.
Tenir cura d’un mateix.
- Hàbits d’higiene i
alimentació.

- Estimulació dels sentits i
exploració de les sensacions.

ACTITUDINALS
El cos i la pròpia imatge.
- Valoració i actitud
positiva envers les
demostracions d’afecte
dels adults.

- Acceptació i valoració
ajustada i positiva de la
pròpia identitat.

Joc i moviment.
- Utilització i desenvolupament
de les pròpies possibilitats
motrius.

Joc i moviment.

- Experimentació activa de les
situacions
d’equilibri/desequilibri.

- Iniciativa per a aprendre
coses noves.

- Combinació de postures i
situació en l’espai real.

L’activitat
i
la
vida
quotidiana.
- Actitud positiva pel que
fa a la regularitat de les
experiències de la vida
quotidiana.

L’activitat i la vida quotidiana.
- Adaptació dels ritmes
biològics propis a les
seqüències de la vida
quotidiana.
Tenir cura d’un mateix.
- Col·laboració amb
l’educadora, segons les seves
possibilitats, en els hàbits
d’higiene i alimentació.
- Utilització adequada de les
instal·lacions i normes per a
prevenir accidents.

- Confiança en les pròpies
possibilitats d’acció.

- Acceptació de les
normes de comportament.
Tenir cura d’un mateix.
- Esforç per guanyar
autonomia en l’adquisició
d’hàbits.
- Col·laboració activa en
els moments d’higiene
personal i alimentació.

PROGRAMACIÓ DELS CONTINGUTS PER AL NIVELL D’UN A DOS ANYS

ÀREA II.- Descoberta de l’entorn natural i social

CONCEPTUALS
Els primers grups socials.
- La família: pares, germans i
avis.
- L’escola: les educadores.
La vida en societat.
- Fets rellevants: Festa
Major, Nadal, Carnestoltes,
Sant Jordi, la Mona, el dia
del pare i el dia de la mare.
Els objectes.
- Joguines i objectes de la
classe.
Animals i plantes.

PROCEDIMENTALS
Els primers grups socials.
- Reconeixement de la seva
família.
- Adaptació al medi escolar.
- Reconeixement de les
educadores, dels companys i
companyes de classe.
- Investigació de l’espai
escolar.
- Orientació en els espais
habituals.
La vida en societat.
- Discriminació de
comportaments adequats en
els diversos grups als quals
pertany.
- Observació de
manifestacions, successos i
esdeveniments de l’entorn
del qual en forma part.
Els objectes.
- Exploració d’objectes i
joguines per mitjà dels
sentits i accions diverses.
Animals i plantes.
- Observació dels hàbits de
cura envers els animals i les
plantes.

ACTITUDINALS
Els primers grups socials.
- Formació i
desenvolupament de vincles
afectius amb els familiars.
- Actituds d’afecte envers les
educadores i els companys i
companyes.
La vida en societat.
- Disponibilitat per a ajustar
el seu comportament a les
normes presents.
- Participació en les
manifestacions de l’entorn.
Els objectes.
- Interès per explorar els
objectes i les joguines de la
classe.
- Respecte i cura pels
objectes i joguines personals
i dels altres.
Animals i plantes.
- Curiositat i respecte envers
els animals i les plantes.
- Interès per conèixer els
elements naturals del seu
entorn natural immediat

ÀREA III.- Intercomunicació i llenguatges
CONCEPTUALS
Llenguatge verbal.
Llenguatge oral.
- Vocabulari ajustat a les
seves pròpies
possibilitats.

PROCEDIMENTALS
Llenguatge verbal.
Llenguatge oral.
- Emissió i comprensió de missatges
referits a necessitats, emocions i
desitjos.
- Adquisició de vocabulari ajustat a
Aproximació al llenguatge les seves possibilitats d’expressió.
escrit.
Llenguatge musical.
Aproximació al llenguatge escrit.
Llenguatge plàstic.
- Realització de traços lliures.
- Materials: paper, llana,
- Observació de contes i làmines.
teles i pintura.
- Interpretació d’imatges.
Llenguatge matemàtic.

Llenguatge musical.
Expressió musical.
- Audicions de peces clàssiques i
cançons infantils.
- Exploració de sons.
Expressió corporal.
- Imitació de moviments.
- Representació per mitjà de la
mímica.
Llenguatge plàstic.
- Manipulació de materials útils per a
l’expressió plàstica.
- Producció d’elaboracions plàstiques
i dibuixos lliures.
Llenguatge matemàtic.
- Manipulació lliure de jocs de
construccions.
- Observació d’algunes figures
geomètriques.

ACTITUDINALS
Llenguatge verbal.
Llenguatge oral.
- Mostrar iniciativa envers
el descobriment de la
funció comunicativa del
llenguatge.
- Actitud d’escolta davant
les explicacions de l’adult.
Aproximació al llenguatge
escrit.
- Iniciativa i gust per a
l’elaboració de gargots
lliures.
- Curiositat per mirar
contes.
Llenguatge musical.
Expressió musical.
- Gaudi amb les cançons,
música i jocs de falda.
Expressió corporal.
- Participació activa en els
jocs dansats i en les
representacions
dramàtiques.
Llenguatge plàstic.
- Gaudi per la
manipulació activa de
materials.
- Gust per l’elaboració de
produccions plàstiques.
Llenguatge matemàtic.
- Curiositat per explorar
els objectes i realitzar-hi
diferents accions.

OBJECTIUS GENERALS PER AL NIVELL DE DOS A TRES ANYS.
1. Adonar-se que creix, de manera que va prenent consciencia i apreciant totes les
parts del seu cos i les habilitats que va adquirint.
- Conèixer i diferenciar les parts segmentàries del cos.
- Tenir una imatge ajustada i positiva d’ell mateix, identificant les
característiques i qualitats personals.
- Identificar progressivament les seves habilitats i limitacions, valorar-les
adequadament per tal d’actuar-hi d’acord.
- Identificar-se amb les persones del seu mateix sexe.
2. Organitzar progressivament les dades sensorials.
- Identificar els propis sentiments, emocions i necessitats, i comunicar-les als
altres.
- Aplicar la coordinació oculo-manual necessària per a manejar objectes amb un
grau de precisió cada vegada més gran.
3. Comprendre el llenguatge adult i comunicar-se i expressar-se per mitjà de la
música, el moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del
llenguatge oral.
- Comprendre els missatges i les intencions que li comuniques els adults i els
altres nens i nenes.
- Complir ordres i encàrrecs senzills.
- Comunicar-se per mitjà del llenguatge oral i la construcció de frases amb sentit
complert.
- Començar a valorar el llenguatge oral com una forma de comunicació.
4. Identificar-se ell mateix com a persona i participar progressivament en la relació
amb els altres, establint relacions afectives, principalment amb els adults més
propers.
- Participar en els diversos grups amb els quals es relaciona en el transcurs de
les diverses activitats.
- Conèixer les normes i formes de comportament social dels grups per a establirhi vincles d’interrelació.
5. Col·laborar amb iniciativa en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs,
higiene i neteja personal.
- Descobrir i utilitzar les pròpies possibilitats motrius, sensitives i expressives,
adequades a les diverses activitats que emprèn en la vida quotidiana.
- Progressar en l’adquisició d’hàbits, valors i actituds relacionades amb
el benestar i la seguretat personal, la higiene i l’enfortiment de la salut.
6. Comprendre, conèixer i apreciar progressivament el seu entorn immediat (les
persones i els objectes), tot iniciant-se en l'autonomia i en l’adquisició d’hàbits
de comportament social.
- Mostrar una actitud de respecte envers les característiques i qualitats de les
altres persones, tot evitant actituds de discriminació en relació amb el sexe,
raça,...
- Adequar el seu propi comportament a les demandes d’altres infants i adults.
- Seguir les normes en els jocs i activitats que presenti l’educadora.
- Compartir les joguines i materials de la classe amb els companys i companyes.
- Cooperar a l’hora de recollir les joguines i endreçar la classe.
7. Representar objectes i accions de la vida quotidiana mitjançant el joc simbòlic i
els diferents llenguatges.
- Iniciar la producció d’imatges com una forma de comunicació i gaudi.

- Utilitzar tècniques i recursos bàsics de les diverses formes d’expressió.
- Representar objectes i accions de la vida quotidiana mitjançant el joc simbòlic i
els diferents llenguatges de comunicació i representació.
8. Actuar sabre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes segons
les seves característiques perceptives i les pròpies vivències.
- Observar els canvis i modificacions a què estan sotmesos els elements de
l’entorn.
- Observar i explorar el seu entorn físico-social a partir de l’establiment de
relacions entre la pròpia actuació i les conseqüències que se’n deriven.
- Valorar la importància del medi natural, manifestant-hi actituds de respecte i
valoració, intervenint-hi en la mesura de les seves possibilitats.
- Utilitzar, a un nivell ajustat, les possibilitats de la forma de representació
matemàtica per tal de descriure alguns objectes.
9. Reconèixer i orientar-se en els espais habituals i en les seqüències temporals
quotidianes.
- Orientar-se i actuar amb autonomia en els espais quotidians.
- Seguir les rutines quotidianes i fer-ne prediccions.
PROGRAMACIÓ DELS CONTINGUTS PER AL NIVELL DE DOS A TRES ANYS.
ÀREA I.- Descoberta d’un mateix
CONCEPTUALS

PROCEDIMENTALS

ACTITUDINALS

El cos i la pròpia imatge.
- Parts del cos.
- Característiques diferencials
entre les persones.
- Els sentits.
- Expressió de sentiments i
emocions.

El cos i la pròpia imatge.
- Exploració i identificació de
les característiques i qualitats
del propi cos.
- Utilització dels sentits en
l’exploració del cos i la realitat
exterior.
- Identificació sexual.
- Manifestació progressiva
dels sentiments i les
emocions.

El cos i la pròpia imatge.
- Acceptació i valoració de la
pròpia identitat.
- Acceptació de les
diferencies, la identitat i les
característiques dels altres.

Joc i moviment.
- Postures, desplaçaments i
moviments.
- Nocions bàsiques
d’orientació.
- Jocs dansats i psicomotrius.
L’activitat i la vida quotidiana.
- Les diverses activitats de la
vida quotidiana.
- Normes elementals de
relació i convivència.
Tenir cura d’un mateix.
- Hàbits d’higiene i
alimentació.
- Cura de l’entorn per al
benestar personal.

Joc i moviment.
- Utilització de les possibilitats
expressives del propi cos.
- Coordinació i control
corporal en les activitats que
impliquen moviment.
- Situació i desplaçament en
l’espai real.
L’activitat i la vida quotidiana.
- Adaptació dels ritmes
biològics propis a les
seqüències de la vida
quotidiana.
- Col·laboració i ajut amb els
adults i amb els iguals.

Joc i moviment.
- Confiança en les pròpies
possibilitats i acceptació de
les limitacions.
- Gust per l’exercici físic i el
risc controlat.
- Iniciativa per aprendre noves
habilitats.
L’activitat i la vida quotidiana.
- Actitud d’ajut, col·laboració i
cooperació.
- Acceptació de les normes de
comportament establertes.
Tenir cura d’un mateix.
- Iniciativa i esforç per a la
realització autònoma dels
diferents hàbits.

Tenir cura d’un mateix.
- Realització autònoma dels
hàbits elementals d’higiene,
alimentació i cura de l’entorn
per al benestar personal.

ÀREA II.- Descoberta de l’entorn natural i social.
CONCEPTUALS
Els primers grups socials.
- El nen/a com a membre d’un
grup.
- Membres de la família.
- L’escola: les mestres i els
companys i companyes.
- Dependències més usuals.
La vida en societat.
- Algunes professions.
- Mitjans de transport.
- Formes socials del temps.
- Fets rellevants: Festa Major,
Nadal, Carnestoltes, la Mona,
Sant Jordi, el dia del pare, el
dia de la mare...
- Canvis dels elements del
medi natural segons els
canvis climàtics.
Els objectes.
- Les joguines.
- Objectes presents en
l’entorn.
- Funcions i utilització dels
objectes quotidians en relació
amb la higiene, menjar,...
Animals i plantes.
- Aliments.
- Estris de l’alimentació.
- Animals de granja.

PROCEDIMENTALS
Els primers grups socials.
- Integració en el grup escolar.
- Identificació dels membres
de la família.
- Reconeixement de les
mestres i dels companys i
companyes de classe.
- Orientació en els espais
habituals i ús correcte de les
seves dependències.
La vida en societat.
- Observació i atenció a
manifestacions, fets i
esdeveniments de l’entorn del
qual forma part l’infant.
- Observació de les
modificacions que es
produeixen en els elements
del paisatge a causa del canvi
de clima.
Els objectes.
- Observació i classificació
dels objectes segons les
seves característiques i la
seva utilització.
Animals i plantes.
- Discriminació i classificació
d’animals segons el medi en
què viuen i

ACTITUDINALS
Els primers grups socials.
- Interès per participar en la
vida familiar i escolar i per
assumir petites
responsabilitats.
- Respecte i cura pels espais
en els quals es desenvolupa
l’activitat.
La vida en societat.
- Tolerància davant l’espera
de determinats
esdeveniments.
- Interès per conèixer les
característiques pròpies de
l’entorn.
Els objectes.
- Actitud positiva per
compartir les joguines i
objectes personals i dels
altres.
- Respecte i cura dels
objectes propis i col lectius.
Animals i plantes.
- Curiositat, respecte i cura
envers els animals i les
plantes.
- Gust per

- Plantes i flors.

segons determinades
característiques físiques i/o
funcionals.
- Observació guiada del cicle
vital d’algun animal.

activitats a l’aire lliure.

ÀREA III.- Intercomunicació i llenguatges.

CONCEPTUALS
Llenguatge verbal.
Llenguatge oral.
- Vocabulari corresponent a
cadascuna de les situacions
de comunicació.
- Formes socialment
establertes de salutació i
comiat.
- Textos orals: conte, cançó,
poesia.
Aproximació al
escrit.
- Contes i imatges
seqüencials.

PROCEDIMENTALS
Llenguatge verbal.
Llenguatge oral.
- Comprensió de les intencions
comunicatives d’adults i
d’altres infants.
- Producció de missatges
referits a informacions,
necessitats, emocions i
desitjos.
- Progressiva utilització
adequada de vocabulari i
llenguatge producció de frases amb sentit
complet.

Llenguatge musical.
Expressió musical.
- So-soroll, silenci.
- Propietats sonores del cos i
dels objectes d’ús quotidià.
- Cançons actuals i de tradició
cultural.
- Onomatopeies d’animals.

ACTITUDINALS
Llenguatge verbal.
Llenguatge oral.
- Iniciativa i interès per
participar en situacions de
comunicació oral.
- Actitud d’escolta i respecte
envers els altres, en diàlegs
col·lectius.
- Atenció i interès pels textos
orals.

Aproximació al llenguatge
escrit.
- Gust i plaer per sentir i
Aproximació al llenguatge mirar un conte que l’adult
escrit.
llegeix.
- Realització de traços senzills. - Cura i valoració dels
- Comprensió d’imatges
contes.
degudament seqüencials.
Llenguatge musical.
Llenguatge musical.
Expressió musical.
Expressió musical.
- Gaudi amb el cant.
- Diferenciació de contrasts:
- Actitud relaxada i atenta
soroll-so/silenci, i fort/fluix.
durant les audicions i
- Interpretació de cançons
disponibilitat per escoltar
senzilles.
peces musicals noves.
- Exploració de les propietats
sonores del propi cos i
d’objectes quotidians.
- Imitació d’onomatopeies

Expressió corporal.
- Control del cos en els jocs,
danses i activitats de
relaxació.
- Possibilitats expressives del
propi cos.
Llenguatge plàstic.
- Els colors primaris.
- Tècniques plàstiques
senzilles.
Llenguatge matemàtic.
- Quantificadors bàsics:
molts/pocs.
- Sèries amb objectes i amb
dos colors.
- Nocions de mesura:
gran/petit, llarg/curt.
- Formes geomètriques:
cercle i quadrat.
- Orientació espacial:
dins/fora i damunt/davall.

Expressió corporal.
- Gaudi amb el ball i la
dramatització.
Expressió corporal.
- Interès i iniciativa per
- Experimentació dels recursos participar en
bàsics d’expressió del propi
representacions.
cos.
- Respecte per les
- Imitació i representació de
interpretacions dels altres.
situacions, personatges i
histories senzilles.
Llenguatge plàstic.
- Desplaçaments per l’espai
- Gaudi amb les pròpies
amb moviments diversos.
elaboracions plàstiques.
- Respecte per les
Llenguatge plàstic.
elaboracions plàstiques dels
- Producció d’elaboracions
altres.
plàstiques com a mitjà
- Interès pel coneixement de
d’expressió.
les tècniques plàstiques
- Utilització de les tècniques
bàsiques i per la seva bona
bàsiques del dibuix, pintura,
utilització.
modelatge, collage,..
- Cura dels materials i
- Expressió i utilització de
instruments.
materials i consolidació de la
seva correcta utilització.
Llenguatge matemàtic.
- Identificació i discriminació
- Gaudi per explorar objectes
dels colors primaris.
i comparar-los.
- Curiositat per descobrir la
Llenguatge matemàtic.
mesura d’alguns objectes.
- Utilització dels quantificadors - Interès per millorar i
adequats per a referir-se a una precisar la descripció de
determinada quantitat.
situacions, orientacions i
- Discriminació de nocions de
relacions.
mesura.
- Utilització de les nocions
espacials bàsiques.
- Identificació i discriminació
de figures geomètriques:
cercle i quadrat.
d’animals.

Per aconseguir els nostres propòsits temin clar que cada nen i nena té un ritme biològic
i que hem de ser flexibles en els aprenentatges, escoltant atentament les respostes de
cada infant.
Cada infant és una persona amb uns ritmes i unes característiques pròpies i això ho
tenim en compte a l’hora de demanar respostes i valorar-les. Cada nen i nena és el
protagonista de la seva educació i, per tant va marcant les pautes evolutives.
Hi ha tres tipus de continguts: conceptes, procediments i actituds. En aquesta etapa
són especialment importants els continguts que fan referència a la posada en pràctica
de procediments i estratègies d’observació, exploració, i actuació sobre la realitat, ja
que a traves de tot això construiran els primers coneixements sobre ells mateixos i
sobre el món físic i social que els envolta.

Així mateix, cal no oblidar els continguts referents a actituds, que han de tenir en
compte en tota activitat que es realitzi: actituds de respecte i acceptació de les
característiques dels altres, afavorir actituds contraries a la discriminació i als
estereotips de qualsevol mena, amb la finalitat d’aconseguir una societat menys
competitiva i més humanitària. Intentar que cada infant gaudeixi de les activitats i
produccions pròpies aconseguirem que se senti més a gust i que construeixi una
imatge positiva d’ell mateix.

EIXOS TRANSVERSALS.
Tenint en compte l’edat dels alumnes serem les mestres que tindrem presents els eixos
transversals a tractar, i s’aniran introduint i inculcant progressivament en les ocasions i
els moments que es creguem més apropiats.
EDUCACIÓ PER LA PAU.
Es treballarà a través de totes les propostes de joc. Els objectius que ens proposem
són que aprenguin el seu nom i el de cada company i companya afavorint que sorgeixi
confiança, afirmació i estima entre les persones del grup.
EDUCACIÓ PER LA SALUT.
Especialment important en aquesta edat ja que es treballen els hàbits i prevenció de
riscos. Els objectius que ens proposem són la neteja general de l’infant, hàbits d’ordre i
cura del material, hàbits d’alimentació, elevar l’autoestima i procurar situacions de
relació interpersonal i inserció social.

EL MEDI AMBIENT
En les sortides i petites excursions que realitzem pel poble, aprendrem a valorar i
mantenir una actitud de respecte envers el que ens envolta. Aprendrem a tenir cura del
nostre entorn, carrer,places….., i començarem a prendre conciència que és de tots i
que per aquest motiu l’hem de vetllar.
Començarem assumir la responsabilitat de cuidar les plantes i animals que tenim a la
llar. Col·laborarem en la destria de les deixalles que es produeixen en el treball i les
activitats de la llar.
L’EDUCACIÓ PER AL CONSUM.
L’objectiu serà el de valorar el que tenim i que no s’ha de fer malbé. Aprofitar materials
de deixalles per fer activitats d’estimulació. Controlar consum de dolços i llaminadures.
Intentar arreglar les joguines, contes o altres materials quan es trenquen.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
Es treballa en l’objectiu general següent: “tenir una actitud de respecte per les
característiques i qualitats de les altres persones, sense actituds de rebuig o
discriminació a causa del sexe o qualsevol altre factor diferenciador”.

CRITERIS METODOLÒGICS.
Partim que els nens i nenes són persones que, pas a pas, es desenvolupen n'equilibri
harmònic, per això, hem de tenir en compte els aspectes següents:
-Actitud de seguretat i afecte de la mestra.
-Relacions de comunicació amb la família.
-Decisions amb referència a la integració dels tres àmbits d’experiència que
configuren l’etapa.
-Propostes de treball, individual i de grup, riques en experiències.
-Activitats estimuladores que possibilitin als infants els mitjans per a construir
una imatge positiva d’ells mateixos, que se sentin feliços en el seu medi, i que
facilitin l’expressió verbal i artística per comunicar les emocions i sentiments.
Globalització
Les funcions motrius, cognitives i afectives s’interrelacionen de tal manera que
qualsevol incidència en una d’aquestes funcions repercuteix sobre la totalitat de la
persona.

Aprenentatge significatiu.
Aprendre significativament suposa la possibilitat d’atribuir significat a allò que s’ha
d’aprendre a partir del que es coneix.
Aquest procés du a la realització d’aprenentatges que poden ser integrats en
l’estructura cognitiva de la persona.
Partim d’una avaluació inicial i utilitzem com a punts de referència l’observació
personal. L’estudi de les característiques psicoevolutives i de les manifestacions de la
família en el qüestionari que emplenen en l’entrevista inicial (document número 1). Ens
permetrà fer una valoració sobre la maduresa de cada nen i nena.
En la construcció d’aquests aprenentatges tenim en compte els principis següents:
a) Contingut significatiu: el contingut proposat és significatiu si, des del punt de vista de
l’estructura interna, és coherent, clar i està organitzat.
b) Coneixements previs: cal partir dels coneixements que els nens i les nenes tenen per
tal de construir-ne de nous.
c) Motivació: intentem aconseguir una actitud favorable dels infants cap al nou
aprenentatge per mitjà dels materials i de la manera de presentar-los (sorpresa,
manipulació, joc, verbalització...).

L’afectivitat.
Els infants estructuren les seves ments mitjançant l’amor. Necessiten sentir-se estimats
i segurs. Pretenem que la nostra relació amb els infants sigui de comprensió, amor,
acceptació, confiança mútua i respecte.
La socialització i la comunicació.
Malgrat l’egocentrisme d’aquesta edat, les criatures són sociables, cooperen amb la
persona adulta, es van adaptant a normes, són capaces de seguir ordres verbals i
mostren un creixent desig de jugar amb els altres. Oferim les propostes en els quals els
infants.
poden trobar moments per agrupar-se amb els altres, compartir el material i sentir el
suport d’altres nens i nenes que els ajudaran a socialitzar-se i a comunicar-se
propostes de treball es basen en el joc, considerat com un element bàsic i primordial
per al desenvolupament de l’atenció, la memòria, el llenguatge, la imaginació, la
personalitat. És el recurs metodològic per excel·lència en el treball amb els nens i les
nenes d’aquesta edat, per mitjà d’ell les criatures van coneixent progressivament el
comportament dels adults i les normes socials.
La metodologia activa.
L’alumne és el veritable protagonista del procés d’ensenyament-aprenentatge, i el
nostre objectiu fonamental és mantenir activa la ment dels infants a través de les
propostes de treball, tractant de fer analitzar i observar les diferents situacions que se’ls
presenten. La manipulació dels objectes fa que adquireixen una gran quantitat de
coneixements. Les activitats manipulen i ajuden a la ment en la percepció interna dels
objectes i els missatges, no ens hem de quedar només en la manipulació sinó que
procurem que analitzin i verbalitzin les activitats manipulatives i motores realitzades.
La diversitat.
Cada infant té les seves característiques peculiars i els seus ritmes d’aprenentatge són
diferents per això respectem sempre el ritme i l’evolució individual.
El fet que haguem realitzat una planificació sistemàtica, distribuïda i dividida en
seqüències, per a la consecució dels objectius no vol dir que sigui rígida i inamovible,
sinó al contrari, s’ha de considerar oberta i flexible.
L’estudi de les característiques psicoevolutives dels infants d’aquest nivell han marcat
la pauta per dissenyar les nostres propostes de treball, entenem que cada aprenentatge
té el seu moment més adequat, en el qual, amb menys esforç s’obtenen els millors
resultats. També que una mateixa edat cronològica no vol dir una mateixa edat
evolutiva. Que cada nen i nena té el seu propi ritme. Que a l’hora de programar els
objectius i els continguts hem partit de la globalització i es tenen en compte tots els
aspectes físics, mentals, emocionals, etc.
El treball diari parteix de l’activitat dels infants. La mestra procurarà que els nens i les
nenes actuïn sense angoixes ni obligacions, que siguin ells mateixos i elles mateixes.
La reflexió o avaluació constant per part de la mestra del treball de cada infant i els
seus progressos ha de ser la pràctica habitual, a partir dels resultats obtinguts
s’adaptaran les propostes de treball. Les propostes de treball aniran seqüenciades de
menys a més dificultat.
Com que el procès maduratiu del nen/a és global, no segmentari, no podem emprar
una metodologia partida i aïllar les àrees per si soles, ja que no tindrien cap valor
pedagògic ni ajudarien en cap manera al desenvolupament del nen/a.
De tota manera establirem uns trets diferencials per a cada àrea, molt bàsics que ens
orientaran a l’hora de fer la programació general i les diferents unitats de programació.

TRETS DIFERENCIALS PER ÀREES DE CONEIXEMENT
ÀREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX
Partirem del propi cos, del coneixement d’un mateix tant de l’aspecte exterior com de
l’interior, sensacions d’alegria, de tristesa, necessitats bàsiques ( gana, set, pipi,
caca…)a partir del propi cos es projectarà els coneixements apresos amb l’experiència
als altres companys/es, amics, familiars, persones o objectes que envolten el seu món (
situar-se un mateix, situar-se envers els altres, situar els altres amb els altres).
ÀREA CONEIXEMENT DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL
Es partirà d’allò més conegut pels nens/es, el propi àmbit familiar, s’ampliarà al de
l’escola ( llar d’infants) i desprès a l’entorn més proper, voltans de casa i de la llar
d’infants dins al poble i més enllà a esboços generals i pasrtint sempre de l’experiència
del nen/a.
ÀREA D´INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES
Llenguatge verbal
El desenvolupament de la llengua en aquesta edat és essencial, en aquest cas anirem
deixant que el nen/a vagi estucturant el seu llenguatge i per tant la seva comunicació
tant oral com gestual el seu ritme, ajudant-lo ,si cal, però mai exigint-li allò que no pot
fer.
El llenguatge verbal es treballarà, va inherent, a totes les àrees i no el podem veure
com una cosa aïllada si no és per treballar els sons individualment, o col·lectivament
les expressions, ja siguin verbals com gestuals.
Llenguatge plàstic
Tampoc el llenguatge plàstic es pot treballar de manera independent, necessita de les
altres àrees per complementar-les i complementar-se. Tan mateix la motricitat fina hi té
un lloc molt especial, el desenvolupament òculo-manual en aquest apartat hi és molt
important, també l’experimentació amb diferents instruments i materials. Procurarem
que els nens/es puguin experimentar amb un ampli ventall de materials i instruments, i
que gaudeixin experimentant, al mateix temps procurem induir-los a uns hàbits de
neteja, col·laboració i respecte pel treball dels altres.
Llenguatge musical
Apartat important en el desenvolupament dels sentits sobre tot el de l’oïda, es
treballarà sense forçar els nens/es , sobre tot l’atenció, els contrastos, els ritmes, i ho
farem de manera que els nenes/es no es cansin, distribuint la durada de les activitats
específiques de manera més curta al començament i anant espaiant el temps, a
mesura que el grau d’atenció sigui més gran. El grau d’exigència tampoc serà el mateix
en tots els nens/es, serà segons les característiques individuals,
Llenguatge matemàtic
Es treballarà de manera molt manipulativa amb materials molt diversos, es treballarà
com en tots els apartats experimentant en un primer moment amb el propi
cos,contrastant, situant, discriminant, numerant, a partir d’aquí es treballarà amb
materials diversos i manipulatius propers al nen/a, al seu entorn, i també amb materials
més especifics, de manera que els nen/a aprengui experimentant.

Procurarem que la interelació entre totes les àreees siguin fàcil, volem dir que no es
vegi forçada per uns determinats continguts a treballar. Es treballarà amb unitats de
programació atractives per als nens/es i que omplin els seus interessos.
No donarem per suposat que un nen/a no sap res d’un determinat concepte,
procediment o actitud a treballar, si no que esbrinarem primer que en sap el nen/a i
començarem a partir d’aquí.
Si hi ha algun contingut que veiem que queda poc treballat o bé que en el plantejament
de les unitats de programació no es treballat prou bé, el treballarem per separat sempre
tenint en compte que tant els continguts com els objectius van molt lligats.
Procurarem planificar l’atenció a la diversitat a traves d’un ensenyament individualitzat
que afavoreix la construcció de coneixements per part dels nens/es, volem dir amb això
que procurarem trobar formes metodològiques i didàctiques diverses a través de les
quals cadascú pugui accedir a l’objecte d’aprenenetatge des de les pròpies
característiques.
Treballarem sense exigències excessives però deixant sempre unes linies prou clares i
definides que serveixin de model per saber fins on volem arribar, procurarem que el
nen/a maduri al seu ritme i no crear-li angoixes i fites on ell no pugui arribar. Anirem
evolucionant d’allò més bàsic a complicar-ho cada vegada més,del més proper, propi
cos, pròpies sensacins, la família, la llar, a entorns més llunyans, poble i altres.

ORGANITZACIÓ DELS ESPAIS, DEL TEMPS I DELS MATERIALS.
L’ESPAI
La llar d’infants ocupa la planta baixa de l’edifici i una cambra al primer pis on s’hi
guarda material. Disposa de dues aules, un rebedor i un pati, tots els espais de la
planta baixa són aprofitables per a l’ús dels nens/es.
EL PATI : S’hi accedeix directament de les aules i consta de dos zones
diferenciades i separades per una tanca. Un amb un sorral i un terra tou i l’altre
d’obra. Aquest espai serveix per realitzar a més a més del joc lliure la
psicomotricitat dirigida a l’exterior de l’edifici i l’obseració i descoberta de l’entorn (
plantes, insectes…)
EL REBEDOR: s’aprofita com a racó d’ambientació d’acord amb les unitats de
programació que estem treballant i les festes i estacions de l’any, serveix per
treballar i fomentar la comunicació i la realció entre escola-llar i les famílies.

La porta vidriera serveix com a tauler d’anuncis.
LES AULES:
LA MÉS GRAN: té integritat a dins de l’aula; el servei que consta de dues tasses de
wc adaptades i una pica per rentar-se les mans a nivell dels nens/es, amb una vidriera
amb porta que el separa de l’aula sense treure visibilitat. El canviador està situat a la
paret de vidre que toca al servei.
La cuina, que consta de la nevera, uns armaris que fan de magatzem també separat
de l’aula amb una vidriera.
El servei de les educadores esta situat a a l’entrar mà esquerra i separat de l’aula per
la mateixa vidrierra de la cuina.
Dins de la sala d’activitats hi ha els penjadors amb un cassiller individual per a cada
nen/a.

L’AULA MÉS PETITA:
Està més adaptada per als nadons i els nens més petits. S’hi entra per un passadís que
s’aprofita per deixar-hi cotxets, si convé, i on hi ha els penjadors individuals per penjar
jaquetes i motxilles.
Consta d’una cuina/canviador que es comunica amb la sala d’activitats .
Aquest espai és el dedicat a la higiene i l’alimentació i on s’hi té endresat tot el material
relacionat amb aquests dos aspectes.
A dins de la sala d’activitats i separat per una vidriera amb porta,hi ha l’espai destinat
al son, consta de dos bressols i matalassets plegables.
Comunicat al passadís hi ha uns serveis amb dos wc individuals i una pica adaptats a
la mida dels nens/es amb penjadors a la paret per penjar les tovalloles.
ZONA D’ACTIVITATS DINS LES AULES:
La zona d’activitats de les dues aules és un gran espai comú organitzat per racons que
varien segons les necessitats, destinats a desenvolupar totes les capacitats dels
infants.
D’aquests espais, n’hi ha que durant el curs estan destinats a una sola finalitat com : el
dels nadons, llenguatge, lògico-matemàtica i joc simbòlic,i n’hi ha que comparteixen
espai i es creen i es desen segonsa la conveniència, aquests són: la psicomotricitat, la
música, la plàstica i l’experimentació.
Dins de cada aula hi ha prestatges on s’hi endressa material, un tauler de suro gran,
una pissarra gran i miralls grans on els nens/es s’hi veuen sencers.
L’INDRET DE MENJAR:
És mòbil ja que les taules i cadires es van posant i guardant segons les necessitats.

EL TEMPS:
La llar d’infants obre de Dilluns a Divendres de les 8:00 hores a les 13:00 h al matí i de
les 15:00 hores a les 18:30 hores a la tarda en horari docent.
La distribució horaria es flexible, es té sempre en compte la disponibilitat dels familiars,
si bé es bo seguir un cert ordre. Normalment s’aconsella no retardar l’entrada a la llar
més tard de les 10:00 h al matí i de les 16:00 h de la tarda.
EL MATERIALS:
El material que la llar empra intenta ajudar a desenvolupar tots els àmbits; motricitat
fina, psicomotricitat, joc simbòlic, la lògica matemàtica i el llenguatge.
Intentem aprofitar el material que ens proporciona l’entorn i procurem que les families
participin de manera fluïda.
També intentem reciclar tot el material de rebuig que generem ( tubs, taps, ampolles..
)i l’apofitem en activitats adaptades a les u.p.

PSICOMOTRICITAT.
Hem de tenir en compte que tots els nens i nenes no tenen el mateix ritme de
desenvolupament i maduresa. En aquesta edat, un nen/a pot estar més avançat que els
seus companys i companyes en l’aspecte psicomotor i més endarrerit en qualsevol altre
aspecte.
D’altra banda, també s’ha d’assenyalar que el desenvolupament no és continu, ja que
s’observen fases de progrés ràpid, fases de progrés lent, fases d’estancament i, fins i
tot fases de regressió.
Continguts psicomotors.
- Activitat motriu espontània: activitat d’exploració de l’espai, dels objectes, de l’altre i de
les possibles relacions entre ells d’una manera totalment lliure i espontània.
- To: modificar el to muscular dels infants a partir de petits massatges corporals i jocs
de relaxació.
- Postures bàsiques: estar dret, estar assegut en una cadira, estar assegut a terra i
estar ajegut. Amb l’objectiu d’intentar reforçar l’assimilació de postures i posicions
correctes.
- Coordinació dinàmica general: rodolament, arrossegament, gateig, posició de gateig
sense flexionar les articulacions i bipedisme.
- Coordinació dinàmica especial: la coordinació ull-mà i la coordinació ull-peu.
- Controls motors: consisteix en la capacitat de desactivar el cos en un moment concret
i poder així passar de la mobilitat a la immobilitat, i d’arrencar a aturar-se per a
poder aconseguir una important automatització.
- Equilibri: desenvolupar l’equilibri estàtic i l’equilibri dinàmic a partir de situacions de
desequilibri. Treballar la posició correcta i la postura equilibrada en els diversos
desplaçaments i en les diferents postures bàsiques.
- Relaxació: recuperar la calma després d’una activitat d’agitació.
l’arribada a la llar més tard de les 10:00 hores al matí i de les 16:00 hores a la tarda.
HÀBITS I VALORS.
En aquesta edat l’adquisició d’hàbits i valors va molt lligada a l’inici del
desenvolupament de la pròpia autonomia.
Hi ha una sèrie d’objectius que considerem adequats per a treballar-los i consolidar-los
al llarg del primer cicle d’Educació Infantil. Per a poder-los treballar correctament és
indispensable la col·laboració de la família, per això serà uns dels temes que es tractin
en les reunions de pares (oberta al diàleg i a l’intercanvi d’opinions), com en les
entrevistes personals (concretant en el seu fill o filla en particular).
Hàbits en vestir:
- Treure’s i posar-se tot sol/a les peces de roba molt senzilles, entre les quals està la
bata.
- Posar-se les sabates sense exigir que estigui en el peu correcte.
- Adonar-se que té els cordons descordats.
- Demanar ajuda oralment quan la necessita.

Hàbits en l’alimentació:
- Menjar sol/a habitualment, demanant ajut si el necessita.
- Col.·laborar en tasques de parar i desparar taula.
- Fer servir el pitet o el tovalló per a netejar-se.
- Agafar el got i beure sense vessar el contingut.
- Romandre assegut durant tot l’àpat.
- Respectar el menjar dels altres nens i nenes.
Hàbits d’higiene personal:
- Adquirir el control de la micció i la defecació.
- Utilitzar el vàter.
- Distingir entre estar net i estar brut.
- Mostrar satisfacció per sentir-se net.
- Mostrar iniciativa per rentar-se després d’haver-se embrutat.
- Rentar-se les mans i la cara, amb ajut.
- Mocar-se el nas amb ajut.
Hàbits d’ordre:
- Col·laborar en la recollida de joguines.
- Desar els materials al seu lloc després d’haver realitzat una activitat.
- Penjar el seu abric i la seva motxilla al seu penjador.
- Tenir cura dels objectes i utilitzar-los, segons, l’ús que convingui.
- Col·laborar en les tasques de neteja i ordre: col·locar les cadires, recollir papers de
terra, etc.
Hàbits de responsabilitat:
- Respondre davant els missatges de l’adult.
- Complir encàrrecs senzills.
- Demanar permís per anar al lavabo o sortir de l’aula.
- Repartir i recollir el material, entre els companys de taula.
- Distingir els moments de joc lliure i els de treball d’aula.
- Començar a valorar els desplaçaments en silenci.
- Desplaçar-se per les dependències de l’escola sense córrer.

Hàbits de relació:
- Acceptar la companyia dels altres nens i nenes de la classe.
- Saludar i acomiadar-se de les mestres i dels companys i companyes.
- Compartir les joguines, objectes i materials propis i dels altres.
- Mostrar afecte envers els altres, amb la mirada, el somriure, el contacte corporal i la
comunicació oral.
- Aprendre a demanar perdó i a resoldre els conflictes per mitjà del llenguatge oral.
EL JOC
El joc no proporciona el currículum, sinó que es tracta d’un mitjà privilegiat d’iniciar,
promoure i mantenir l’aprenentatge dins del marc del currículum.
El joc és un factor fonamental en la configuració i construcció d’un mateix, que forja la
seva identitat i autonomia i que permet que avanci al seu propi ritme.
Jugar és explorar, conquerir, investigar, etc. per a arribar a conèixer el seu entorn
immediat. A més a més, es produeix una situació fonamental de convergència i
significat al poder simbolitzar i representar objectes, fets i personatges, traduint en
vivències un llenguatge comprensiu i dinàmic, que dóna resposta als tres nivells del
llenguatge: afectiu, d’acció i comunicació; sentir, percebre i representar.
Durant els dos primers anys de vida el joc que desenvolupa l’infant és d’exercici, és a
dir, moviment, exploració, experimentació, descobriment, etc. Està fent una assimilacióacomodació que el durà a la representació que es produeix cap als dos anys, etapa del
joc simbòlic. Durant aquest període no comparteix el joc encara que li agrada jugar amb
companyia.
El joc simbòlic, “fer com si”, és el joc per excel·lència de l’etapa d’educació infantil.
Requereix per part de l’infant la màxima energia, coneixements adquirits, intel·ligència i
llibertat, transformant-se, al mateix temps, en un treball interessant, satisfactori i intens.
Arribar a trobar-se un mateix amb les possibilitats que ofereix l’entorn. Compleix una
funció significativa que implica una intencionalitat i un gran poder creatiu. S’inicia el joc
en petit grup, creen les seves situacions i normes, que s’accepten i varien, segons
l’interès del grup.
Què farem per estimular el joc?
- Crear un ambient relaxat i de llibertat, de manera que el nen/a sigui qui domini la
pròpia acció lúdica, realitzi el joc al seu ritme i en les condicions que desitgi, sense
excloure l’ajut de l’adult.
- Dosificar les tasques, ajustant-les a les possibilitats de l’infant.
- Estimular l’atenció, l’observació i la iniciativa.
- Organitzar els jocs partint de les situacions de la vida real.
- Afavorir l’expressió i la comunicació en el desenvolupament del joc.
- Estimular l’interès, creant les millors situacions per aconseguir-ho.

ADAPTACIONS CURRICULARS I NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS.
En aquesta edat ja podem parlar d’adaptacions curriculars individualitzades, ja que a
més d’adaptar l’espai o algun aspecte metodològic, podem necessitar adaptar les fitxes
de treball. Després de conèixer les característiques de l’alumne, dissenyarem un
projecte de treball que ens aproximi al seu nivell de desenvolupament procurant la
màxima autonomia possible. En totes les vessants l’assessorament dels seus
terapeutes seran fonamentals.
Nens o nenes amb deficiències auditives
Establir constantment un contacte visual amb ells, de manera que no se sentin ni
abandonats ni sols. Realitzar la comunicació oral marcant molt bé el punt d’articulació,
sense aixecar el to de veu, ajudant-nos amb gest corporal i mímics, i introduint,
progressivament, el llenguatge dels signes.
Nens o nenes amb deficiències visuals.
Aquests nens necessiten activitats d’estimulació auditiva, evitant l’excés de sorolls i
sons dins la classe, ja que el desorientarien i el posarien nerviós.
Nens o nenes amb deficiències motrius.
Acomodar l’organització de l’espai a les seves possibilitats motrius i de desplaçament.
Seria el seu fisioterapeuta que ens hauria d’assessorar sobre els exercicis que li calen.

Nens o nenes amb deficiències mentals.
Intentar que se sentin el més còmode possible a la classe, observar-lo i intentar trobar
les joguines o activitats que l’estimulin i el satisfacin.
Nens o nenes amb trastorns de la personalitat.
És a l’Escola Bressol quan es comencen a detectar aquests trastorns, cal observar els
nens i nenes, un aïllament excessiu, una manca de comunicació total o un greu retard
del llenguatge o en el desenvolupament biomecànic, poden ser un signe d’aquests
trastorns, ja que fins que no són més grans i ja es té adquirit l’esquema corporal, el
llenguatge oral i el desenvolupament biomecànic és difícil fer un diagnòstic concret.
Nens o nenes superdotats.
També és difícil detectar-ho a aquesta edat, per això cal observar i fer un seguiment de
cada nen i nena a fi de detectar qualsevol signe d’advertència.

INTERACCIÓ FAMÍLIA –ESCOLA.
Creiem fonamental pel desenvolupament harmònic del nen i nena una bona relació
i col·laboració entre pares i escola, per això tenim com a fonamental crear un
ambient de col·laboració positiva, d’intercanvi constant d’informació, de confiança i
valoració positiva mútua, de comprensió cordial i disponibilitat i flexibilitat. Per això

obrim les portes de l’escola els pares acompanyen i recullen els seus fills dins
l’aula, tant si és l’hora d’entrada o sortida com si no ho és.
Entrevista inicial.
Abans de començar el curs realitzen una entrevista amb els pares per tal de donar i
rebre informació, establir una situació de diàleg en què es pugui contrastar les seves
opinions sobre el món de l’educació. És important que se sentin còmodes, escoltats i
atesos, ja que en alguns casos l’entrada del seu fill/a a l’escola pot ser viscuda com una
situació angoixosa o tensa.
Serà en aquesta primera entrevista quan la mestra amb l’ajut dels pares omplirà
l’informe corresponent a l’avaluació inicial (document número 1).
Reunions de pares
Fem una reunió a començament de curs on parlem de la programació general del
centre, expliquem la manera de fer del centre i el desenvolupament del curs general.
Al Juny es fa una reunió amb els pares dels nens/es de nova entrada a la llar, se’ls
explica una mica l’adaptació se’ls dóna circulars de material i s’intenta aclarir qualsevol
dubte que tinguin. En aquesta reunió també se’ls assaventa que se’ls cridarà a una
entrevista inicial durant el mes de Juliol.
Reunió de consell
Es realitza al menys una reunió per trimestre. Aquestes reunions serveixen per acoplar
els tres sectors que participen en el bon desenvolupament de la llar. Ajuntament, pares,
escola. En elles es parla d’aspectes administratiu, pedagògics, didàctics i lùdics.
Tutories
Es fa dues tutories a l’any, una a finals del primer trimestre, en la que es parla
essencialment de l’adaptació, i una altra a mig tercer trimestre. On s’informa als pares
del desenvolupament al llarg del curs i es comenta els avenços i les dificultats que
s’han observat.
Aquestes tutories es preparen a partir del seguiment que hem fet del nen/a en
l’avaluació formativa.
Informes als pares
Es fa un informe escrit cada trimestre als nens/es 2-3 anys, dos informes, un en acabar
el primer trimestre i l’altre a finals de curs als nens/es de 1-2 anys.
Un informe a finals de curs als nens/es de 0-1 any.

Notes informatives
Notes informatives als pares sobre qüestions pedagògiques, didàctiques, o lúdiques
que hagin de conèixer.
També utilitzem notes informatives que s’exposen al tauler d’anuncis

CRITERIS D’AVALUACIÓ I PAUTES DE SEGUIMENT
PAUTES D’AVALUACIÓ
L’avaluació es basarà bàsicament en l’observació constant i sistematitzada de les
conductes que es manifesten tant a nivell individual com col·lectiu.
L’avaluació serà contínua i estarà integrada dins del procès educatiu. Es realitzarà una
avaluació inicial abans del començament d’un aprenentatge nou per a veure que en
saben els nens/es, es ralitzarà mitjançant el diàleg, la conversa i en el joc.
Una vegada establert què saben els nens/es, es procedirà a l’aprenentatge amb uns
esquemes més o menys profunds segons el nivell, també tenint en compte les
característiques individuals.
Durant el procès d’aprenentatge es ralitzarà una avaluació formativa també mitjaçant
l’observació, tant de l’evolució en els nens/es com la del mestre/a, com de tot el grup en
general.
L’instrument per a realitzar aquest seguiment serà una llibreta de notes en la que
recollirem impressions i tot allò que ens cridi l’atenció durant el procès. D’aquesta
manera sabrem si he de canviar estratègies. Els nens/es també tindran uns fulls
d’observació individual en el que quedarà reflectit l’evolució dels seu procès.
Al final del procès d’aprenentatge s’han de tenir preparats uns fulls d’avaluació que
recullin tot el procès, allì on ha arribat el nen/a, seran individuals i quedaràn ja
establerts a l’hora de programar les unitats de programació, ens indicaran a quin nivell
s’han assolit els objectius.
Farem anar l’avaluació com un instrument de control del procès educatiu i un indicador
del resultat del mateix procès en relació als objectius.
Els reculls de les informacions ens serviran a l’hora de redactar informes escrits, que
se’n donarà un a l’any, a finals de curs, també ens serviran a l’hora de fer tutories
individuals amb els pares de cada alumne, dos durant el curs d’ordinàries i les que
convinguin d’extraordinariesm es realitzarà un resum, que quedarà arxivat, de les
entrevistes.
Si durant el procès educatiu, procès d’aprenentatge es detecta algun problema molt
puntual, que requereixi de més atenció farem un treball d’observació amb un objectiu
d’observació, tenint en compte els objectius pedagògics i amb uns criteris d’actuació
molt marcats i unes pautes molt clares a seguir, amb un temps d’observació establert i
un mètode concret d’observació segons les circumstàncies.Al final es realitzarà una
anàlisi d’allò observant, que permetrà prendre decisions.
Al llarg del primer cicle d’Educació Infantil hem d’entendre “l’avaluació” com un
seguiment continuat i sistemàtic de l’evolució del nen/a. Hem d’anar valorant els
diferents ritmes de maduresa individual i la progressiva adquisició d’hàbits i de petits
aprenentatges.
Els materials que ens hi ajuden són:
Avaluació inicial (document número 1).
S’informa de com està l’infant abans de començar el curs i s’omple conjuntament amb
els pares en la primera entrevista.
Avaluació formativa (document número 2,3,4).

Ens indica els progressos i les dificultats de cadascun dels alumnes durant el curs
escolar.
Aquesta quedarà reflectida pels pares en els informes i en la tutoria.
Avaluació de final de cicle
Document informatiu individual que es passa al C.E.I.P en acabar el cicle.

(DOCUMENT 1)

Entrevista amb la família
Nivell
___________________________________________________________________________________
Curs
___________________________________________________________________________________
Data________________________________________________________________________________
Dades personals del nen/a
Cognoms i nom
__________________________________________________________________________
Data de naixement __________________ Lloc __________________ DNI (si en té) ______
Nacionalitat
_________________________________________________________________________
Adreça familiar
______________________________________________________________________
Telèfons
_____________________________________________________________________________
Telèfon d’urgència _________________________

Hem de demanar per ________________

Número d’afiliació a la SS
____________________________________________________________
Composició familiar
PARE - Nom ________________________________________ DNI ___________________ Edat
____
Professió
____________________________________________________________________________
MARE - Nom ________________________________________ DNI ___________________ Edat
____
Professió
____________________________________________________________________________
REPRESENTANT LEGAL - Nom _________________________________ DNI _____________
Edat __
Professió
____________________________________________________________________________
Nombre de germans _________________________ Lloc entre els germans _________________
Altres persones que conviuen a casa amb el nen/a ___________________________________
Llengua o llengües familiars ______________________________________________________
Desenvolupament del nen/a
Embaràs:

__ Normal

__ Amb dificultats. Quines? ___________________________

Part:

__ Normal

__ Amb dificultats. Quines? ___________________________

Control d’esfínters
A quina edat els va començar a controlar?
Actualment:

No els controla durant el dia

No els controla durant la nit

Nivell d’autonomia en anar al lavabo _______________________________________________
Salut i dades mèdiques
Intervencions quirúrgiques, intervencions i hospitalitzacions ____________________________
______________________________________________________________________________
Ha rebut estimulació o tractament individualitzat? ____________ Quin? _________________
Per què?
____________________________________________________________________________
Malalties que ha tingut
______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Dades mèdiques o antecedents familiars que cal tenir en compte _________________________
Alimentació
Menja de tot?
__________________________________________________________________________
Presenta algun tipus de problema amb el menjar? _____ Quins? (menja només el que li agrada,
és poc menjador/a, té vòmits...)_____________________________________________
______________________________________________________________________________
Presenta alguna al·lèrgia o intolerància a algun tipus d’aliment? _____________________
______________________________________________________________________________
Menja sol/a? ___________________________________________________________________
Utilitza les mans o els coberts?___________________________________________________
Son
Dorm sol/a? ____________________________________ Amb qui? __________________
Es desperta a les nits? ___________________________________________________________
Necessita que algú estigui per ell/a per adormir-se? ___________________________________
Quantes hores acostuma a dormir cada dia? _________________________________________
Fa la migdiada? _________________________________________________________________
Necessita algun objecte per agafar el son?___________________________________________
Higiene
Té al·lèrgia a algun tipus de producte? (sabons, esponja, teixits, …) ____________________
Col·labora en la seva pròpia higiene? ________________________________________________

Autonomia del nen/a
Li agrada fer-se les coses per ell mateix ? ; ( treure’s les sabates, la jaqueta, desvestirse.....)_____________________________________________________________________
Situació Actual i Ambient familiar
Què fa en el temps lliure? (diumenges, vacances..)____________________________________
Li agrada la T.V! Quanta estona la
veu?_______________________________________________
A què té més afecció? (llibres, dibuixos, jocs, joguines que prefereix...)__________________
Horari del treball del
pare?___________________________________________________________
Horari del treball de la
mare?_________________________________________________________
Estones de contacte dels pares amb el nen o d’altres persones que se’n
responsabilitzin?_________________________________________________________________
Menjar?________________________________________________________________________
Dormir?________________________________________________________________________
Llenguatge
A quina edat va començar a dir les primeres paraules? _______________________________
Té dificultats per emetre algun so del llenguatge? _____________________________________
Es basa més en el llenguatge gestual que en l’oral? ___________________________________
Li parleu amb llenguatge adult o utilitzeu les seves expressions? ________________________
Quina llengua es parla normalment a casa ?_________________________________________
Motricitat
Ha gatejat?
_________________________________________________________________________
A quina edat va començar a caminar? ______________________________________________
Té alguna dificultat motriu?
__________________________________________________________
Com és la seva motricitat; (és actiu/va, és nervios/a, és tranquil/a,)?___________________
Afectivitat
És ploraner, és carinyós
?_____________________________________________________________
Com reacciona quan està
sol?_______________________________________________________
Quina relació té amb els
pares?______________________________________________________

Quines són les coses o situacions que més o menys li agraden?________________________
______________________________________________________________________________
Com reacciona amb l’altra gent que coneix? I la que noconeix?______________________
______________________________________________________________________________
Altres observacions_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Educadora que ha fet l’entrevista: ___________________________________________________

Lloc i data :
_________________________________________________________________________

(DOCUMENT 2,3,4)
INFORME ESCOLAR 0-1 ANY
ACTITUDS:
1.

DAVANT LA LLAR

MOLT

BASTANT

POC

GENS

MOLT

BASTANT

POC

GENS

MOLT

BASTANT

POC

GENS

Es mostra relaxat/da
Es mostra ansiós/osa
S’aferra als pares/mares en arribar
Plora quan marxa de la llar.

2.

DAVANT L’EDUCADORA

Es mostra alegre
Es mostra afectuós/osa
Es mostra tímid/a i reservat/ada
Es mostra agressiu
Es mostra ansiós/osa i inquiet/a
S’aferra a l’educador/a
Es sociable i col·laborador
S’enfada responent amb rebequeries
Davant de reny mostra resentiment
Davant de reny reacciona amb agressivitat
Davant de reny es mostra sentit.

3 DAVANT ELS COMPANYS
Es mostra afectuós/osa
Es mostra tímid/a i reservat/ada
S’aferra a un company/a
Molesta els companys
Sobreprotegeix els companys
Mostra sentiment de rivalitat
Accepta la presència i companyia de l’altre.

MOLT

4. DURANT EL JOC
Es mostra actiu/va
Es mostra participatiu
Es mostra absent
Es mostra independent
Es mostra agressiu
Mostra sentiment de rivalitat
Accepta la presència i companyia de l’altre.

OBSERVACIONS:

LLEGENDA DE VALORACIONS:
ASSOLIT
EN PROCÉS D’ASSOLIMENT
ENCARA NO ESTÀ ASSOLIT
NO AVALUABLE

HÀBITS:
EN EL VESTIR:
Col·labora quan l’adult el vesteix
Es treu alguna peça de roba
EN EL MENJAR:
Manifesta que te gana o set
Agafa el biberò i beu aigua
Agafa la cullera per menjar
EN LA HIGIENE PERSONAL:
Col·labora en el canvi de bolquers
Col·labora quan l’adult el renta
Mostra satisfacció per estar net/a

BASTANT

POC

GENS

EN EL SON:
Manté el ritme regular de son i descans
EN L’ORDRE:
Ajuda a recollir les joguines
Sap on es desen les joguines
Obeeix danvat les normes
Obeeix danvant les prohibicions
EN LA RELACIÓ:
Respon als missatges d’afecte de l’adult
Saluda quan arriba i s’acomiada quan se’n va.

OBSERVACIONS

DESCOBERTA D’UN MATEIX
MOTRICITAT GROSSA
Faig la postura de la Foca
Repto cap endarrere
Repto cap endavant
Rodolo cap al costat
Mantinc l’equilibri assegut/da
M’arrossego assegut/da
M’assec
Gatejo
Arrossego objectes amb les mans assegut/da
En mantinc dret/a amb recolzament
Camino sense recolzament
Trasllado objectes
Arrossego objectes caminant
M’enfilo sobre objectes

M’ajupo
Combino moviments en activitats motrius
Intento xutar una pilota
Intento llençar i entomar una pilota.
MOTRICITAT FINA
Faig la postura de la Foca
Repto cap endarrere
Apilo objectes
Recullo objectes
Segueixo objectes amb la mirada I vull agafar-los
Agafo coses mòbils
Faig torres.
PRENSIÓ
Passo pàgines de contes
Posso i trec objectes dent pressió amb la mà
Apreto objectes com (coixins, peluixos…etc)
Faig el moviment de la pinça.
Apilo objectes
Recullo objectes
Segueixo objectes amb la mirada I vull agafar-los
Agafo coses mòbils
L’AUTOCONEIXEMENT
Em miro al mirall
Em reconec al mirall
Em miro les mans
Em toco els peus
Pico de mans
M’alegro de les propies conquistes.
Assenyalo algunes parts del meu cos ( peus,mans,cap)
M’adono dels sorolls que produeix el meu cos.
DESCOBERTA DE L’ENTORN
L’EXPLORACIÓ

Em mostro actiuv/a en l’exploració
Em mostro actiu/va en les activitats
Localitzo la procedència d’alguns estimuls
Em mostro constant en les activitats iniciades
Busco objectes amagats
Reconec la/es persona/es educadora/res
Identifico les persones que componen l’entorn familiar habitual
Reconec alguns elements significatius de l’entorn habitual
Em mostro atent/a als requeriments dels altres.
SENSORIAL
M’inicio en la diferenciació de formes
Toco diferents objectes i m’inicio en el procediment de diferents textures.
Tasto i m’inicio en la diferenciació de diferents gustos
M’inicio en el reconeixement de diferents olors de l’entorn natural
M’inicio en la diferenciació de diferents sons de l’entorn
PERCEPCIÓ I LÒGICA
M’inicio en la identificació d’objectes assenyalats de l’entorn
Començo a aparellar objectes iguals
INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES
LLENGUATGE VERBAL
Produeixo sons
Demano ajuda o afecte quan ho necessito
Escolto atentament una explicació curta
M’agrada mirar imatges i dibuixos
Faig el gest de SI i NO
Intento reproduir accions dels adults
Faig veure que parlo per telèfon
LLENGUATGE PLÀSTIC
Manipulo diferents materials i objectes
Experimento amb diferents materials i textures
Utilitzo pintura de forma espontània
LLENGUATGE MUSICAL

Imito alguns moviments d’una dansa o cançó
M’agrada escoltar cançons i cantarelles
Reconeixo algunes melodies i cantarelles

OBSERVACIONS:

TUTOR/A:

INFORME ESCOLAR 1-2 ANYS
ACTITUDS :
Davant de l’educadora

MOLT

BASTANT

POC

GENS

MOLT

BASTANT

POC

GENS

Es mostra alegre
Es mostra afectuós/a
Es mostra tímid/a i reservat/ada
Es mostra agressiu
Es mostra ansiós/a i inquiet/a
S'aferra a l'educador/a
Es sociable i col·laborador
S'enfada responent amb rebequeries
Davant del reny mostra ressentiment
Davant del reny reacciona amb agressivitat
Davant del reny es mostra sentit

Davant els companys:
Es mostra afectuós/osa
Es mostra tímid/a i reservat/da
S'aferra a un company/a
Molesta els companys.
Sobreprotegeíx els companys
Mostra sentiments de rivalitat.
Accepta la presència i companyia de l'altre

Durant el joc:
Es mostra actiu/va
Es mostra participatiu/va
Es mostra absent
Es mostra independent
Es mostra agressiu/va
Mostra sentiments de rivalitat.
Accepta la presència i companyia de l’altre

MOLT

BASTANT

POC

GENS

Durant el treball
MOLT

BASTANT

POC

GENS

Es mostra actiu/va
Mostra indiferència
Mostra interès
Mostra satisfacció

OBSERVACIONS:

HÀBITS:
En el vestir

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

Col.labora quan l’adult el vesteix
Es posa peces senzilles
Sap treure's peces senzilles
Col.labora quan Faduít el vesteix

En el menjar
Manifesta que té gana o set
Roman assegut/da a la cadira
Agafa el biberó i beu aigua
Agafa el got i beu aigua
Utilitza el pitet
Agafa correctament la cullera

En la higiene personal
Col·labora quan l'adult el renta
Mostra satisfacció per estar net/neta
Mostra iniciativa per rentar-se quan s'embruta
Distingeix net/brut
Controla els seus esfínters

En el treball

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

Roman assegut a la cadira
Respecta els treballs i creacions pròpies
Mostra interés pels aprenentatges
Demana ajut a l'educadora quan ho necessita
Agafa correctament els estris de treball

En l’ordre:
Ajuda a recollir les joguines
Sap on es desen les joguines
Llença els papers a la paperera
Sap fer fila per desplaçar-se d'un lloc a l'altre

En la responsabilitat
Obeeix davant les normes
Obeeix davant les prohibicions
Sap complir encàrrecs senzills
Té cura del material i objectes de la classe

En la relació
Respon als missatges d'afecte de l'adult
Comparteix amb els nens/es les joguines
Té cura de no fer mal als companys
Saluda quan arriba i s'acomiada quan se'n va

OBSERVACIONS:

ÀREA DE DESCOBERTA D’UN MATEIX:
ASSOLIT

Mostra bona coordinació òculo-manual
Encaixa peces grans
Utilitza el moviment de la pinca en accions de :
encaixar, enganxar....
Identifica les parts més conegudes del cos
identifica les parts de la cara
Reconeix als seus companys
Distingeix entre estar dret/assegut/estirat
Mostra una coordinació adequada a la seva edat
Mostra correctament el reflex de caiguda
Pot iniciar i aturar el movíment a una ordre donada

OBSERVACIONS

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

ÀREA DE DECOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I
SOCIAL:
Reconeix els membres de la seva familia
Reconeix als educadors/es , la seva aula i les dependències de llar.
Reconeix als comanys de l’aula i les seves coses
Reconeix elements característics de les estacions de l’any ( tardor,
hivern , primavera, estiu)
S’inicia en la identificació dels colors (vermell, groc, verd, blau)

S’inicia en la identificació de les formes ( rodona, quadrat, triangle)

Manipula i explora activament les joguines, objectes i materials de
l’aula.
Es concetra en l’exploració
Imita comportaments i accions d’adults
Imita jocs i accions
Toca, sospesa i reconeix tàctilment diferents objectes i materials i
les seves qualitats
Reconeix diferents olors de l’entorn natural
Tasta i contrasta diferents gustos.
Diferencia la forma dels objectes i aprecia les qualitats
assenyalades
Reconeix alguns sons de la natura i de l’entorn habitual

Relaciona, associa i percep semblances, diferencies, i contrastos
entre objectes i elements
Diferencia accions contraries com: (posar, treure, omplir, buidar...)

Diferencia situacions a l’espai com: dins-fora,
sobre -sota, dalt - baix)
OBSERVACIONS:

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGE
Llenguatge verbal:

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

ASSOLIT

SEGUIX EL
PROCÈS

HA DE
MILLORAR

Es comunica per mitjà de gestos, moviments i sons corporals
Adquireix progressivament el vocabulari adequat a la seva edat
Mostra plaer per observar contes d’imatge i làmines de murals
Comprén els missatges que li transmet l’adult
Escolta atentament una explicació curta

Llenguatge plàstic
Gaudeix amb la manipulació de la pintura
Manipula el material seguint les pautes d’ús establertes per
l’educador/a
S’expressa amb espontaneïtat realitzant traços lliures

Mostra interès en l’observació d’obres d’art.

Llenguatge musical:

Gaudeix amb la música
Participa activament en els jocs- dances
Realitza la mímica de les cançons
Diferencia entre el soroll-silenci
Reprodueix sons per imitació
Discrimina una soroll fort d’un de fluix
Respecta l’estoneta de relaxació
Acosegueix relaxar el seu propí cos mentre escolta música clàssica

Gaudeix escoltant música clàssica , l’escolta amb atenció i en
reconeix alguns fragments treballats

OBSERVACIONS:

INFORME ESCOLAR 2-3 ANYS
ACTITUDS:
COMPORTAMENT I ACTITUD A L’ESCOLA
A l’escola , s’hi sent a gust i gaudeix
Es mostra alegre
Es mostra trist/a
Es mostra introvertit/da
Es mostra ansiós/a
Es mostra tranquil/l·la
Es mostra inquiet/a i mogut/da
Necessita ajut del mestre/a
Es mostra cada cop més autònom/a i amb iniciativa
Assisteix a l’escola amb regularitat
És puntual al arribar a l’escola
QUANT A LA RELACIÓ AMB EL MESTRE/A
Procura captar l’atenció del mestre/a
Es mostra obert/a i comunucatiu/va amb el mestre /a
Li costa relacionar-se amb el mestre/a
S’enfada responenet amb rebequeries si no aconsegueix el seu propòsit
QUANT A LA RELACIÓ AMB ELS COMANYS/ES
Es mostra afectuós/sa i sociable amb els companys/es
Molesta als seus companys/es
Li agrada estar amb els seus companys/es
Només vol estar amb el mestre/a
Comparteix el material
Li costa compartir el material
EN EL JOC I LES ACTIVITATS
Mostra iniciativa en el joc
Prefereix seguir les indicacions donades
Es mostra dominant
Es mostra submís/a
Li agraden les activitats dirigides
Prefereix jugar lliurement

Li agraden els jocs tranquils
Li agraden els jocs actius i moguts
Es mostra satisfet de les seves produccions
Comença a saber compartir les joguines
Li costa compartir les joguines i el material
EN EL TREBALL
Es mostra actiu
Es mostra indiferència
Mostra interés
Mostra satisfacció
Demana ajut a l’educador/a quan ho necessita
Respecta els treball i creacions pròpies
Mostra una actitud activa davant una dificultat superable

OBSERVACIONS

HÀBITS:
EN EL VESTIR
Es posa peces de rona amb ajuda
Es treu peces de roba amb ajuda
Sap baixar-se i pujar-se els pantalons per anar al lavabo
Necessita ajuda de l’adult per pujar-se o baixar-se els pantalons
EN EL MENJAR
Quan té gana o set ho demana
No acostuma a manifestar si té gana o set
Menja sol/a
Necessita ajuda a l’hora del apats
Fa ús dels útils de menjar
Li costa utilitzar els coberts
EN LA HIGIENE PERSONAL
Mostra autonomia en la higiene personal

Es renta les mans i la cara sol/a
Es renta amb ajut
Es moca sol/a
Es moca amb ajut de l’educador/a
Controla el pipi durant el dia
Li costa de controlar el pipi durant el dia
EN EL TREBALL
Roman assegut/da a la cadira
Li costa romandre assegut/da a la cadira
Agafa correctament els estris de treball
Li costa agafar correctament els estris de treball
Respecta els treballs i creacions propies
EN L’ORDRE
Penja la bata al seu penjador
Li costa de ordrenar les seves coses i penjar la bata
Llença els papers a la paperera
Llença els papers a la paperera només si se li recorda
Ajuda endreçar les joguines i el material
Li costa ajudar a endreçar les joguines
EN LA RESPONSABILITAT
Obeeix davant les normes
Li costa obeïr davant les normes
Obeeix davant les prohibicions
Li costa obeïr davant les prohibicions
Sap complir encarrecs senzills
Té cura del material comú
Llença el material i no en té cura
EN LA RELACIÓ
Escolta els altres quan li parlen
Li costa escoltar els altres
Normalment saluda i s’acomiada
Saluda i s’acomiada quan se li recorda
Demana perdó quan se li demana que ho faci

Li costa demanar perdó quan es fa necessari
Aprén progressivament a demanar perdó
Aprén progressivament a donar les gràcies
Sap fer silenci
Li costa fer silenci

OBSERVACIONS

EN LA RELACIÓ A LA SITUACIÓ D’APRENENTATGE
AL MENJADOR ( ESMORZAR I BERENAR)

SEMPRE

DE
VEGADES

MAI

SEMPRE

DE
VEGADES

MAI

Roman ben assegut/da a la cadira
Agafa correctament els estris de menjar
Habitualment menja sol/a
Utilitza pitet
No li costen els canvis en l’alimentació ( triturat a sencer)
Accepta la introducció de nous aliments
No acostuma a embrutar-se gaire menjant

A L’ESTONA DE DESCANS

Se’n recorda d’anar al lavabo abans de dormir
Es queda tranquil/a a l’hora de dormir
Utilitza el bolquer per fer la migdiada
Necessita xumet per dormir-se
No li costa quedar-se dormit
Es desperta amb facilitat de la migdiada
Se’n recorda d’anar al lavabo després de dormir.

EN RELACIÓ A LES ÀREES D’APRENENTATGE

LLEGENDA DE VALORACIONS

ASSOLIT
EN PROCÉS D’ASSOLIMENT
ENCARA NO ESTÀ ASSOLIT
NO AVALUABLE

DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES

MOTRICITAT AMPLA
Camina correctament
Camina en diferents direccions
Sap desplaçar-se de puntetes i de talons
Corre sense predre l’equilibri
Puja i baixa escales
Salta amb els dos peus alhora
Es desplaça saltant
Salta des d’una alçada
Realitza el gateig de forma contralateral
Sap arrastrar-se per terra
Comença anar amb tricicle
Controla l’equilibri en l’acció de xutar
Llença pilotes en la direcció que vol
Entoma pilotes
S’enfila per tot arreu
S’inicia en la ralització de tombarelles
Té facilitat per relaxar-se a través del massatge corporal
Assoleix un bon punt de relaxació en els massatges realitzats amb diversos objectes:
pilotes,mocadors, plomes….
MOTRICITAT FINA
Apila objectes
Encaixa objectes

Enfila boles grans
Contrueix trencaclosques de peces grans
Contrueix torres
Monta i desmonta objectes
Passa pàgines amb cura
Tapa i destapa objectes
Fa la pinça amb els dits
Esquinça paper fent el moviment correcte de pinça
Rebrega paper fent boletes
Pasta, aixafa, estira plastilina i altres materials
Enganxa adhesius
EL COS
Reconeix el seu cos en general
Reconeix parts del cap i la cara, les anomena
Reconeix parts del tronc, les cames i els braços , les anomena
Diferencia un nen d’una nena
Identifica el general al qual pertany
EMOCIONS
Reconeix un rostre alegre i un de trist
Identifica una situació agradable i una desagradable
Identifica situacions que produeixen alegria i tristesa
Identifica situacions li produeixen por

OBSERVACIONS

DESCOBERTA DE L’ENTORN

EXPLORACIÓ
Ho toca tot
Explora i investiga per iniciativa pròpia
S’interesa per les coses noves
Imita els adults a través del joc simbòlic.

PERCEPCIÓ
Coneix les seves pertinences
Reconeix els objectes propis de l’aula i els espais de l’escola
Reconeix algunes caracterìstiques de la tardor
Reconeix algunes caracterìstiques de la hivern
Reconeix algunes caracterìstiques de la primavera
Reconeix algunes caracterìstiques de l’estiu
Localitza objectes amagats
Percep la diferencia entre el dia i la nit
Fa trencaclosques de tres peçes
SENSORIAL
Diferencia i reconeix tàctilment la qualitat de diferents objectes i materials.
Reconeix l’olor de diferents elements de l’entorn habitual i natural,i n’aprecia els contrastos
Identifica i distingeix diferents sons de l’entorn proper cotidià i natural
Diferencia i contrasta diferents gustos
Reconeix i anomena el color vermell
Reconeix i anomena el color groc
Reconeix i anomena el color blau
Reconeix i anomena el color verd
DESCOBERTA
Coneix i anomena el seu nom i el dels comanys/es
Reconeix els menbres principals de la seva famìlia
Coneix i anomena objectes, animals,aliments,estris, i elements de l’entorn natural proper i
treballat a la llar
Coneix i anomena peces de roba pròpies de les diferents estacions de l’any
Gaudeix de les festes i celebracions, i coneix algunes tradicions
MESURA
Diferencia ; gran-petit
Diferencia : llarg-curt
Diferencia : alt-baix
Diferencia : molts-pocs-cap /més-menys
Compara mides: més alt que/més llarg que
Diferencia entre quantitats: un/a, dos, tres
GEOMETRIA

Diferencia i nomena la forma: rodona
Diferencia i nomena la forma: quadrada
Diferencia i nomena la forma: triangular
Identifica semblances i diferencies en persones, animals, objectes
Associa elements
Fa seriacions segons la forma o el color
Classifica i aparella objectes
Identifica l’element repetit o canviat de posició d’un petit grup
SITUACIÓ EN L’ESPAI
S’orienta dins de l’escola-llar
Distingeix: dins i fora
Distingeix: a sobre i a sota
Distingeix: a dalt i a baix
Distingeix: danvat i darrera
Distingeix: obert i tancat

INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGES
LLENGUATGE VERBAL
Intetena fer-se entendre
Expressa les seves necessitats parlant
Parla amb claretat
Utilitza el possessiu meu-meva
Formula i respon preguntes
Enriqueix progressivament el seu vocabulari
Escolta atentament les explicacions
Segueix el fil d’una conversa
Enten ordres de complicació creixent
Gaudeix escoltant contes
Recorda l’argument d’un conte
Recorda i recita un petit poema o una cantarella
LLENGUATGE MUSICAL
Reconeix melodies i cançons conegudes
Gaudeix cantant cançons

Interpreta una cançó amb gestos
És capaç de cantar una cançó
Participa activament en els jocs-dances
Diferencia el so del silenci
Diferencia entre un so fort i un de fluix
Segueix ritmes senzills
Escolta mùsica clàssica amb atenció
Experimenta amb diferents instruments
LLENGUATGE PLÀSTIC
Escampa pintura amb les mans i els dits
Fa ditades
Estampa amb diferents materials
Comença a realitzar la tècnica del collage
Pinta utilitzant diferents eines: ceres toves,pinzell, rodet…..
Acoloreix un espai determinat
Realitza el traç vertical
Realitza el traç horitzontal
Fa rodones
Observa obres d’art amb atenció.

OBSERVACIONS

QTUTOR/A:

INFORME ALUMNE/A

CICLE LLAR D’INFANTS
EDUCACIÓ INFANTIL

DADES PERSONALS DE L’ALUMNE/A:
COGNOMS I
NOM:____________________________________________________________
DATA NAIXEMENT:___________________________
MUNICIPI NAIXEMENT:_______________________
NACIONALITAT:_____________________________
NOM DELS PARES O TUTOR LEGAL:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ADREÇA:_________________________________________________________________
C.POSTAL:________________
POBLACIÓ:_________________________________________

LA MESTRA

INFORME ESCOLAR. PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL:
OBSERVACIONS FÍSICO-MOTORES
ASPECTE GENERAL
Pes i alçada proporcionada
Pell sense ferides,grans,taques,etc
El seu aspecte és saludable
Defectes físics
Defectes sensorials:visuals, auditius
Deficiències físiques: les seves activitats mostren un baix nivell energètic,
es cansa amb facilitat
Hàbits higiènics en relació al seu cos,la roba i l’alimentació
Falta freqüentment a llar per malaltia

COORDINACIÓ MOTORA
1.LOCOMOCIÓ
Es capaç de caminar, córrer i saltar
Circula per la clase amb facilitat i destressa
Al caminar ensopega continuament
Cau sense motiu
Xoca amb tot
Es capaç de saltar amb els dos peus
Es capaç de saltar amb un peu
Manté bé l’equilibri
2. POSITURA
Mostra una posició correcta quan està assegut
Mostra una posició correcta al caminar

Al caminar mostra una altura desigual de les espatlles
Recolza el cap al braç o a la mà quan treballa
Seu malament
Seu encongit
3.EXPRESSIÓ DINÀMICA
Els seus moviments són coordinats i precisos
El seu sentit del ritme és: bo, regular, baix
Els seus gestos i moviments són expressius

Es capaç d’escenificar un conte
Es capaç de dramatitzar estats d’ànim
MANIPULACIÓ
1.ÚS DE LES MANS
És esquerrà, dreta, ambidextre
Torna les pàgines dels llibres sense tencar-les, sense arrugar-les i sense
tacar-les
Mostra habilitat per retallar, pegar, modelar,plegar,cargolar, etc
Es capaç de realitzar moviments que precisen una coordinació exacta, com
lligar els cordons de les sabates
Es capaç de botonar-se la bata
2.ÚS DELS ESTRIS
Agafa els estris correctament entre els dits polze i index
Agafa els estris amb el palmell de la mà
Dibuixa i escriu suaument
Quan escriu apreta molt, tant que, de vegades, esquinça el paper i trenca la
mina del llapis
Li agrada pintar i dibuixar
Al colorejar se surt del contorn de les figures
HÀBITS NERVIOSOS
Es posa els dits al nas
Es posa objectes a la boca
Es xupa els dits
Es mossega els llavis
S’arrenca els cabells
Es mossega les ungles
Es mossega els cabells
Es dóna cops a ell mateix
Contrau els braços, les mans i els peus
Es queda molta estona quiet d’una manera cridanera
Fa l’ullet
Mossega el llapis
Gronxa la cama
Es rasca freqüentment

OBSERVACIONS DE L’ASPECTE EMOCIONAL
1.CARACTERISTIQUES DE LA SEVA TONALITAT AFECTIVA
En les seves raccions predomina: l’alegria, l’agressivitat, l’apatia, l’enuig, etc
Es tímid i retret
Es molt sensible a les reaccions emocionals. S’emociona fàcilment
El seu comportament és inestable, descontrolat.
2. MANIFESTACIONS AFECTIVES
Freqüentment fa abraçades, petons, carícies, etc
Sembla àvid d’afecte, li agrada que el mimin
Sempre està penjat del coll dels altres
Dóna i sol·licita freqüentment proves d’afecte
Poques vegades sol·licita demostracions d’afecte
Mai fa carícies i sempre que pot les evita
Quan té mal li agrada que li facin carícies
3.REACCIONS EMOCIONALS DE FRUSTRACIÓ
Es sensible a la sensura : plorar, es posa agressiu,etc
Davant una frustració es posa molt agressiu
La seva agressivitat és física: empeny, mossega, dóna cops, pessiga
La seva agressivitat és verbal: insulta, crida, amenaça
Davant la frustració reacciona amb autoagressivitat
Davant les desil·lusions plora i s’inhibeix
4.SENSIBILITAT ARTÍSTICA
EXPRESSIÓ PLÀSTICA
Els seus dibuixos es distingeixen per alguna característica especial
Els seus dibuixos són estereotipats
Es molt creatiu en les seves obres
Utilitza: tots els colors/ només alguns colors
Li agrada pintar I dibuixar
Li agrada experimentar amb diferents materials
EXPRESSIÓ MUSICAL
Té bon sentit del ritme
Mostra agudesa i precisió auditiva
Sap valorar el silenci per a aprendre a escoltar
Coneix cançons i joscs senzills

OBSERVACIONS SISTEMÁTICA DE L’ASPECTE SOCIAL
1.HABITUALITZACIÓ A LES NORMES ESCOLARS
Arriba puntual a l’escola
Deixa l’abric al seu lloc
Agafa la bata i se la posa
Té cura del seu material i també del material dels seus companys
Quan ha utilitzat un material el recull, l’endreça i el deixa al seu lloc
Obeeix les ordres i respecta les normes establertes dins de la llar.
Col·labora a l’hora d’endreçar i recollir
Utilitza la paperera
2.RELACIONS SOCIALS AMB ELS COMPANYS
Es preocupa de fer-se amics. Li agrada els contactes socials
Comparteix les seves coses amb els altres
Té: molts, pocs, cap amic
Evita els companys. S’ailla
Es rebutjat pels seus companys
Es queixa constantment. Sempre acusa als seus companys
Les seves relacions amb els altres menbres de la llar es caracteritzen per
contactes físics primaris: empenyer,intercanvi d’objectes
Les seves relacions es caracteritzen per contactes verbals: preguntes,
converses, etc
Es afable i cordial amb les persones conegudes, però es mostra reservat
quan s’enfronta a algú qui no coneix
Es capaç de ser el lider d’un joc o bé ser un més
Es capaç de prendre iniciatives. Sap col·laborar en grup
S’ofereix voluntari per realitzar tasques en grup
Ajuda de forma espontània als seus companys, de manera especial, als més
petits
3.RELACIONS SOCIALS AMB EL MESTRA/E
Es mostra amable amb la mestra/e
Coneix i respecta l’autoritat de la mestra/e
Obeeix a la mestra amb naturalitat
Es capaç d’escoltar i mantenir un diàleg amb la mestra
Explica a la mestra experiències familiars i personals
OBSERVACIÓ DE L’ASPECTE INTEL·LECTUAL
1.RESPECTE AL TREBALL ESCOLAR

Es cansa amb facilitat
És incapaç de concentrar-se en el treball
Participa activament en les activitats
Mostra interès per les feines que fa
És molt ràpid treballant
La seva atenció és bona
És organitzat/da a l’hora de treballar
Té cura del seu material i de les feines que realitza
2. OBSERVACIONS DELS PROCESSOS DE BASE
Mostra dificultats a l’hora de ralitzar activitats sensorials com plegar,
rascar, estripar, etc.
Mostra dificultats a l’hora de realitzar exercicis sensorials d’oïda: percep
sons febles,onomatopeics, etc
Mostra dificultats a l’hora de realitzar exercicis sensorials de l’ull:
coneixement de les formes, colors,matisos, gammes etc
Coneix les diferents posicions dels objectes realcionats entre ells
Té problemes de lateralització i estructuració de l’espai respecte a
l’esquema corporal.
3. DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE
Comprèn ordres de complexitat cada vegada més creixent
Sap escoltar
Pronuncia les paraules de manera adequada
Utilitza els mots de manera adequada
Té dificultats en algun fonema en particular
El seu vocabulari actiu i passiu és ampli
Estructura bé les frases
Sap explicar alguna experiència personal o familiar
Sap dialogar
És capaç d’interpretar imatges o escenes senzilles
Sap dir petits poemes
Li agraden els embarbussaments
Simula parlar per telèfon
Fa preguntes oportunes i/o intel·ligents
Sap interpretar els llibres d’imatges

OBSERVACIONS:

1.DESENVOLUPAMENT LÒGICO-MATEMÀTIC
Classifica objectes segons un criteri definit anteriorment: color, forma,
grandaria, etc
Es capaç de resoldre problemes de la vida real
Ordena objectes per grandàries
Coneix els diferents termes que indiquen posició: dalt, baix,etc
Sap puntejar el contorn de les figures.
CONDUCTA OBSERVADA: ACTITUDS DEL COMPORTAMENT
1.A LA LLAR EL NEN/A ES MOSTRA

Espontani
Apàtic
Tímid
Inhibit
Inestable
Colèric
Impulsiu
Violent
Adaptat
Silenciós
Xerraire
2. EN LES ACTIVITATS D’ESBARJO EL NEN/A ES MOSTRA

Un comportament normal
Busca la protecció de la mestra
Violent
Agressiu
Aïllat
Inhibit
Passiu
3.DURANT ELS JOCS LLIURES EL NEN/A ES MOSTRA
Amb molta iniciativa. Es capaç de jugar sol/a sense fer massa escampall
Amb poca iniciativa
Mostra un compartament normal
4.ACTITUD DEL NEN/A DURANT LES ACTIVITATS INTEL·LECTUALS

Interès espontani
Interès normal
Poc interès

Desinterès total
5. ACTITUD HABITUAL EN TOTES LES ACTIVITATS

Es mostra capaç de treballar sol
No fa les feines si no està molt motivat
Es mostra incapaç de fer cap feina
Necessita l’ajut de la mestra
6.COMPORTAMENT DEL NEN/A AMB LA MESTRA/E
Normal
Distant
Depenent
Afectuós
Contrari
7.COMPORTAMENT DEL NEN/A AMB ELS ALTRES NENS/ES
Mostra un comportament normal
Distant
Influenciable
Pertorbador
Mostra una actitud de lideratge
8. COMPORTAMENT DURANT LES ACTIVITATS D’ESBARJO
Mostra un comportament normal
No juga
Juga sol
Participa en petits grups
Juga amb colla
Jocs violents
Jocs tranquils
9.CANVI DE COMPORTAMENT AL LLARG DEL CURS
De la inhibició a la col·laboració
D’inhibit a turbulent
De turbulent a tranquil
10.SENSE TRANSFORMACIONS EN EL COMPORTAMENT
Resta invariablement passiu
Resta invariablement actiu
11.REALITZACIONS
Es van millorant

Es van deteriorant
Inacabades
Es mantenen
12.PRESÈNCIA DE TICS
Es mossega les ungles
Es gronxa
Es xupa el dit
Altres
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