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1 INTRODUCCIÓ
El projecte Educatiu és el document estratègic marc per a la institució escolar.
És l’instrument clau que orienta la intervenció educativa del centre, el
projecte de referència a l’hora de justificar i legitimar qualsevol actuació que,
a nivell individual o col·lectiu, realitzi qualsevol membre de la comunitat
educativa.
Segons la Llei d’Educació de Catalunya, en el marc de l’ordenament jurídic, el
projecte educatiu és la màxima expressió de l’autonomia dels centres
educatius. Constitueix la guia que recull la identitat del centre, n’explicita els
objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que les criatures
assoleixin les capacitats a treballar en tota l’etapa i les àrees i els continguts
que s’hi relacionen. El projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre
i contribueix a impulsar la col·laboració entre els diversos sectors de la
comunitat educativa i la relació del centre amb l’entorn social. També ha de
tenir en compte, si n’hi ha, els projectes educatius territorials. Per a definir-lo
s’han de valorar les característiques socials i culturals del context escolar
i les necessitats educatives dels i les alumnes.

2 MARC LEGISLATIU
Les següents lleis configuren el marc legal de les Escoles Bressol Municipals i
els Serveis a la Petita Infància:
a L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per referèndum el 18 de juny
de 2006 i publicat en el DOGC del dia 20 de juliol de 2006, La LEC, llei
d’educació de Catalunya 12/2009 i la LOMQE 8/2013.
b L’Estatut d’Autonomia indica que en aquest primer cicle educatiu, la
Generalitat disposa de competències exclusives respecte els continguts
educatius i la regulació dels centres, la definició de les plantilles del
professorat i de les titulacions i especialitzacions de la resta del professorat.
Tanmateix l’Estatut atorga als poders locals competències pròpies en la
planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil.
c

La LOMQE subratlla que l’educació infantil constitueix una etapa amb
identitat pròpia que atén nens i nenes de fins a sis anys. Convé destacar tres
trets rellevants que marca la LOMQE sobre el primer cicle de l’educació
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infantil: d’una banda la naturalesa educativa del cicle, d’altra la
responsabilitat de les administracions públiques en la promoció d’un
increment progressiu de l’oferta de places, i per últim, el paper destacat de
les administracions locals en aquest tram.
d Llei5/2004del9dejuliol,del Parlament de Catalunya, de creació de llars
d’infants de qualitat, desplegada el mes de juliol del 2006 que estableix
al seu preàmbul, la necessitat de garantir els drets dels infants entre els
zero i els tres anys i d’atendre les necessitats de les famílies i les noves
realitats socials. Els infants de zero a tres anys tenen drets socials, entre
els quals el dret a l’educació, un dret que el Govern ha de garantir d’acord
amb els principis establerts per la Convenció dels drets de l’Infant i la
legislació vigent en aqueta matèria, especialment la Llei18/2003,del4 de
juliol, de suport a les famílies. L’educació l’han de compartir bàsicament
la família i la llar d’infants.
e Decret 282/2006, que desplega la llei 5/2004 i regula el primer cicle
d’educació infantil i els requisits dels centres. L’objectiu d’aquest decret és
protegir els drets de l’Infant, tot establint les competències educatives a
assolir, les finalitats i els principis d’aquest cicle, entre els quals s’incorpora la
llengua de l’ensenyament, d’acord amb l’article de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística. Es regulen també les condicions relatives als i
les professionals i als espais per impartir aquest cicle. Respectant en tot cas
els drets dels infants, cal que l’educació infantil de primer cicle sigui prou

flexible per adaptar-se en allò que sigui possible, tant a les necessitats
dels infants com les de les seves famílies. Aquest cicle es pot desenvolupar
segons diferents models d’organització i funcionament i d’acord a uns
calendaris i règims horaris que, estant al servei de l’interès superior de
l’infant, permetin conciliar la vida laboral amb la primordial responsabilitat
dels pares, de les mares, dels tutors en la criança i en l’educació dels seus fills
i filles.

L’educació infantil de primer cicle s’ha d’impulsar en coordinació i
col·laboració amb els ajuntaments. Així es preveu la delegació de
competències relacionades amb el consell de participació de les llars d’infants,
amb el procés de preinscripció i admissió a centres i amb la resolució dels
expedients administratius dels centres privats.
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3 PROJECTE LINGÜÍSTIC
3.1

Marc legislatiu

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de
l’ensenyament i l’educació. S’utilitzarà normalment com a llengua vehicular
i d’aprenentatge dins la llar d’infants, respectant, en qualsevol cas, els drets
lingüístics individuals dels infants d’acord amb la legislació vigent.
Un dels objectius primordials del conjunt d’activitats de la llar
d’Infants, és el desenvolupament de les capacitats lingüístic comunicatives dels nens i les nenes, per tal que el llenguatge
esdevingui un instrument útil per a la resta dels aprenentatges i per a
la comunicació.
D’altra banda, la diversitat lingüística de la nostra comunitat ens fa adonar
de la càrrega social que comporta l’aprenentatge de la llengua com agent
del procés de normalització en l’ús de la llengua pròpia. Per això, es
procurarà un model docent lingüístic enriquidor. Tanmateix, a través de
la reflexió i l’estudi de la qüestió la llar d’infants, ha de proporcionar als
nens i les nenes un coneixement bàsicament del català, a fi que l’infant
comenci la seva etapa del segon cicle d’infantil amb una acceptable
competència comunicativa i sobretot, comprensiva. Per a aconseguir
aquesta finalitat, ens caldrà tenir present el context sociolingüístic i cultural
de cada infant i de la llar, per tal d’adequar el ritme, la intensitat i la
metodologia de l’ensenyament en relació a cada criatura.
3.2

Anàlisi del context lingüístic escolar

La Llar d’Infants Municipal Els Malfargats, ubicada a la població de Sort,
acull a nens i nenes de la localitat i de diversos nuclis del Pallars Sobirà, la
majoria dels quals, tenen com a llengua materna el català. Darrerament,
hem constat però, que ens arriben infants que la seva llengua és el castellà
o altres idiomes comunitaris.
Volem destacar que totes les educadores dominem la llengua catalana i
castellana i a més, algunes parlem amb el dialecte del pallarès.
D’altra banda, pel que fa als alumnes, dels que a dia d’avui tenim
matriculats al centre, la majoria tenen el català com a llengua vehicular i
principal, seguida del castellà.
5

3.3

Objectius lingüístics generals

L’ensenyament de les llengües pretén aconseguir al finalitzar l’etapa els
següents punts:
•

Conèixer la llengua catalana, a nivell oral, emprant-la normalment
com a llengua vehicular.

•

Habituar-se a sentir, en algun moment, la llengua castellana ( en
cançons, bàsicament o davant l’arribada d’algun infant nou vingut, la
llengua materna del qual sigui el castellà, mentre dura el seu procés
d’adaptació).

•

Comprendre i expressar-se en català els infants nou vinguts amb una
llengua materna diferent, algun missatge senzill dintre d’un context.

•
3.4
•

Que els infants coneguin que hi ha altres llengües (final de l’etapa).
Seqüenciació dels objectius o continguts per edats
De 0 a 1 any: tots els infants rebran l’atenció i es treballarà en català.
Es tindrà especial cura amb els infants vinguts de fora, la llengua
materna dels quals fos tant el castellà com una altra.

•

De 1 a 2 anys: la llengua vehicular seguirà sent el català, treballant el
dialecte del pallarès.

•

De 2 a 3 anys: davant de la plena explosió del llenguatge oral, la
llengua prioritària serà el català, malgrat se’ls parli als nens de
l’existència d’altres llengües. Com activitat extra escolar hi ha l’anglès.

•

La llengua catalana serà el vehicle d’expressió habitual a la llar en
tots els seus espais, tant en les activitats internes com les de
projecció externa.

•

El català serà emprat en totes les actuacions administratives de la llar
i en les comunicacions als organismes oficials.
En algun cas puntual podem informa a les famílies amb castellà però
se’ls recomanen que facin el curs de català que organitza el consell
comarcal perquè així puguin entendre el que els i diem o escrivim a
l’agenda.
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3.5

Orientacions metodològiques

La llengua parlada és el punt de partida per a l’accés a la llengua
escrita, i a fi de que tots els infants de la llar desenvolupin les seves
capacitats expressives i comunicatives, procurarem tant a l’aula com a
les

resta

d’espais,

un

ambient

acollidor,

que

afavoreixi

el

desenvolupament de la parla, per a què els infants aprenguin a
expressar-se amb coherència i a saber escoltar amb respecte.
Atenent a l’edat i ritme del infants, procurarem una bona pronúncia, un
augment de vocabulari, un llenguatge col·loquial correcte i una actitud
positiva, vers la comunicació oral i futurament, escrita.
Tot això, volem aconseguir-ho, mitjançant la parla habitual a les diferents
aules i a la resta d’espais de l’escola, escoltant contes i cançons, recitant
petits poemes i rodolins, fent titelles, amb el joc, etc.
3.6

Criteris per a l’avaluació de la llengua

A la llar d’Infants, sobretot al final de l’etapa, parem especial atenció en
els aspectes de pronúncia així com en l’ús que fa l’infant de la llengua
parlada. Tanmateix, considerarem aspectes com:
•

Producció de les estructures fonètiques, morfològiques i sintàctiques
pròpies de l’edat.

•

Adequació de la parla a els diverses situacions comunicatives.

•

Adquisició d’hàbits convencionals en situacions de comunicació oral,
com demanar la paraula, respectar el torn.

•

Absència total o parcial de l’ús del llenguatge oral a la lar (caldrà
avaluar els possibles motius).

•

Absència de comprensió (cal avaluar els motius).
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4 CONTEXTUALITZACIÓ
4.1

On Som

El present projecte educatiu de centre parteix de la idiosincràsia pròpia del
territori on està situada l’escola bressol i de la realitat dels infants i les famílies
que configuren el centre. El centre està ubicat a Sort, municipi i capital
comarcal del Pallars Sobirà. El Pallars Sobirà compta amb una població de
6.986 habitants i una densitat del 5,0 hab/km², dades que la situen com la
comarca amb menor densitat poblacional del país. Sort, per la seva banda té
una població de 2.164 habitants, repartits en els 15 pobles que constitueixen
el municipi. La Llar d’Infants els Malfargats està situada als baixos de l’Av.
Diputació núm. 24 de Sort, amb el telèfon núm. 973620468.
4.2
Què Som
La Llar d’Infants municipal de Sort Els Malfargats es va crear el curs 1997- 1998
a recer d’un col·lectiu de pares i mares que, juntament amb l’Ajuntament de
Sort, van engegar el projecte. Amb l’esforç de tots s’ha aconseguit una Llar
d’Infants que cobreix les necessitats de la zona i de les famílies de la comarca.
Aquesta és una escola bressol pública, oberta als nens i les nenes d’edats
compreses entre els 4 mesos i els 3 anys, oferint un servei a infants i famílies
d’altres municipis de la comarca. És una llar gestionada per l’Ajuntament de
Sort.
Som una llar d’infants que treballem per espais, d’aquesta manera totes les
criatures des dels 4 mesos fins als 3 anys, poden moure’s i jugar lliurement per
l’espai que més els hi agrada i/o anar-los experimentant en funció de les seves
necessitats i interessos. Entenem la llar com un espai on anar creant dia rere
dia en comunitat, fent d’aquest, un lloc per a tothom i de tots i totes, on
viure i ser i on anar creixent. Un indret viu i dinàmic on les educadores i
els/les alumnes som investigadors/es i creadors/es de la realitat. Alhora,
el fet de viure en un poble ens ofereix l’oportunitat de gaudir de diferents
experiències com per exemple sortir una vegada a la setmana per anar al
poliesportiu a fer psicomotricitat, donar un tom i veure el riu. Anar a conèixer
les professions dels bombers, dels mossos d’esquadra, dels que tenen una
parada al mercat... Viure les diferents festivitats del poble com el carnestoltes,
el Mandongo, entre d’altres. I connectant realitats que es donen dins la llar i
fora d’aquesta, créixer juntes i junts.
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Trets d’identitat
L’objectiu de la llar d’infants és compartir amb les famílies l’educació de
les seves criatures, cobrint i satisfent les seves necessitats i propiciant
espais i experiències d’aprenentatge que afavoreixin i donin lloc a un
desenvolupament integral i significatiu. Des de la llar es vetlla perquè els
infants adquireixin hàbits de comportament, d’higiene i d’alimentació, partint
de la seva realitat i dels seus interessos, tot impulsant la seva autonomia.
4.3

Objectius Generals

L’article 56.6 de la llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, disposa que el
Govern ha de determinar el currículum que, per al primer cicle de l’Educació
Infantil, s’ha de centrar en els continguts educatius relacionats amb el
desenvolupament del moviment, del control corporal, les primeres
manifestacions de la comunicació i del llenguatge, les pautes elementals
de convivència i relació social i la descoberta de l’entorn proper dels
infants. Així doncs, segons aquest decret els infants del primer cicle
d’Educació Infantil al finalitzar l’etapa hauran de ser capaços d’assolir els
següents objectius:
•

Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i
emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per
manifestar les pròpies emocions i sentiments.

•

Establir

relacions

afectives

positives,

comprenent

i

apreciant

progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de
comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
•

Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes
d’alimentació, repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia
i orientant-se en les seqüències temporals quotidianes i en els espais que
li són habituals.

•

Comprendre el llenguatge adult i el dels altres infants, comunicar-se i
expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una
progressiva millora del llenguatge oral.

•

Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius,
augmentant l’autonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i
l’orientació en l’espai quotidià.
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•

Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de
les pròpies vivències i establir relacions entre objectes segons les seves
característiques perceptives.

•

Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica i anar-les
representant mitjançant el joc simbòlic.

•

Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic,
musical i plàstic.

4.4

Objectius Específics
3.4.1 Objectius vers l’infant

•

Conèixer el seu cos i el dels altres, les seves possibilitats d’acció i aprendre a
respectar les diferències.

•

Observar el seu entorn familiar, natural i social.

•

Adquirir progressivament autonomia en les seves activitats quotidianes.

•

Desenvolupar les seves capacitats afectives.

•

Relacionar-se amb els altres i adquirir pautes de relació social, de convivència,
i de resolució de conflictes.
3.4.2 Objectius vers les famílies
•

Crear un vincle afectiu per tal de fomentar la participació dins la comunitat
educativa.

•

Promoure la cohesió social i l’educació intercultural. Potenciar la relació
entre les famílies i el seu entorn, amb un treball preventiu i amb la llengua
catalana com element vehicular.

•

Facilitar la comunicació espontània dels pares i les mares amb els seus
fills/es i/o educadors/es. Crear un vincle per tal de poder resoldre tot tipus
de situacions, dubtes, etc. que comportin un dilema o neguit.
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5 ORGANITZACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS
5.1

Organització dels grups d’edat

La llar d’infants Els Malfargats, aquest curs escolar presenta un seguit de
canvis, a efectes de la COVID-19. Tanmateix, per tal d’ajustar-nos a la
normativa que determina el Departament d’Educació i Salut s’han hagut de
restablir un seguit de punts en relació a l’organització dels grups d’edat.
-

P0: un grup d’infants d’entre 0- 1 any.

-

P1: infants d’entre 1-2 anys. Hi haurà dos subgrups amb dues
educadores a l’aula que fins a dia d’avui ha sigut de P2 (l’aula gran).

-

P2: un grup d’infants d’entre 2-3 anys.

El nombre màxim de places del centre és de 36 infants, ampliable fins a
un total de 38 nens i nenes sempre hi quan es doni el vistiplau de la
inspecció educativa. No obstant, tenint en compte els metres quadrats del
centre, aquestes places han hagut de baixar.
5.2

Organització dels diferents espais del centre
MENJADOR: es troba en mig de les aules dels Cabirols (P1) i les

Àligues (P2). També fa les funcions de sala d’usos múltiples per dur a terme
activitats com ara pintura, psicomotricitat i/o experimentació. I alhora serveix,
a més, de sala dormitori per als infants d’entre 1 i 3 anys.

Aquest any aquest espai estarà partit en dos subespais, per no barrejar grups
d’infants.
CUINA: disposa dels utensilis i electrodomèstics adequats per a oferir
un servei de menjador escolar eficaç, eficient i ajustat a les característiques
pròpies d’aquesta etapa i de les necessitats de les criatures.
DESPATX: es realitzen les tasques administratives i d’atenció a les
famílies i també és el lloc on es desa la documentació del curs vigent. Així
doncs, la documentació de cursos anteriors es troba custodiada, durant el
temps que exigeix la legislació pertinent, a l’arxiu comarcal. La sala del
despatx alberga el lavabo de les educadores, el vestidor i el traster amb la
caldera.
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ZONA D’ESBARJO: disposem d’un pati situat entremig de dos edificis,
amb dues zones enrajolades amb peces de cautxú, una de les quals és per als
nens i les enes que no caminen. El pati està distribuït per racons que pretenen
oferir als infants diverses possibilitats de joc, i per tant d’aprenentatge, en
funció dels seus interessos i les seves característiques. Els racons de joc fixes
que s’ofereixen als infants són:
-

Joc simbòlic: caseta de fusta, una cuineta, troncs de fusta, diferents
materials naturals per poder experimentar, caixes de plàstic i un
sorral.

-

Racó pictòric: pissarres penjades de les parets.

-

Racó matemàtic: fusta per classificar els colors i posar les pilotes
que toquen. També hi ha peces de fusta per fer construccions, petits
troncs i caixes de plàstic.

-

Espai de lectura: contes que expliquen les educadores.

-

Hort: hi trobem flors, verdures i plantes aromàtiques i un espai de
gespa natural.

Per delimitar l’espai de l’hort s’han instal·lat uns troncs que serveixen alhora
per treballar l’equilibri.
** Aquesta zona d’esbarjo s’utilitza a diari, a no ser que per qüestions meteorològiques no
sigui adient. Així doncs, els dies de neu, es demana a les famílies que portin roba d’abric per
poder sortir a l’exterior a jugar.
** En aquest curs escolar 2020-2021, els espais seguiran com fins ara però amb unes tanques
que delimitaran els diferents grups i així els nens i les nenes podran ser alhora a fora i gaudir
d’aquestes estones.

6 PERSONAL
6.1

Personal docent

El personal que atén als infants de l’escola compleix els requisits de titulació
que estableix el decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regula el primer
cicle d’Educació Infantil i els requisits dels centres o els que estableix la
legislació vigent.
Tots els membres de l’equip educatiu intervenen i vetllen pel benestar de totes
i tots els infants. Hi ha una educadora per aula, la qual fa la funció de tutora
i és la que fa l’entrevista d’inici. I la directora vetlla pel bon funcionament
de la llar i s’encarrega de la coordinació i gestió de l’equip educatiu.
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Funcions del personal docent
• DIRECCIÓ: Silvia Canal.
El director/a és la persona responsable de la llar d’Infants i té com a missió
fonamental la representació, gestió, organització i planificació del centre. És
important remarcar que les funcions es poden modificar en funció de les
necessitats sobre el funcionament i l’organització del centre. Així, les funcions
d’aquesta figura són:
1 Representar el centre davant d’altres institucions, de caràcter educatiu
o de qualsevol altre àmbit implicat en el funcionament del centre.
2 Vetllar per l’aplicació i el compliment de les normatives i lleis vigents.
3 Impulsar i vetllar la implicació i participació de les famílies al centre.
Establir mecanismes que ho afavoreixin.
4 Gestionar i coordinar la participació amb altres sectors de la comunitat
educativa i d’altres relacionats amb l’atenció als infants.
5 Dirigir i coordinar les activitats de l’escola i dels serveis complementaris.
Aquesta funció implica la distribució de les tasques, a fi de garantir el
bon funcionament de l’escola bressol i dels serveis a la Petita Infància.
6 Dinamitzar i supervisar tots els aspectes pedagògics d’acord amb els
programes formatius que s’estableixen.
7 Mantenir les relacions necessàries amb les famílies dels infants atesos.
8 Mantenir les relacions necessàries amb els serveis i professionals
relacionats amb l’educació i el desenvolupament dels infants.
9 Actuar com a supervisor/a de les qüestions organitzatives i
pressupostàries de l’escola.
10 Vetllar pel manteniment i la conservació del centre, de les seves
instal·lacions, mobiliari i equipaments, així com tenir cura de la seva
reparació quan correspongui.
11 Dinamitzar i cohesionar l’equip educatiu.
12 Desenvolupar tasques docents en absències curtes de qualsevol
educadora.
13 Mantenir la coordinació amb l’Ajuntament de Sort, de tots els aspectes
necessaris.
14 Vetllar, coordinar i participar en el Pla de Formació Permanent de tot el
personal de l’escola.
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15 Conèixer, implantar i vetllar pel Pla de Prevenció de Riscos Laborals i Pla
d’emergència.
16 Mantenir la coordinació amb el representant de l’empresa, per tot allò
que afecti al funcionament de l’escola.
17 Elaborar la proposta d’elaboració de documents base del centre.
18 Impulsar el treball en equip i el compliment dels acords d’aquest.
19 Vetllar pel compliment del PEC.
20 Garantir el funcionament de les activitats del centre de forma
coordinada amb els sectors implicats.
21 La direcció vetllarà per delegar la responsabilitat en una educadora
durant els períodes de temps que estigui absent.
•

EQUIP EDUCATIU

Les seves funcions són:
1 Participar en l’elaboració i la revisió del Projecte Educatiu de Centre,
així com a l’elaboració de tota la documentació que sigui necessària
o marqui el decret vigent en aquell moment.
2 Promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la innovació
pedagògica.
3 Participar en la programació del Pla General Anual de centre, que
explicitarà la prioritat del curs.
4 Preparar les reunions de grup (d’inici de curs al setembre i de control
d’esfínters al segon trimestre) i les entrevistes personals amb les
famílies (abans de començar el nou curs per parlar de manera
individualitzada).
5 Participar en la valoració del curs, que es durà a terme durant els
últims dies de juny. Realitzar la Memòria Anual.
6 Fixar els criteris d’avaluació del treball fet.
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EDUCADOR/ES –TUTORS/ES
El personal educador seguirà amb el seu grup tot el cicle de P-0 a P-2, atès
que resulta beneficiós durant aquesta etapa mantenir una mateixa referent.
En aquest curs escolar, l’equip docent està format per:
❖ Silvia Canal: Mestra /Directora
❖ Teresa Jové: Tècnica / Educadora
❖ Noèlia Marcial: Tècnica / Educadora
❖ M. Tere Villalta: Tècnica / Educadora
❖ Irene Vázquez: Tècnica / Educadora
Les funcions corresponents de les educadores de llar d’infants són:
1 Atendre directament els infants, sent el o la responsable del grup
assignat, en el seu desenvolupament de la personalitat individual i
social, tant en el camp físic com psíquic i social i de la seva higiene
personal, vestit i alimentació. Atendre, així mateix, la vigilància i
custòdia dels infants en el cas de sortides programades pel centre.
2 Ensenyar als infants a ser cada cop més autònoms, a no dependre de
la educadora.
3 Formar part de l’equip educatiu participant en l’elaboració, l’execució
i l’avaluació dels projectes que s’estableixin en el pla general de
funcionament del centre.
4 Programar, desenvolupar i avaluar els processos educatius i d’atenció
als infants.
5 Mantenir una relació periòdica amb els familiars dels infants,
proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals
i serveis educatius relacionats amb l’educació i el desenvolupament
dels infant.
6 Supervisar i avaluar el personal en pràctiques adscrits a l’aula.
7 Omplir full d’incidència si li ha passat alguna cosa al nen o la nena.
8 Vetllar per la neteja i ordre, tant a la pròpia aula com del material i
espais comuns de l’escola.
9 Seguir la normativa del centre.
10 Participar activament en el Pla de Formació Continua.
11 Tenir cura del llenguatge que s’empra.
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12 Organitzar-se per sortir al sorral tot l’any. Parla amb les famílies del
benefici que porta sortir al aire lliure. Encara que nevi també es sortirà
per poder experimentar amb la neu. Quan plogui no.
13 L’educadora es que es farà càrrec de parla amb les famílies per tema
organització de la seva aula. Pot contar amb el suport de la directora.
Cada educadora tutora compta amb una hora i deu minuts a la setmana per realitzar tasques
de preparació, programació i avaluació educativa. Aquestes hores sense l’alumnat es duen a
terme al centre i es poden organitzar ja sigui realitzant una hora i deu minuts cada setmana o
dues hores i vint minuts cada quinze dies. A més a més, l’equip ha de participar a les reunions
de coordinació, així com a les trobades convocades per la Direcció.

Els criteris d’assignació de les educadores en els diferents grups d’edat és responsabilitat de
la direcció del centre. No obstant, prèviament es realitza una consulta a l’equip educatiu per
afavorir la implicació de totes les membres del centre i valorar conjuntament la idoneïtat dels
recursos personals a les característiques i necessitats de cada grup. L’assignació es fa d’acord
amb els criteris pedagògics establerts en el projecte educatiu, especialment en relació als
aspectes lingüístics, l’atenció a la diversitat, les característiques dels diferents grups classe i
la continuïtat en el mateix grup.
L’educador o educadora que no sigui tutor o tutora d’un grup d’infants s’encarregarà
d’aquelles tasques que estiguin establertes en el projecte del centre i de dur a terme les
suplències que es produeixin i de les quals no es derivin substitució: baixes curtes, permisos,
etc. La disponibilitat total de l’equip educatiu de la llar d’infants, juntament amb la flexibilitat
en l’organització dels grups d’infants, han de permetre fer les tasques de coordinació i
programació del centre.

6.2

Personal no docent
•

PERSONAL DE MANTENIMENT

Correspon al personal de manteniment de l’Ajuntament de Sort realitzar
funcions que requereixen una pràctica concreta o coneixements generals
d’ofici, és a dir tasques de manteniment, instal·lació o reparació de l’edifici
i de l’exterior així com dels accessos. També de les instal·lacions no
complexes a les dependències de la Llar per al suport de les activitats
educatives.
•

PERSONAL DE NETEJA

Correspon al personal de neteja les tasques de neteja de les instal·lacions de
la llar d’infants, així com de les joguines, la maquinària i els estris de cuina.
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•
La

ASSESSORAMENT DEL CDIAP
llar

d’infants

compta

amb

l’assessorament

del

Centre

de

Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), que està format per una
psicòloga, una fisioterapeuta i una logopeda. Proporcionen a les
educadores elements d’informació sobre l’actuació dels alumnes per tal
d’adaptar i millorar el seu procés de creixement i d’aprenentatge.
•

AMPA

La Llar d’Infants compta amb una AMPA, constituïda i regida per la legislació
vigent en la matèria i pels seus Estatuts, aprovats reglamentàriament.
L’Associació està formada per un/a secretari/ària un/a president/a i un/a
tresorer/a. El règim de sessions ordinàries està determinat als Estatus
d’aquesta. La quota de soci/a anual és de 20 euros per família. Es plantegen
i es dinamitzen activitats per recaptar diners, com xerrades o cursos
adreçats a les famílies i activitats per als infants.

7 SERVEIS
7.1

Servei d’escolaritat

El centre ofereix el seu servei d’atenció directa a les famílies i als infants
des de les 8.30 fins les 17.00 hores, de dilluns a divendres. No obstant,
degut a les circumstàncies d’aquest any, a dia d’avui destaquem que no
hi haurà ampliació d’horaris, degut a què no podem ajuntar grups
d’infants. En els mesos de juliol i agost, la llar actua com a “casal” i l’horari és
de 9.00 a 17.00 hores.
El compliment dels horaris per part de les famílies, tant a les arribades com a
les recollides, és imprescindible per respectar els ritmes dels infants, del grup
i per garantir la bona gestió del centre.
7.2

Servei de menjador

El centre disposa de menjador i cuina equipada per poder donar un bon servei
de menjador als infants. S’escalfen els tapers de vidre que els infants porten de
casa i desprès se’ls serveix el menjar en plats. També es pot portar el dinar en
termos, i en tots els casos es recomana que els recipients estiguin marcats amb
etiquetes.
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En cas que se sol·liciti dinar de càtering, les famílies han de portar al centre només el pitet i
berenar.
Pel que fa als menús, des de la llar es facilita a les famílies un menú orientatiu, de caràcter no
obligatori, basat en orientacions alimentàries saludables i equilibrades, adients a l’edat dels
infants.

L’atenció a l’hora de dinar va a càrrec de tot l’equip educatiu, inclosa la
directora. Tanmateix, l’horari de menjador és de 12.00 a 12.45 hores.
7.3

Servei d’activitats extraescolars

Les activitats extraescolars que ofereix la llar d’infants són les següents:
-

Anglès: activitat dirigida a nens i nenes d’entre 2 i 3 anys. Es fa una
hora a la setmana.

-

Música: dirigida a infants d’entre 1 i 3 anys. Consisteix en una
extraescolar de descoberta i potenciació de la intel·ligència musical
i del plaer per l’expressió artística. Es fa una hora a la setmana.

7.4

Administració

Les quotes de la llar d’infants es paguen per mesos avançats i
mitjançant domiciliació bancària, a l’inici de cada mes. Cal destacar:
-

La falta d’assistència al centre no eximeix del pagament de la
mensualitat.

-

Els rebuts retornats tenen un recàrrec de 10 euros en concepte de
comissió. I l’impagament de dues mensualitats seguides donarà lloc
a un avís a la família. La persistència en l’impagament durant un mes
més serà causa de la rescissió de la matrícula. El cobrament dels
rebuts serà exigible per via executiva.

Anualment, cada família té dret a un mes de vacances, sense pagament
de quota de la llar, sempre que es notifiqui de forma prèvia a la direcció
del centre.
Pel que fa als mesos de juliol i agost, al segon trimestre es passa un full
d’inscripció per confirmar l’assistència. En cas que es confirmi l’assistència
als mesos d’estiu i posteriorment no s’assisteixi, la família ha d’abonar
igualment la quota corresponent.
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Habitualment, entre els mesos de juny i juliol s’abona la quota bonificada
de 60 euros en concepte de matrícula per al curs següent. En cas d’altes
fora del període ordinari de matriculació l’import de la quota és de 120 euros.

Aquest curs s’ha fet l’abonament al mes d’agost.
Referent als infants de nova matrícula, que començaran l’escolaritat a mig
curs, atès que al setembre encara no han complert les 16 setmanes d’edat
necessàries per començar l’escolarització, poden realitzar-la al mes de juny
i incorporar-se a la llar en el moment que la criatura hagi complert les 16
setmanes. En cas de no incorporar-se a la plaça reservada, en el moment
que l’infant tingui 4 mesos, la família ha d’abonar l’import de les
mensualitats per mantenir la plaça.
Es recorda que en cas que tingui lloc un retard en l’hora de recollida dels infants al llarg del
curs escolar, la família haurà d’abonar la quantia corresponent en concepte de penalització.

7.5

Horari escolar

La Llar d’infants obre les seves portes a les 8.30 fins les 17.00 hores, de
dilluns a divendres. No obstant, durant els mesos de juliol i agost l’horari
és de 9.00 a 17.00h.
Referent a les sortides dels infants:
-

L’hora de recollida dels infants que no es queden a dinar al centre és a
les 12.00h.

-

L’hora de sortida per als infants que dinen al centre però no fan
migdiada és a les 13.30h.

-

L’hora de sortida de les criatures que no es queden a berenar és abans
de les 16.00h.

-

L’horari de recollida dels infants que es queden a berenar és a partir de
les 16.45h fins a les 17h com a tard.

En cas que, de forma planificada, s’hagi de recollir l’infant fora de les hores de sortida
fixades, cal informar prèviament a la tutora i la directora.

-

Les activitats d’aula es realitzen entre les 10.00h a les 11.00h.

-

La sortida al pati es fa a partir de les 11.00h fins l’hora de marxar a
casa o dinar a la llar.
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Durant l’hivern també es surt al pati, sempre que les condicions meteorològiques no ho
impedeixin. Així que informem que les famílies porteu roba d’abric i de recanvi per si és
necessari.
En els mesos de calor es surt al pati entre les 9.15h i les 10.30-11.00h i es fan activitats
d’aigua. Aquest curs escolar, caldrà valorar la situació de la COVID-19.

-

El berenar es dona entre les 16.00 i les 16.30h. Cada família, al matí,

ha de portar el berenar de l’infant.
7.5.1 Curs escolar 2020- 2021
El curs escolar 2020-21 comença el dilluns 14 de setembre i finalitza el
dimecres 30 de juny. Els mesos de juliol i agost la llar realitza servei de casal.
-

-

Dies de lliure disposició:
•

7 de desembre de 2020

•

30 d’abril de 2021

•

25 de juny de 2021

Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de
2021, ambdós inclosos.

-

Carnestoltes: El dilluns dia 15 de febrer, la llar tancarà a la 13.00h i
no donarà dinar.

-

Vacances de Setmana Santa: del 27 al 5 d’abril de 2021, ambdós
inclosos.

-

Vacances d’estiu: des del dia 1 fins el dia 12 de setembre, ambdós
inclosos.

7.5.2 Informació per a les famílies
Documents per realitzar la matrícula
Al mes de maig tenen lloc les prescripcions, les quals es tramiten via
Online. I a finals de maig o principis de juny es pengen les llistes
d’admissió a la Llar d’infants. El full de les prescripcions es troba penjat a la

plana web del Departament d’Educació de la Generalitat. A més, s’ha
d’adjuntar la següent documentació:
-

Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.

-

Fotocòpia del carnet de vacunes.

-

Fotocòpia del DNI o Passaport dels progenitors/tutors legals.
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-

Fotocòpia del llibre de família.

-

Fotocòpia de les dades bancàries.

-

Foto de carnet del nen/a.

Quan s’ha formalitzat i s’ha admès la preinscripció, les famílies dels
infants han de realitzar la matrícula. Aquest darrer tràmit la llar d’infants
us enviarà el document corresponent perquè el pugueu omplir.
Pels infants que ja han estat matriculats al centre, les famílies han de signar, al final
del curs en qüestió, un full per confirmar la matrícula pel següent curs.

Autoritzacions
El centre disposa de diferents autoritzacions que les famílies han de
presentar signades:
-

Sortida del centre: El centre disposa d’autoritzacions per a la
recollida de l’infant per part d’algun adult que no sigui el pare i/o
la mare.

Al principi de curs s’entrega a les famílies un full amb tres autoritzacions que
han d’omplir en cas que no vinguin ells/es a recollir a la criatura. En cas de
necessitar més autoritzacions es poden demanar a la tutora. No deixarem
marxar l’infant del centre amb cap persona sense un previ avís i
l’autorització pertinent firmada i presentada al centre.
-

Dret d’imatge: El centre disposa d’un Blog on les educadores
pengen fotos de les activitats que fan amb els infants, sempre i
quan les famílies ho hagin autoritzat. Tanmateix, si no hi ha
autorització de l’infant, no es penjarà cap foto on surti ell/a.
També es posen les imatges de les diferents activitats realitzades
WhatsApp, on només poden accedir les famílies del grup-classe
corresponent a l’infant.

-

Desplaçaments: Durant el curs escolar, el centre fa algunes
sortides: una vegada a la setmana es va al poliesportiu a fer
psicomotricitat, es fa alguna passejada pel poble per visitar el
mercat, anar al riu, conèixer el Parc de Bombers, entre d’altres.
Totes elles habitualment es fan principalment amb el grup de P2
però és necessari tenir l’autorització de totes les famílies, tant de
p1 com p2.
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-

Medicació: No es donarà cap medicament a un infant sense
autorització i petició escrita de la família, avalada amb el
document de la prescripció facultativa.

En el full d’autorització s’ha de fer constar el nom de l’infant, el nom del
medicament, la quantitat que se li ha de donar i l’hora a la que se l’ha de
prendre. Aquesta autorització l’ha de demanar prèviament la família a
l’educadora en qüestió i entregar-se-la a ella, juntament amb el medicament
corresponent. Aquesta autorització també s’aplica per tractament
homeopàtic.
Informació i normativa de malalties
És habitual que durant els primers anys de vida del nadó es posi malalt,
sovint a causa del procés de maduració immunològica que tots els infants
han d’assumir. Pel seu bé i el dels altres alumnes, si un infant està malalt
cal que no assisteixi a la llar d’infants. En el cas que l’infant es posi malalt
mentre és al centre, les educadores avisaran immediatament a la família per
tal que l’infant malalt no hagi de quedar-se a l’escola més temps del
necessari i pugui marxar a casa.
Amb això, un infant no pot assistir a la Llar sempre que presenti:
-

Qualsevol malaltia febril (Temperatura axil·lar de +37,5ºC en les
darreres 12 hores sense antitèrmics). Si un infant ha marxar de
la llar amb 38,5ºC de febre, l’endemà no pot assistir encara
que hagin passat les 12 hores sense antitèrmics.

-

Faringitis bacteriana fins 24h després d’iniciar antibiòtic (inclosa
l’escarlatina).

-

Parotiditis (galteres), fins que la criatura estigui asimptomàtica 59 dies de l’inici.

-

Xarampió, fins 4-5 dies després de l’inici de l’exantema.

-

Rubèola, fins 7 dies després de l’inici exantema.

-

Varicel·la, fins 6 dies després de l’inici de l’exantema o quan tot
siguin crostes.

-

Tosferina, fins 5 dies després d’iniciar antibiòtic

-

Hepatitis A, fins 7 dies després d’inici, i no icterícia

-

Vòmits i/o diarrees fins remissió.
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-

Impetigen (lesions sobre infectades a la pell), fins 24h després
d’iniciar antibiòtic.

-

Gingivoestomatitis herpètica (múltiples aftes a mucosa oral), fins
que estigui curat.

-

Pediculosis capitis (polls), fins 24h després del tractament.

-

Conjuntivitis, fins que no hi hagi vermellor ni lleganyes (mínim 2
dies després d’iniciar antibiòtic).

Pel que fa a la Síndrome boca-mà-peu, no cal exclusió, sempre hi quan no hi hagi
febre ni malestar pot tornar.

Tot infant que presenti: febre, dificultat respiratòria, trastorn de
consciència, vòmits, diarrea amb moc o sang, úlceres bucals no
catalogades o conjuntivitis, no pot anar a la llar d’Infants fins haver estat
examinat pel seu pediatra.
En cas que es reculli l’infant de la llar amb febre o amb algun símptoma
citat anteriorment, aquest haurà de romandre a casa com a mínim 12h en
observació. L’escola podrà exigir que la família lliuri al centre un informe
del/a pediatra, on s’hi faci constar el diagnòstic i la garantia que la malaltia no
és contagiosa.
7.5.3 Pla d’actuació davant la COVID-19
Davant el context de pandèmia que estem vivint, apart de les malalties
citades anteriorment, s’han de tenir en compte els símptomes propis de la
Covid19. Així doncs, a continuació es detalla el pla d’actuació pertinent.
1 Comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La família i/o l’alumne/a
ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma.
En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es podria
considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa
de temperatura a l’arribada a l’escola.
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En cas d’un possible positiu
Tal com informa el Departament d’Educació en el document Pla d’actuació1, la
família o la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de
referència per valorar la situació i fer les actuacions necessàries. Si es decideix
realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, l’infant i la família amb qui conviu hauran
d’estar en aïllament al domicili fins a conèixer-ne el resultat.
En cas d’un positiu confirmat
Si es dona un cas de Covid-19 al centre, cal comunicar-ho al Servei Territorial,
que ho comunicarà a Salut pública, la qual donarà les instruccions sobre les
mesures de quarantena que cal prendre.

Qui decideix les mesures que cal prendre en un centre davant d’un cas positiu
de Covid-19 són les autoritats sanitàries competents.
La comunicació entre els Serveis Territorials d’Educació i Salut pública
garantirà la coordinació fluïda, en última instància, entre el centre educatiu i
els Serveis Territorials de vigilància epidemiològica encarregats de l’estratègia
de control de brot que pot incloure, en determinats casos, el tancament total
o parcial del centre educatiu.
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial
del centre educatiu serà el resultat de la valoració sobre el terreny, per part de l’autoritat
sanitària. Si hi ha un cas positiu se’n farà la comunicació a l’Ajuntament a través dels Serveis
Territorials.

7.5.4 Material a portar al centre
•

1 caixa de mocadors de paper.

•

Bolquers d’un sol ús (si n’utilitza).

•

1 crema antiirritant (si n’utilitza).

•

1 paquet de tovalloletes humides.

•

El xumet (marcat) dins d’una bosseta (qui el necessiti) o bé l’objecte que
faci servir l’infant per dormir.

1

•

1 biberó o got amb nansa (marcat amb etiqueta).

•

Un recanvi de totes les peces de roba que habitualment porti posades

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-202021.pdf
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l’infant. Si no porta bolquer, també caldrà posar unes sabates. Tot dins
d’una bossa de roba amb el nom de l’infant, igual que tota la roba.
•

Llençolet (mida petita) per abrigar-se (marcat amb nom i cognoms), si
dorm al matí.

•

Tovallola de bany petita (30cm x 50 cm aproximadament) amb nom i
cognoms.

•

Si és el seu primer any, una fotografia de carnet (si aneu a la
fotògrafa del carrer Major digueu que és per a la llar d’Infants)

•

Una motxilla per poder portar les coses de l’infant. Una bata, amb nom
i cognoms i veta per penjar al penjador.

•

Les jaquetes o jerseis que els infants deixin al penjador marcats amb el
nom i cognoms i amb veta.

•

Unes sabates per poder estar per la llar o mitjons antilliscants.

Què cal portar si l’infant es queda a dinar i dormir?
•

El dinar, amb carmanyoles de vidre o en un recipient que mantingui el
menjar calent. Tot s’ha de marcar amb etiqueta.

•

Un pitet, marcat amb el nom i cognoms.

•

Un llençolet petit per abrigar-se (es retornarà a les famílies cada 15 dies
per poder-lo rentar). Ha d’estar marcat amb nom i cognoms.

•

El xumet i/o objecte per dormir, marcats amb nom i cognoms.

És important que escolliu roba pràctica i còmoda per vestir l’infant. Així
doncs, eviteu posar-los peto, sempre que pugueu.
Per al dia que es fa psicomotricitat, els infants han d’anar amb
xandall i calçat esportiu per poder-se moure millor.
Reiterem la importància que tot estigui marcat amb nom i cognoms
o només cognoms per no perdre cap objecte ni peça de roba.
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8 ACOLLIMENT DELS INFANTS I LES FAMÍLIES
Abans de començar el curs es fa una entrevista inicial entre la família i la
tutora, on s’hi fa una recollida d’informació de la criatura. Amb caràcter anual
es realitza una tutoria per parlant dels canvis i valorar conjuntament
l’evolució de l’infant.

Destaquem que durant el curs també es poden realitzar més trobades, ja
sigui per petició de la família o de la tutora.
A l’inici del curs es fa una reunió general (per a totes les famílies,
indiferentment del nivell del seu fill/a) informativa d’inici de curs.

En cas que alguna família no pugui assistir, pot demanar una reunió amb la
direcció.
8.1

Adaptació

Des del centre considerem que perquè es doni una òptima adaptació de
l’infant, és necessari el treball conjunt entre l’escola i la família. Creiem
que oferir un bon escenari per a què la criatura pugui adaptar-se
positivament a la llar és una tasca conjunta entre família i centre, per això us
recomanem un seguit de pautes que potser poden ser-vos d’interès i guia.
-

Abans de començar el curs escolar creiem que és bo seguir els
mateixos horaris d’alimentació i descans que l’infant tindrà al
centre.

-

No enganyeu a l’infant i expliqueu-li la nova situació amb
raonaments senzills.

-

Recomanem fer un horari curt durant els primers dies.

-

Procureu que l’infant assisteixi amb regularitat a la llar d’infants.

-

Intenteu, en la mesura del possible, que els comiats siguin
curts, decidits i ràpids. Això no vol dir que la família no pugui
estar- se una estona dins l’aula, però com més estona estigueu
amb la criatura, el moment del comiat serà més complex.
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Des de la llar d’infants considerem que aquest punt té molta importància
en tot el benestar integral de la criatura i és per això que intentem vetllar
perquè família i infant transiteu aquest procés adaptatiu de la manera més
sana possible. No obstant, aquest punt està pendent de perfilar degut al
context pandèmic que vivim i de les condicions estrictes que hem de seguir
des del Departament d’Educació (no es pot superar la ràtio de persones en un
espai X). No obstant, ja avancem que sí que es podrà fer però poca estona,
pel motiu que citem. Amb això, l’adult s’haurà de canviar el calçat, la
mascareta, desinfectar-se les mans i prendre’s la temperatura abans
d’accedir a l’aula.
-

Ser puntuals a l’hora de recollir la criatura a les entrades i
sortides.

-

Fer els mínims canvis possibles a casa.

-

Davant qualsevol neguit o situació, informar a l’educadora i
directora.

9 ASPECTES METODOLÒGICS DEL CENTRE
9.1

Què pretenem?

L’Educació Infantil està constituïda per dos cicles de 0 a 3 anys i de 3 a 6
anys. La llar d’infants comprèn el primer cicle d’Educació Infantil, de
0 a 3 anys. Així, les àrees curriculars que es pretenen treballar en
aquest cicle es divideixen en tres grans blocs:
a Descoberta d’un mateix i dels altres: El cos i la pròpia imatge, el
joc i el moviment.
b L’activitat i la vida quotidiana: Cura d’un/a mateix/a, descoberta
de l’entorn natural i social, els primers grups socials, la vida en
societat, els objectes, els animals i les plantes.
c

Intercomunicació i llenguatge: Llenguatge verbal, musical, plàstic
i matemàtic.

Aquests blocs es treballen adaptant-los a l’edat del nen/a i al seu
moment evolutiu. Per tant, des del centre apostem perquè aquest sigui
un espai contextual de l’infant i no es pretén que sigui un substituïu de
la família, sinó un complement.
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Tanmateix, les finalitats de l’escola infantil són les següents:
-

Potenciar la creativitat, l’ interès i la curiositat per la descoberta.

-

Garantir la seguretat dels infants i cobrir les seves necessitats
fisiològiques.

-

Transmetre, amb l’activitat diària, uns hàbits que permetin a les
criatures aconseguir autonomia i seguretat i que els facilitin
l’adquisició de nous aprenentatges en els seu procés personal.

-

Potenciar la convivència, atès que afavoreix la igualtat entre
persones de diferents sexes, cultures i capacitats físiques i
psicològiques.

9.2

Metodologia

A la Llar d’Infants Els Malfargats es treballa sempre des del joc i tenint
en compte el component lúdic de les activitats. Cada responsable de
grup es prepara la seva programació tenint en compte els nens i les nenes
que configuren el grup i el moment evolutiu en què es troben cadascun
d’ells i elles.
Partint de la base que els primers anys de vida de l’infant són de vital
importància, el centre s’enfoca en atendre i cobrir les seves necessitats
bàsiques de les criatures: higiene, alimentació, afecte, seguretat i
confiança. Però també tenint en compte les necessitats personals,
intel·lectuals i socials de cadascun d’ells, afavorint així els seus propis
processos evolutius i d’autonomia. Per tant, les propostes de joc es
troben en consonància amb aquests principis, posant especial atenció
a la vivencialitat.
Des del gener del 2017, la llar d’infants ha anat desenvolupant i
cuidant un projecte basat en la pedagogia dels espais i materials com
a element educatiu. En tant que és així, l’organització i la disposició dels
diferents espais i la selecció dels materials del centre responen a la
diversitat d’interessos i a les necessitats dels infants que acompanyem.
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En relació a la distribució de les aules, aquestes estan estructurades i
distribuïdes basant-nos amb la Teoria de les Intel·ligències Múltiples
de Gardner. Observem que des de ben petits, els nens i les nenes
adquireixen diferents aprenentatges, relacionant-los amb algun tipus
d’intel·ligència en concret. És a dir, la intel·ligència no es redueix només a
l’àmbit acadèmic sinó que és una combinació de totes les intel·ligències.
Així, Gardner va proposar una re-definició de la intel·ligència convertintla en un potencial psico-biològic, on és decisiva:
-

La influència de l’ambient en el qual es desenvolupa l’infant

-

Els seus estils cognitius

-

La disposició per resoldre problemes i crear productes

Així, aquesta metodologia ofereix vuit maneres diferents de ser
intel·ligents i dona més importància a les capacitats i habilitats
individuals de cada criatura, ja que no tots i totes tenim les mateixes.
Tanmateix, amb aquest nou mètode d'aprenentatge, es fomenta la
creativitat i la col·laboració dels infants a partir del joc.
Per identificar aquestes capacitats, l’educadora ha de ser una figura
observadora i ha de documentar el fer de cada infant en el seu dia a dia i
en els diferents escenaris en què es mou.
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Pel que fa a aquestes intel·ligències, a continuació detallem les principals
característiques d’aquelles que abordem a la llar d’infants.
INTEL·LIGÈNCIA MUSICAL
La força d’aquesta intel·ligència radica des del naixement i varia d’igual
manera d’una persona a una altra. Necessita ser estimulada per
desenvolupar tot el seu potencial, ja sigui per tocar un instrument o
per escoltar una melodia amb sensibilitat. Té capacitat per escoltar,
cantar, tocar instruments, crear i analitzar música.
Per tal de potenciar-ne l'expressió es pot assistir a concerts, cantar, fer
música, introduir música de fons durant la pràctica d'altres activitats,
començar a escriure cançons, aprendre a tocar instruments, etc.
Aquesta intel·ligència és molt útil per aprendre idiomes.
INTEL·LIGÈNCIA LINGÜÍSTICA
Té capacitat per comprendre l’ordre i el significat de les paraules en
la lectura, l’escriptura i també en parlar i escoltar eficaçment. Són
persones que els hi agrada llegir, escriure, jugar amb les paraules,
explicar històries, etc.
Per tal de potenciar-la s'ha de dedicar temps a la lectura, als elements
per escriure, els debats, els diàlegs, les discussions, els contes, etc.
INTEL·LIGÈNCIA LÒGICMATEMÀTICA
Dels diversos tipus d’intel·ligència, aquesta és la més propera al
concepte tradicional d’intel·ligència. Té capacitat per identificar
models, calcular, formular i verificar hipòtesis, utilitzar el mètode
científic i els raonaments inductiu i deductiu. Aquells infants que la
posseeixen, es fan les preguntes del "per què" i el "com", raonen sobre
les coses, volen saber "què passarà després d'allò" i pensen de forma
seqüencial.
Per tal de potenciar-la es poden resoldre trencaclosques lògics, fer
càlculs, classificació d'objectes o visitar museus.
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INTEL·LIGÈNCIA INTERPERSONAL
Aquest tipus d’intel·ligència ens permet entendre als altres.
Consisteix en treballar amb gent, ajudar a les persones a identificar
i superar problemes. Té la capacitat de manejar les relacions humanes
i l’empatia, reconèixer i respondre als sentiments i personalitats dels
demés.
Podem potenciar-la amb debats, treballs cooperatius, reunions socials,
aprenentatge tipus mestre – aprenent, entre d’altres.
INTEL·LIGÈNCIA INTRAPERSONAL
Aquest tipus d’intel·ligència ens permet formar una imatge precisa
de nosaltres mateixos/es i poder entendre les nostres necessitats i
característiques, així com les nostres qualitats i defectes. És una
intel·ligència funcional per a qualsevol àrea de la nostra vida; capacitat
per plantejar-se metes, avaluar habilitats i desavantatges personals,
controlar el pensament propi, meditar, etc.
La podem potenciar escrivint un diari, pensar sobre les pròpies habilitats
i emocions, dur a terme projectes individuals, estar sol/a, etc.
INTEL·LIGÈNCIA NATURALISTA
És utilitzada per observar i estudiar la naturalesa. Té la capacitat
d’observar els models de la naturalesa, identificar i classificar
objectes, establir patrons i comprendre els sistemes naturals.
La podem potenciar a partir de la jardineria, l’observació i l’anàlisi de la
fauna i la flora, la investigació dels fenòmens de la natura, etc.

A la Llar d’Infants Els Malfargats creiem que la manipulació i
l’experimentació són bàsiques pel procés integral de l’infant. Així
doncs, dia rere dia oferim escenaris i diferents propostes per tal que les
criatures puguin manipular i experimentar, tot estimulant els sentits.
Observem que a través d’aquesta metodologia oferim l’oportunitat a tots
els infants per anar creixent, descobrint l’entorn, gaudir del plaer de
jugar...
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En aquestes edats, els infants fan servir tots els sentits, observen els resultat
de les seves accions sobre el material, experimenten el plaer i exploren les
sensacions

que

produeix

el

contacte

amb

diferents

materials.

Descobreixen qualitats dels diferents elements: suau, fred, brillant, dolç,
salat, llefiscós, sec, humit, calent... Aprenen a coordinar les mans i utilitzen
els dits, entre d’altres accions. Per això a la llar d’infants vetllem perquè
dia rere dia, es donin aquestes estones de gaudi, de connexió, de
descoberta, de compartir, de crear, de fer i sobretot, de ser.
Al centre, també posem especial èmfasi en tots aquells aspectes
psicomotrius i posturals, ens comprometem a donar un suport específic
a aquells infants i famílies que així ho requereixin, per tal de garantir la
formació integral del nen/a. Així doncs, respectem el moment evolutiu i
ens ajustem a les diferents necessitats d’aprenentatge de cada nen/a
i també del grup, ja que som conscients i coneixedores que des del
moment de néixer, l’infant es mou i amb el moviment s’expressa, aprèn i
es relaciona, coneix l’entorn que l’envolta i es coneix a si mateix/a, explora
els seus límits i les seves possibilitats... I a més, amb el coneixement del
propi cos, la criatura crea la primitiva estructura del jo infantil.

L’espai exterior també té un gran valor
educatiu en el nostre centre escolar. Aquest
és ric i divers, de manera que ofereix
experiències sensorials, corporals, socials,
creatives, emotives... Al pati poden conèixer
aspectes relacionats amb el temps atmosfèric, les plantes, les bestioles,
el cel... Per això creiem que és important i sa que els infants surtin al pati
cada dia, a no ser que estigui plovent.
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Un altre aspecte on hi tenim la mirada posada dia rere dia és
l’aprenentatge dels hàbits. Potenciem l’aprenentatge dels hàbits per
poder afavorir l’autonomia personal, la creació d’una autoimatge positiva
i d’aquesta manera la convivència, comptant també amb el suport de la
família.
Les rutines també formen part del nostre projecte metodològic.
Valorar, treballar i definir hàbits i rutines és ben important en aquestes
primeres edats. Aprofitem les rutines per establir relacions càlides i
afectuoses, per comunicar-nos amb els infants, per estimular la seva
participació i cooperació.
En les rutines d’higiene, d’alimentació, descans, arribades i comiats...
vetllem perquè aquestes siguin de qualitat, així que les acompanyem amb
respecte, empatia i amor, cap a les famílies i sobretot, cap a les criatures
de la llar.
Quan donem respostes adequades, quan aprenem a escoltar els
infants, quan donem més valor al que fem amb ells i elles i quan
aprofitem més els moments de relació individual, l’ambient és més
tranquil, més amable per a tots i totes.

Per altra banda, també apostem i estem treballant amb les bases
neuromotores de la fomentació teòrica del mètode Padovan 2.

2

El mètode Padovan és un mètode de reorganització neurològica basat en els mètodes de Fay i del treball de

Rudolf Steiner, evolucionat i perfeccionat per Beatriz Padovan. Beatriz Padovan, de formació pedagoga i
fonoadiologa treballava en una escola de la metodologia Waldorf, en aquest tipus d’escola l’educació ha de durse a terme com una obra artística, en un ambient lliure i creador. En aquest entorn va observar i estudiar que
existien nens que no podien per si mateixos, malgrat rebre els suports terapèutics necessaris, desbloquejar
determinats processos cognitius. Beatriz Padovan va necessitar aprofundir en diferents disciplines per ajudar a
aquests nens i aquestes nenes a superar les barreres d’una manera respectuosa.
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Tanmateix, per poder seguir correctament en aquest treball comptem
amb l’acompanyament i la formació constant de l’Ester Reche i Bassa3.
Arrel d’aquest curs hi ha hagut canvis a les aules per a què els infant puguin
tenir un bon desenvolupament integral. Així doncs,
-

Cada aula té una hamaca per poder-se gronxar.

-

Contem amb un triangle Pickler i també un arc estil al triangle
Pickler.

-

Una espatllera i una rampa.

-

Els infants de 0 a 1 any dormen sense “llit de viatge” només
amb matalassos, on facilita el seu moviment.

9.3

Espais de la llar d’infants

9.3.1 Espais aula p0
L’aula de p0 és un dels espais que forma part de la Llar d’Infants Els
Malfargats. L’organització de l’espai de la classe de p0 ha de respondre a
les necessitats fisiològiques, de descobriment del propi cos i de l’entorn i
de llenguatge de les criatures.
També ha de permetre una distribució d’escenaris adaptada al ritme
individual de cada infant, i els espais s’han d’anar adaptant al llarg del curs a
mesura que es modifiquen les necessitats i els interessos dels infants. Amb tot,
en aquesta aula hi ha:

3

Mestra d’educació especial i logopeda. Directora d’”Educ’Art” que és un servei
adolescents on treballa el mètode Padovan.

educatiu per infants i
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9.3.1.1

Espai de joc confortable

Aquest espai, està al costat de la porta d’entrada a l’esquerra, entre l’espai
emocional i el de descobrir. Consta d’unes catifes i un mirall on les
criatures ses poden veure reflectits i anar descobrint la seva pròpia
imatge. L’infant té al seu abast materials d’exploració sensorial, un ninot
gran de peluix i elements mòbils que estimulen l’observació i el moviment
per agafar-los.
-

Intenció de l’espai

❖ Estimulació oculo – manual.
❖ Estimulació tàctil.
❖ Descobriment de la pròpia imatge.
❖ Estimulació sensorial.
-

Accions que els infants fan de forma espontània

Tot tipus de moviment lliure que necessiten en cada etapa de la seva
evolució i en cada moment del dia.
-

Intervenció de l’adult

❖ Fer de guia i observar el que fan els infants. Així, podem conèixer cap a
on es dirigeix la intenció d’ells i elles i quins aspectes desperten més
curiositats i interessos.
❖ Pensar, distribuir i organitzar l’ espai en diferents moments del curs
escolar. No només per ajudar als infants a descobrir-los sinó també per
afavorir els seus propis aprenentatges.
❖ Cuidar cada detall de l’espai per aconseguir una harmonia estètica.
❖ Vetllar perquè l’espai es mantingui en ordre, endreçat i organitzat.
9.3.1.2

Espai motriu

L’espai motriu ocupa la majoria d’espai de l’aula. És bastant gran i es troba
al mig de la sala. Disposa d’elements que estimulen als infants a posarse drets i a desplaçar-se. Hi podem trobar una barana de fusta que facilita
a l’infant a incorporar-se i mantenir-se dret, mòduls d’escuma, elements de
fusta amb rodes estables que permeten desplaçar-se agafat, un triangle
Pickler de fusta, una petita rampa de fusta per pujar i baixar i una hamaca.

35

-

Intenció de l’espai

❖ Facilitar la posició vertical de l’infant (posar-se de peu).
❖ Oferir els desplaçaments.
❖ Facilitar la incorporació dels infants.
❖ Estimular l’equilibri.
❖ Actitud de cura i respecte pel material.
-

Accions que els infants fan de forma espontània

❖ Posar-se de peus.
❖ Desplaçar-se mitjançant el gateig.
❖ Caminar.
❖ Pujar i baixar la rampa.
-

Intervenció de l’adult

❖ Fer de guia i observar el que fan els infants. Amb això, podem conèixer
cap a on es dirigeix la seva atenció i quins aspectes desperten
curiositats i interessos en ells i elles.
❖ Pensar i organitzar l’espai, tant per afavorir el creixement de les criatures
com per propiciar aprenentatges.
❖ Cuidar cada detall per aconseguir una harmonia estètica.
❖ Vetllar perquè l’espai es mantingui en ordre i ben organitzat.
9.3.1.3

Espai emocional

L’espai emocional es troba al costat de la porta d’entrada, a mà esquerra.
Disposa d’elements que estimulen el sentit del tacte; hi ha un monstre
de colors de fusta amb teles de colors suaus i una zona on hi ha la foto
de cada família perquè els infants les agafin quan vulguin i les observin.
-

Intenció de l’espai

❖ Estimulació tàctil.
❖ Fomentar l’autoestima de l’infant.
❖ Introduir als infants a identificar i conèixer les diferents emocions.
❖ Veure la família de cadascú i també conèixer la dels companys i
companyes.
-

Accions que els infants fan de forma espontània

Toquen al monstre, intenten agafar els objectes suaus... També busquen la
foto de la seva família, les agafen, les miren....
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-

Intervenció de l’adult

❖ Fer de guia i observar el que fan els infants. Amb això, podem conèixer
cap a on es dirigeix la seva atenció i quins aspectes desperten
curiositats i interessos en ells i elles.
❖ Pensar i organitzar l’espai, tant per afavorir el creixement de les criatures
com per propiciar aprenentatges.
❖ Cuidar cada detall per aconseguir una harmonia estètica.
❖ Vetllar perquè l’espai es mantingui en ordre i ben organitzat.
9.3.1.4

Espai per al descans

L’espai per descansar està al fons de l’aula i ocupa tot el fondo. Amb un
matalàs per cada infant, amb la seva foto. És un raconet destinat a què les
criatures se sentin tranquil·les per descansar, tot sentint l’acompanyament
de l’adult.
-

Intenció de l’espai

Descansar.
-

Accions que els infants fan de forma espontània

Els infants que ja es desplacen gatejant o caminant hi van autònomament per
descansar. També els infants de p0 s’hi estiren, descansen, es relaxen...
-

Intervenció de l’adult

❖ Vetllar perquè l’espai es mantingui en ordre i organitzat.
❖ Vetllar perquè les criatures se sentin tranquil·les i acompanyades en
l’estona del descans.
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9.3.1.5

Espai lector

Aquest racó està al costat de la finestra, on hi ha molta llum. Hi ha contes
de roba i de cartró on els infants poden agafar-los, mirar-los, manipular-los
i en algun cas l’educadora també els n’hi explica algun. Hi ha una catifa a
on els infants poden seure i mirar els contes.
-

Intenció de l’espai

❖ Estimulació visual.
❖ Estimulació tàctil.
❖ Observació de contes.
❖ Manipulació i utilització dels contes.
-

Accions que els infants fan de manera espontània

Els infants agafen els contes quan en volen mirar algun i els miren,
individualment o acompanyats d’algun altre infant. Sovint cedeixen algun
conte a un company/a.
-

Intervenció de l’adult

❖ Fer de guia i observar el que fan els infants. Amb això, podem conèixer
cap a on es dirigeix la seva atenció i quins aspectes desperten
curiositats i interessos en ells i elles.
❖ Pensar i organitzar l’espai, tant per afavorir el creixement de les criatures
com per propiciar aprenentatges.
❖ Cuidar cada detall per aconseguir una harmonia estètica.
❖ Vetllar perquè l’espai es mantingui en ordre i ben organitzat.
9.3.1.6

Espai de canvi i higiene

En aquest espai hi ha un canviador, on l’educadora atén les necessitats
higièniques dels infants i hi estableix, mitjançant jocs, moixaines i una
atenció particular, un lligam afectiu amb cadascun d’ells i elles. Al costat hi
trobem una pica i una aixeta on els infants, amb la ajuda de l’educadora,
poden beure aigua, rentar-se mans, la cara, etc.
-

Intervenció de l’adult

❖ Atén les necessitats higièniques dels infants.
❖ Estableix un lligam amb els infants.
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9.3.1.7

Espai per descobrir

L’espai està a la esquerra, al costat de la porta, desprès de l’espai emocional.
En ell hi ha uns panels sensorials fets per les educadores amb materials
reciclats i pensats per desenvolupar tots els sentits dels infants.
-

Intenció de l’espai

❖ Estimular el tacte.
❖ Estimular l’acció oculo-manual.
❖ Estimular l’oïda.
❖ Experimentar amb diferents textures
-

Accions que els infants fan de manera espontània

Els infants toquen i exploren els diferents materials, i sovint expressen a
través de les seves reaccions si els hi agrada o no el tacte tocat.
-

Intervenció de l’adult

❖ Fer de guia i observar el que fan els infants. Amb això, podem conèixer
cap a on es dirigeix la seva atenció i quins aspectes desperten
curiositats i interessos en ells i elles.
❖ Pensar i organitzar l’espai, tant per afavorir el creixement de les criatures
com per propiciar aprenentatges.
❖ Cuidar cada detall per aconseguir una harmonia estètica.
❖ Vetllar perquè l’espai es mantingui en ordre i ben organitzat.
9.3.2 Espais aula p1
La classe de p1 acull nens i nenes d’entre 1 i 2 anys i és un altre espai de la llar
d’Infants. Els espais de l’aula de p1 també estan dissenyats, organitzats i
presentats tenint en compte les intel·ligències múltiples, tot seguint una
observació sistemàtica i dels moviments i les accions dels infants al llarg
del curs.
L’aula de p1, coneguda amb el nom de classe dels Cabirols, hi trobem
diferents propostes i escaris, les quals són visitades de manera força
freqüent pels infants.
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9.3.2.1

Espai simbòlic

Aquest espai consta de tres parts entrellaçades; en una hi ha una cuineta
de fusta equipada amb menjars i estris de cuina i una taula amb cadires; en
l’altre micro espai hi trobem un moble en front de la cuineta. Hi ha nines, una
planxa, estris de diferents oficis i el darrer micro espai ofereix una catifa de
carretera amb cotxes i una cistella amb animals.

-

Intenció de l’espai

❖ Fomentar la creativitat i imaginació.
❖ Treballar algunes habilitats socials: establir rols, normes i pactes,
escoltar a l'altre, compartir...
❖ Oferir escenaris perquè els infants enlairin la seva imaginació dins el
joc simbòlic: jugar a famílies, a fades, a dracs, a animals salvatges, a
camioners, etc.
❖ Cura i respecte pel material.
-

Accions que els infants fan de manera espontània

Es creen les seves pròpies històries i escenes, juguen amb els camions i els
cotxes tot simulant que van per una carretera, es vesteixen amb perruques,
escenifiquen que són metgesses i metges i d’altres professions, fan molts
plats diferents a la cuineta, serveixen els menjars... I d’altres, també
contemplen el joc dels demés, algunes seuen a les cadires i intercanvien
mirades, paraules, rialles... És un espai on els infants seleccionen el seu joc,
els nens i les nenes amb els qui el volen compartir, quins materials utilitzen
per a cada acció que fan o faran així també com el diàleg.
-

Intervenció de l’adult

❖ Model i observador/a deixant actuar de manera lliure als infants i en
conseqüència aquests i aquestes puguin desenvolupar les seves
habilitats basades en la seva pròpia experiència social.
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❖ Acompanyar a les criatures quan aquestes ho necessitin i/o demanin;
resolució de conflictes, guia en algunes de les propostes dirigides,
presència física per compartir els seus jocs en alguns moments
puntuals...
❖ Preparar els materials dels diferents micro espais degudament per tal
que siguin suggerències positives i significatives per als infants.
❖ Vetllar perquè l’espai quedi ben ordenat amb coherència segons els
objectius i continguts a treballar.
9.3.2.2

Espai pictòric
L’espai pictòric ocupa un lloc a la classe situat a l’entrada
d’aquesta i consta d’una pissarra a la paret on també s’hi
col·loca paper continu o qualsevol altre material que es
vulgui utilitzar per pintar verticalment. Sobre la pissarra hi
ha una corda amb agulles d’estendre per posar a assecar
els dibuixos dels infants i altres creacions per exposar.
En aquest espai també hi ha un petit prestatge, al costat
de la pissarra, on hi ha els guixos, de diferents colors i
mides, per pintar i d’altres materials d’aquest racó.
-

Intencions de l’espai

❖ Fomentar la creativitat i imaginació.
❖ Enfocar-se en les habilitats socials dels infants com ara: l’espera, el
respecte de l’espai i el temps de l’altre, posar-se d’acord, coordinar-se
amb altres companys/es.
❖ Cura i respecte pel material.
-

Accions que els infants fan de manera espontània

Fan traços a la pissarra en diferents direccionalitats, dibuixos utilitzant
diferents colors. També experimenten l’acció de pintar a dues mans, amb un
guix a cada mà. En moments els observem com fan les seves creacions sobre
diferents tipus de papers que l’adult els hi oferim. Elaboren creacions
artístiques amb diferents tècniques, tant en horitzontal (en un paper/cartolina
a terra o sobre una taula) com en vertical (pissarra i guixos o paper i pintures
o colors diversos).
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-

Intervenció de l’adult

❖ Model i observador/a deixant actuar de manera lliure als infants i en
conseqüència aquests i aquestes puguin desenvolupar les seves
habilitats basades en la seva pròpia experiència social.
❖ Acompanyar a les criatures quan aquestes ho precisen; resolució de
conflictes, guia en algunes de les propostes dirigides, presència física
per compartir els seus jocs en alguns moments puntuals...
❖ Preparar els materials degudament perquè siguin suggerències
positives per als infants així com oferir l’espai necessari perquè totes
les criatures que ho vulguin i/o ho necessitin es puguin expressar sense
trobar límits degut a un espai massa reduït.
❖ Deixar l’espai recollit i visualment no carregat per a les següents
sessions/situacions.
❖ Donar els guixos als infants que ho demanin i necessitin pintar en
aquell moment concret.
9.3.2.3

Espai emocional

Aquest espai està delimitat per dues cortines on també hi ha un mirall.
Es troba en un racó petitó de l’aula, entre la porta que dona accés al
menjador i la pissarra. Creiem que aquesta intel·ligència es treballa
indirectament al llarg de tot el transcurs del dia en les diferents estones on
acompanyem els nens i les nenes i per tant, no és quelcom que es treballi
de manera aïllada a la resta de les intel·ligències. No obstant, pensem
fermament que conviure amb un bon equilibri emocional és molt
necessari per al bon desenvolupament de les criatures i a l’hora, tenir
una autoestima sana facilita el desenvolupament cognitiu i social de
l’individu. Oferir espais de calma, serenor, intimitat i d’entrar dins de
cadascú, com és aquest espai de l’aula, ofereix als més petits la possibilitat
d’accedir a una porta oberta a si mateixos/es, al que senten, necessiten i
volen i també una porta que s’obra al coneixement de l’altre, per acceptar i
entendre el que senten els demés i acollir-los, generant així un sentiment
d’empatia.
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-

Intenció de l’espai

❖ Fomentar la creativitat i imaginació dels
infants.
❖ Fomentar l’autoestima de l’infant.
❖ Afavorir espais de calma i intimitat.
❖ Donar espai per endinsar-se en les
habilitats socials: l’espera, el respecte de
l’espai i el temps de l’altre, posar-se
d’acord,

coordinar-se

amb

altres

companys/es.
❖ Tenir cura i respecte pel material.
-

Accions que els infants fan de
manera espontània

S’amaguen darrere les cortines, miren les imatges dels nens i les nenes de
l’escoleta, toquen i observen el dibuix del Monstre de Colors... És un raconet
on comparteixen converses, diàlegs que els transporten als seus imaginaris,
descansen...
-

Intervenció de l’adult

❖ Model i observador/a deixant actuar de manera lliure als infants i en
conseqüència aquests i aquestes puguin desenvolupar les seves
habilitats basades en la seva pròpia experiència social.
❖ Acompanyar a les criatures quan aquestes ho precisen; resolució de
conflictes, guia en algunes de les propostes dirigides, presència física
per compartir els seus jocs en alguns moments puntuals..
❖ Deixar el raconet ben presentat per a les següents visites dels nens i
les nenes.
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9.3.2.4

Espai lingüístic
Aquest espai està situat en la part central de l’aula dels
Cabirols. Consta d’una petita biblioteca amb contes i
revistes perquè les criatures les puguin consultar,
compartir, llegir, observar i mirar les vegades que ho
vulguin. En aquest raconet hi ha una catifa per poder
fer més còmode l’espai de lectura.
Com en l’espai emocional, aquest també sabem que es
desenvolupa i es va treballant al llarg de tot el transcurs
del dia a la llar però li volem donar un lloc especial
perquè quan alguns nens i algunes nenes ho necessitin,
hi puguin anar, puguin accedir als materials i en

conseqüència, puguin anar evolucionant en el seu desenvolupament de la
parla i de l’expressió oral, així també com en l’escolta, el respecte cap als
contes, el gust per la lectura i la comunicació amb els demès.
-

Intenció de l’espai

❖ Donar espai per obrir-se a la creativitat i imaginació.
❖ Afavorir espais de calma i intimitat.
❖ Fomentar algunes habilitats socials com per exemple: l’espera, el
respecte de l’espai i el temps de l’altre, posar-se d’acord, coordinar-se
amb altres companys/es, l’escolta activa, el respecte del torn de
paraula, etc.
❖ Cura i respecte pel material.
-

Accions que els infants fan de manera espontània

Els infants fullegen els contes i les revistes, les comparteixen amb d’altres
infants, escolten històries inventades per alguns/es. També identifiquen i
relacionen elements que apareixen en els contes amb els de la vida
quotidiana i propera a ells i a elles, observen i escolten la lectura d’alguna
obra per part de l’adult o s’asseuen a la catifa per descansar, compartir una
estona amb un company o una companya, mirar el seu entorn...
-

Intervenció de l’adult

❖ Afavorir espais de calma i intimitat.
❖ Cura i respecte pel material.
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❖ Acompanyar els processos personals de cada infant.
❖ Oferir escenaris rics i diversos perquè les criatures creïn, experimentin,
observin...
9.3.2.5

Espai matemàtic

L’espai matemàtic està situat al costat de l’espai simbòlic i està format per uns
prestatges a l’abast dels infants on aquests i aquestes poden trobar i
agafar tot tipus de materials diversos relacionat amb aquesta intel·ligència.
Hi ha trencaclosques senzills, jocs de relació de cossos geomètrics,
construccions amb peces grans i altres jocs de manipulació i motricitat, els
quals són revisats periòdicament i substituïts en cas que sigui necessari o
l’adult referent ho cregui convenient.
Aquesta intel·ligència també es treballa en d’altres escenaris més dirigits com
són la taula de llum, els tallers o les safates d’experimentació.

-

Intenció de l’espai

❖ Contribuir a l’exploració, observació i manipulació dels elements i
objectes matemàtics.
❖ Afavorir en el desenvolupament cognitiu i logicomatemàtic de la
criatura.
❖ Fomentar la creativitat a través del joc.
❖ Fomentar les habilitats socials: l’espera, el respecte de l’espai i el temps
de l’altre, compartir amb els demés alguns objectes, esperar el torn de
joc, etc.
❖ Cura i respecte pel material.
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-

Accions que els infants fan de manera espontània

Fan i desfan els encaixos, creen construccions molt diversificades i de
diferents alçades i amplituds, agafen peces, treuen peces i les recol·loquen.
Associen formes geomètriques i colors, fan agrupacions de peces, etc.
-

Intervenció de l’adult

❖ Model i observador/a deixant actuar de manera lliure als infants i en
conseqüència aquests i aquestes puguin desenvolupar les seves
habilitats basades en la seva pròpia experiència social i verbal.
❖ Acompanyar a les criatures quan aquestes ho precisen; resolució de
conflictes, guia en algunes de les propostes dirigides, presència física
per compartir estones de joc matemàtic amb ells i elles.
❖ Deixar l’espai ben endreçat perquè resulti atractiu per les criatures.
❖ Canviar periòdicament els materials de l’espai per afavorir en el
desenvolupament d’aquesta intel·ligència matemàtica i així oferir un
ampli i ric ventall de propostes significatives per a ells i elles.
❖ Revisar regularment com està el material i en cas necessari, canviarlo/arreglar-lo.
9.3.2.6

Espai naturalista

Aquest racó, degut a la falta d’espai físic dins de l’aula de p1, es troba situat a
l’entrada de la classe. És un espai dedicat a les estacions de l’any i en
conseqüència, amb l’arribada de cadascuna d’elles es posen imatges a la
paret relacionades amb l’estació en qüestió i alguns elements que
tinguin a veure amb l’època que es viu (fruits, peces de roba, etc.). També
hi ha un mural de l’estació de l’any elaborat pels nens i les nenes. L’espai
naturalista és el fil conductor per treballar amb els infants aspectes relacionats
amb les estacions de l’any com ara les peculiaritats que tenen cadascuna
d’elles, el transcurs del pas del temps, etc. I al mateix temps, investigar sobre
els animals i els sons d’aquells que podem trobar en cada estació, què
mengen, on viuen, etc.
L’experimentació i la vivència més directa d’aquest espai es duu a terme
en les sortides de la llar d’infants per anar al poliesportiu, normalment
els divendres de cada setmana. Resulta un moment ideal perquè els més
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i les més petites observin in situ les característiques de l’estació de l’any,
els canvis en l’entorn, observin i escoltin els animals que conviuen amb
nosaltres, etc. També disposem d’un petit hort, a la zona del pati, on hi
plantem verdures i fruites i també afavoreixen el descobriment de tot aquest
espai naturalista que es presenta a l’entrada de cada aula d’infantil.
-

Intenció de l’espai

❖ Fomentar la creativitat i imaginació.
❖ Enfocar-se en les habilitats socials dels infants com ara: l’espera, el
respecte de l’espai i el temps de l’altre, posar-se d’acord, coordinar-se
amb altres companys/es.
❖ Donar espais perquè les criatures tinguin moments per fer-se
preguntes, observar, mirar, explorar...
❖ Cura i respecte pel material.
-

Accions que els infants fan de manera espontània

Observen, toquen i miren els diferents elements que hi ha en relació a
l’estació pertinent. Col·laboren en l’elaboració del mural de l’estació de l’any,
comparteixen els objectes que es presenten en cadascuna. Escolten,
observen i investiguen amb els demés sobre aspectes directament
relacionats amb l’estació de l’any en qüestió.
-

Intervenció de l’adult

❖ Model i observador/a deixant actuar de manera lliure als infants i en
conseqüència aquests i aquestes puguin desenvolupar les seves
habilitats basades en la seva pròpia experiència social i verbal.
❖ Acompanyar a les criatures quan aquestes ho necessiten; resolució de
conflictes, guia en algunes de les propostes dirigides, presència física
per compartir estones de joc matemàtic amb ells i elles.
9.3.2.7

Espai musical

La música a la llar d’Infants es viu cada dia, en moltes estones de la jornada.
Sabem que està demostrat que aquesta incideix de manera natural no sols en
aspectes emocionals, sinó també en aspectes cognitius i motrius de les
criatures, per això a la llar aprofitem la música per escoltar cançons,
audicions, fer jocs de falda, danses i treballar el ritme afavorint així en el
sistema sensorial i creant connexions neuronals en les criatures.
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-

Intenció de l’espai

❖ Fomentar la creativitat i imaginació.
❖ Enfocar-se en les habilitats socials dels infants com ara: l’espera, el
respecte de l’espai i el temps de l’altre, posar-se d’acord, coordinar-se
amb altres companys/es.
❖ Donar espais perquè les criatures tinguin moments per observar, mirar,
explorar amb instruments, escoltar cançons....
❖ Cura i respecte pel material.
-

Accions que els infants fan de manera espontània

Ballen, canten, salten, escolten, repeteixen paraules, es mouen lliurement.
També fan ritmes i juguen amb la música a través d’instruments i de la veu.
Memoritzen frases, onomatopeies de cançons i dites i comparteixen grans
estones plenes de rialles, moviment lliure, expressió verbal i corporal i joc.
-

Intervenció de l’adult

❖ Model i observador/a deixant actuar de manera lliure als infants i en
conseqüència aquests i aquestes puguin desenvolupar les seves
habilitats basades en la seva pròpia experiència social i verbal.
❖ Acompanyant de les criatures quan aquestes ho precisin; resolució de
conflictes, guia en algunes de les propostes dirigides, presència física
per compartir estones de joc matemàtic amb ells i elles.
9.3.2.8

Espai cinestèstic
Aquesta intel·ligència la
treballem conjuntament
amb la visual- espacial al
llarg de tot el dia a la llar
d’infants.

Creiem

l’observació

que
del

moviment i el treball de
la coordinació tenen una
gran rellevància en el desenvolupament integral de les criatures i per això
considerem necessari i important atendre-les en diferents escenaris i
moments del dia.
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A l’aula hi ha un espai especialment per atendre de manera més específica
aquesta intel·ligència. Hi ha un triangle Pickler amb una rampa i una
hamaca.
Es dedica un dia a la setmana especialment a la psicomotricitat. Es va al
poliesportiu del poble i allà es presenten diferents materials perquè les
criatures juguin lliurement, acompanyants d’altres nens i nenes, explorin,
sentin, investiguin amb els materials... i també es presenten algunes propostes
de circuits, caminets,... Quan la climatologia impedeix anar al poliesportiu
s’habilita un espai dins la llar d’infants on es preparen circuits sensorials, se’ls
hi ofereixen caixes de cartró, pilotes de diferents mides, mòduls tous, etc.
-

Intenció de l’espai
❖ Treballar la coordinació, el moviment lliure, l’equilibri i altres
aspectes psicomotrius.
❖ Compartir materials i escenaris amb els demés.
❖ Deixar que els infants experimentin lliurement amb tot el seu cos,
de manera integral, posant en situació els diferents processos
mentals.

-

Accions que els infants fan de manera espontània

Pujar i baixar la rampa, trepar per l’espatllera, saltar, gronxar-se a l’hamaca,
desplaçar-se amb diferents tècniques...
-

Intervenció de l’adult

❖ Model i observador/a deixant actuar de manera lliure als infants i en
conseqüència aquests i aquestes puguin desenvolupar les seves
habilitats basades en la seva pròpia experiència social i verbal.
Acompanyant de les criatures quan aquestes ho precisin; resolució de
conflictes, guia en algunes de les propostes dirigides, presència física per
compartir estones de joc matemàtic amb ells i elles.
9.3.3 Espais aula p2
L’aula de p2 la coneixem amb el nom de la classe de les Àligues. Aquest curs
escolar 2020- 2021 ha patit un canvi important que és l’absència de
l’educadora de referència, la Mireia Mandicó, la qual està sent substituïda per
la Noèlia Marcial. Les criatures d’aquesta edat gaudeixen d’activitats dirigides,
d’altres no tant guiades per l’adult, algunes propostes de caire lliure... Per tant,
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en aquesta aula, així com en les altres dues del centre, s’hi poden observar
moviments molt variats degut a la gran oferta d’escenaris i racons de joc que
conviden a les criatures a explorar, compartir, crear, manipular, fer i sobretot,
jugar i ser.
9.3.3.1

Espai de joc simbòlic

Aquest espai està estretament lligat i enfocat amb les intel·ligències
extrapersonal i interpersonal.
Entenem i observem que el joc simbòlic es dona quan l’infant, de manera
espontània, reprodueix l’acció o la conducta de l’adult i la representa com
a part del joc sense que aquesta s’hagi fet en el
moment immediat. Així doncs, el joc simbòlic es
caracteritza per fer una imitació de diverses accions de la
vida quotidiana del món dels adults que envolten les
criatures.
En aquest espai hi trobem una cuineta, de la qual els
aliments

que

hi

ha

es

van

canviant

cada

mes

aproximadament. Hi ha un moble on hi ha roba per a les
nines i els ninos i alguns instruments de música, el qual
delimita el raconet de joc simbòlic amb els altres espais de
l’aula.
També trobem un cotxet per passejar les nines, dues nines de diferent
mida i un bolquer de mida petita.
L’espai també té una cistella de roba on hi ha dos assecadors de cabell i
una pinta, i una altra amb animals i cotxes al costat d’aquesta.
L’espai del joc simbòlic també consta d’un circuit de fusta per poder jugar
amb els cotxes i els animals, però es traurà quan l’adult ho considero oportú
i/o els infants ho demanin.
-

Intenció de l’espai
❖ Afavorir el desenvolupament de joc simbòlic en funció del
desenvolupament del mateix que tinguin els infants.
❖ Oferir als infants escenaris on poder representar rols i accions
socials.
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❖ Donar espai perquè sorgeixi la interacció amb els altres infants i
una relació amb els objectes i espais que són utilitzats en funció
de la simbologia.

9.3.3.2

Espai matemàtic

Aquest espai està lligat a la intel·ligència lògica matemàtica. L’espai
ofereix als nens i a les nenes la possibilitat de posar en pràctica l’habilitat
de la resolució de problemes lògics; fer-se preguntes, plantejar-se
hipòtesis i resoldre-les.
En l’espai logicomatemàtic hi trobem un moble compartit amb l’espai
pictòric on hi ha pots metàl·lics amb tapes de plàstic foradades per posar i
treure tapes metàl·liques i els encaixos, els quals es van canviant cada quinze
dies aproximadament. En el segon prestatge hi ha peces de fusta, les quals
es van alternant en peces grans i petites cada quinze dies i també trobem
cubs per poder apilar.
En l’espai també s’hi ha posat una taula perquè les criatures puguin fer
encaixos.
Per últim, a l’estanteria de l’esquerra de l’espai, hi ha fotografies dels
infants i un laberint de diferents colors, mantenint a més, l’Arc de Sant
Martí Waldorf.
-

Intenció de l’espai
❖ Explorar materials i crear hipòtesis.
❖ Construir coneixement i habilitats científico- matemàtiques.
❖ Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic amb una
actitud de curiositat i respecte.
❖ Pensar, crear i elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats
matemàtiques bàsiques.
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9.3.3.3

Espai musical

En aquest espai es dona espai i es convida als infants a endinsar-se en la
intel·ligència musical, que és la capacitat d’expressar-se mitjançant
formes musicals. A més, aquesta capacitat inclou habilitats en el cant, en
compondre i interpretar peces amb to, ritme i timbre... La intel·ligència
musical també es fa evident en el desenvolupament lingüístic, ja que
demana a l’infant processos mentals concrets.
Aquest espai està ubicat dins l’espai del joc simbòlic, al primer prestatge
del moble que hi ha. Hi trobem ampolles sonores, una guitarra i un xilòfon.
Tanmateix, els materials de l’espai musical es van canviant periòdicament per
tal d’afavorir la imaginació i la creació en els infants i alhora provocar escenaris
diversos i dinàmics.
-

Intenció de l’espai

❖ Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se
mitjançant altres llenguatges.
❖ Iniciar-se en la descoberta del llenguatge corporal, verbal, plàstic i musical.
❖ Reconèixer, retenir i memoritzar cançons, dites, cantarelles, jocs de falda...
i participar-hi de manera activa.

52

9.3.3.4

Espai lingüístic
Aquest espai consta d’una prestatgeria de metall, accessible
per a les criatures, amb diversos contes, els quals es van
canviant quinzenalment fent-los partícips als més petits i les
més petites. També hi ha una corda on s’hi deixa el conte
que es treballa aquella quinzena.
Segons el Currículum d’Educació Infantil, no es pot oblidar la

creació de petits espais d’intimitat, espais reduïts per tal de
facilitar que els infants puguin estar sols/es, compartir
especialment una estona amb un altre infant, descansar....
Basant-nos en això, les educadores cuidem aquest espai de
lectura per poder oferir un espai tranquil on relaxar-se,
concentrar-se en funció de l’activitat, un racó d’amagatall... Així, també
hi trobem un coixí, on anteriorment hi havia una catifa que es va valorar
treure per logística espacial. Per tant, en aquest raconet, els infants poden
gaudir d’estones de lectura, introduint-se així en el codi escrit; ser i fer amb
calma, discreció de manera individual o grupal, etc.
-

Intenció de l’espai
❖ Afavorir l’expressió verbal.
❖ Introduir-se en el codi escrit.
❖ Fomentar el gust per la lectura, la relaxació, l’escolta activa.

9.3.3.5

Espai naturalista

Aquest espai està relacionat amb la intel·ligència naturalista. Aquest es
troba fora de l’aula, fet que provoca que els infants no hi puguin anar-hi
lliurement. És un raconet que hi ha al rebedor que dona accés a les diferents
aules i hi trobem la decoració pròpia de l’estació de l’any corresponent,
feta per les nenes i els nens. Així doncs, en funció del moment, hi ha
carbasses, fulles de la tardor, ampolles sensorials, imatges, entre d’altres.
Aquest espai es complementa amb l’hort, que està a fora la llar, a la zona del
pati.

53

-

Intenció de l’espai
❖ Conèixer elements propis de cada estació de l’any.
❖ Créixer amb el gust pel contacte amb la natura que ens envolta.
❖ Interpretar, reconèixer i identificar canvis en l’entorn.
❖ Introduir-se en els canvis temporals del pas del temps.

9.3.3.6

Espai pictòric

Relacionat amb la intel·ligència visual- espacial. Tot i que volem remarcar
que la creativitat dels infants es fomenta de manera més o menys implícita en
les diferents propostes que les educadores oferim al llarg de les setmanes,
considerem que també és interessant i positiu per la canalla disposar d’un
espai pictòric dins l’aula. Hi ha una pissarra, perquè els infants puguin anarhi lliurement i dibuixar, pintar, fer traços lliures... al costat de la pissarra hi ha
una petita estanteria amb guixos de diferents colors i mides perquè els
infants escullin els que volen. També disposen d’una taula on hi ha paper
i ceres per poder pintar horitzontalment.
-

Intenció de l’espai
❖ Treballar amb diferents tècniques artístiques.
❖ Fomentar la creativitat i la imaginació.
❖ Endinsar-se en la motricitat fina.
❖ Activar processos mentals diversos.

9.3.3.7

Espai psicomotriu

A la llar d’infants ens enfoquem en què el cos és un mitjà d’expressió per a les
criatures i que donar espai al moviment lliure és molt significatiu per al bon
desenvolupament integral de les criatures. Així, aquest espai ofereix escenaris
on poder practicar la coordinació, la motricitat gruixuda i la fina.
L’espai consta del Triangle Pickler, una espatllera. Finalment, en aquest
espai psicomotriu hi veiem una hamaca, que permet gronxar-se, descansar,
compartir amb altres nens i nenes...
Aquest espai que fomenta la intel·ligència cinestèsica- corporal es
complementa amb les sortides setmanals al poliesportiu del poble. En ambdós
espais es treballa la intel·ligència visual i espaial, la motricitat fina i gruixuda i
sobretot, el desenvolupament i creixement de l’esquema corporal i del
autoconcepte dels infants.
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-

Intenció de l’espai
❖ Treballar la coordinació, el moviment lliure, l’equilibri i altres
aspectes psicomotrius.
❖ Compartir materials i escenaris amb els demès.
❖ Deixar que els infants experimentin lliurement amb tot el seu cos,
de manera integral, posant en situació els diferents processos
mentals.

9.3.3.8

Espai emocional

És el que es relaciona amb la intel·ligència Intrapersonal, la qual és la
capacitat i habilitat per prendre consciència de les emocions pròpies i dels
demès i la gestió d’aquestes.
L’espai emocional

està destinat a conèixer-se a un/a mateix/a,

experimentar diferents emocions, aprendre-les a sostenir i a intentar-les
gestionar de la manera més sana.
L’espai consta d’una cortina opaca, una catifa, una caixa de cartró amb
ampolles sensorials i pilotes toves, per fer-se massatges i relaxar-se.
Totes les activitats relacionades amb les emocions s’exposen a la paret
d’aquest raconet, per tal que les nenes i els nens les puguin tenir al seu abast,
se les mirin, les observin... i així, entre tots i totes, anar creixent.
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-

Intervenció de l’adult en tots els ambients de p2

En la metodologia d’espais, l’adult adopta el rol d’observador i passa a ser
una figura passiva que no intervé en les accions, si no és estrictament
necessari per als infants. No obstant, l’adult ha d’establir normes de
convivència i comunicar-les als infants i també ha de vetllar perquè les
compleixin.
Fent referència als materials, l’educador ha d’organitzar els materials,
vetllant per la seva disposició ordenada, visible i accessible per als infants,
la qual cosa els permet moure’s amb seguretat i benestar en els diferents
escenaris.
L’educador

també

ha

de tenir

cura

de renovar el material

sistemàticament, tenint en compte els interessos i les necessitats de les
criatures, desfer-se de les coses que destorben i reparar els objectes
desgastats per l’ús continuat. La quantitat del material que es presenta és
molt important en l’educació grupal, els objectes petits i únics porten
conflictes, per això és necessari vetllar per aquesta òptima convivència
entre infants i materials dels espais.

10

PROJECTES DE LA LLAR

10.1 Projecte d’ Educació emocional
Des de la llar d’Infantil considerem que en aquesta etapa del primer Cicle
d’Infantil és important que oferim escenaris i possibles situacions on les
criatures puguin anar reconeixent els sentiments i les emocions, tant les
pròpies om les dels demés, per tal de poder entendre que passa a l’entorn i
interpretar amb el món que ens envolta. Per aquest motiu, creiem que és
necessari proporcionar estratègies i habilitats que potenciïn en les
criatures, l’autoconeixement, una bona autoestima, relacions des del
respecte, empatia, creativitat i bona comunicació, autonomia...
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El curs passat vam decidir iniciar aquest projecte on ens centrem
en les emocions bàsiques, ja que hem considerat que eren les
adequades per tractar durant el primer cicle d'Educació Infantil.
Tanmateix, hem observat que, en general, hi ha una necessitat de tractar
l'educació emocional amb els infants, ja que moltes vegades a les escoles
les emocions no es treballen adequadament i molt menys s’ofereixen
escenaris on els infants puguin anar-se endinsant en aquestes.
La possibilitat de reconèixer les emocions pròpies i la dels demés
i la capacitat d'expressar-les ens ajuden en la nostra relació amb els
altres, en la nostra salut psíquica i ens dona seguretat per afrontar nous
reptes, entre d'altres coses, i aquest és el motiu pel qual creiem que és
de gran importància planificar una unitat de programació amb aquest
contingut. Així doncs, en aquesta unitat didàctica ens enfoquem en
assolir els objectius descrits en el primer Cicle d'Educació Infantil,
recollits en les tres àrees del segon nivell de concreció descrits en el
currículum:
-

Descoberta d'un mateix i dels altres.

-

Descoberta de l'entorn.

-

Comunicació i llenguatge.
Volem treballar, com a primer nivell de concreció, el

reconeixement i expressió de les emocions bàsiques diàriament, de
forma continuada i amb l'objectiu que l'infant se senti còmode i segur/a
amb l'experimentació d'aquestes emocions. Creiem que l'infant, amb el
pas del temps, ha d’anar sent capaç d'experimentar, detectar i reconèixer
les diverses emocions bàsiques que sent dins i aprendre a identificar-les
i a identificar les possibles causes que les poden provoquen. D'aquesta
manera, l'infant assoleix una seguretat sobre ell mateix i un control sobre
els seus actes, essent capaç de decidir i expressar correctament cada una
d'aquestes emocions, per tal d'assolir gradualment un creixement
emocional saludable que serà un pilar fonamental per afrontar els
conflictes que sorgeixin al llarg de la seva vida.
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D’altra banda, en aquest projecte també pretenem que l'infant
comenci a aprendre a identificar, a anomenar i a acceptar les seves
emocions, els seus estats d'ànim i sentiments com a part d'ell mateix.
En la mesura que som capaços d'anar expressant i descobrint les nostres
emocions, començarem a ser capaços també d'anar escoltant i observant
les emocions dels altres. D'aquesta manera podem iniciar l'acostament
afectiu envers els demés per tal de treballar simultàniament també
l'empatia. Les emocions bàsiques que volem treballar són l’alegria, la
tristor, la por i la vergonya.
Com a fil conductor d’aquest projecte d’escoleta s’utilitza el llibre
el Monstre de Colors, el monstre que no sap què li passa. Es tracta d’una
història senzilla i divertida que introdueix als més petits i petites i als grans
en el fascinant llenguatge de les emocions. Així que algunes activitats
estaran basades en relació a aquest conte.
10.1.1

Objectius

Per tal de treballar les capacitats seleccionades es tenen en compte els
objectius del primer Cicle d’Educació Infantil següents:
•

Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i
emocional corresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per
manifestar i expressar les pròpies emocions i sentiments.

•

Establir

relacions

afectives

positives,

comprenent

i

apreciant

progressivament el seu entorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de
comportaments socials que facilitin la integració en el grup.
•

Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i
expressar-se a través del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una
progressiva millora del llenguatge oral.
10.1.2

A qui va dirigit?

Aquest projecte sobre les emocions va destinat al grup d’infants de
p1 i de p2. Tot i això, volem destacar que l’acompanyament de les
emocions es treballen de manera més o menys implícita en tots els tres
nivells d’edat de la llar.
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10.2 Projecte de l’hort
Pensem que és important que els infants visquin des de la seva primera
infància l’hort com a part del món rural en què vivim, tot gaudint i sentintse part important en les diferents fases del cultiu de l’hort; des de la
preparació de la terra fins a la recol·lecció, oferint-los experiències
vivencial i manipulatives.
Engegar aquest projecte com a part important en el treball de les
Intel·ligències Múltiples ens ha proporcionat un munt de possibilitats tant
en el marc de la intel·ligència naturalista com en el de la Extrapersonal i la
Intrapersonal. Des de l’escola considerem que és important conèixer
les plantes i saber-les cuidar i també aprendre a esperar el torn per a
regar o per a collir els fruits, compartir- los un cop collits i gaudir de
moltes experiències pròpies com ara la satisfacció d’haver participat
en la cura d’unes plantes que es fan grans i boniques i que ens donen
fruits amb els demès.
Amb això, aquest projecte pretén enfocar-se en això, en oferir als més
petits i petites aquestes estones de gaudi vers el coneixement i
l’exploració de l’entorn més natural que els envolta.
10.2.1

Creació i ubicació

L’hort de la llar es troba situat a fora, a la zona del pati. És un raconet reduït
però molt ben aprofitat i cuidat. Així, l’inici d’aquest espai va sorgir tot
aprofitant unes rodes que no li donàvem massa ús i les vàrem utilitzar com
a jardineres (1 de tractor i tres de cotxe). També vam utilitzar una altra
jardinera que ens va fer la brigada de l’Ajuntament amb uns taulons d’obra
que no necessitaven i amb aquests materials va començar el projecte de
l’hort.
La terra vegetal que també ens va proporcionar la brigada va resultar ser
massa pobre per a plantar res així que unes setmanes abans de començar
a plantar van afegir compost que ens va facilitar la deixalleria Comarcal. Un
cop preparat el terreny van entrar en col·laboració les famílies, les quals
algunes d’elles ens van portar planter de tomàquets xerris, carbassons,
maduixes, plantes aromàtiques, alguna floreta...
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I amb tot això i algunes llavors que vam portar les educadores ja vam tenir
tot el que necessitàvem per a començar a treballar la terra i fer créixer
aquell trosset d’hortet.
10.2.2

Paper de les educadores

En aquest projecte, el paper de les educadores ha sigut força important,
així també com el de les famílies. No obstant, ara que l’espai ja està mig
elaborat i delimitat, el nostre principal rol és el d’observar, acompanyar i
guiar als més petits i petites en la cura i el manteniment de l’hort; oferintli’s explicacions, fent-los-hi de model en algunes ocasions puntuals, etc.
10.2.3

Objectius generals del projecte

❖ Conèixer els passos que cal seguir per a aconseguir els fruits que ens
proporcionarà l’hort.
❖ Aprendre a compartir tant la cura com els fruïts de l’hort.
❖ Valorar la importància de cuidar les plantes.
❖ Reconèixer les diferents plantes que cultivem i les seves qualitats.
❖ Apropar a les famílies a les activitats de la llar.
❖ Gaudir de la natura.
❖ Aprofitar l’hort com a vincle que ens uneix a la terra.
10.3 Projecte del pati
Aprofitant l’espai que tenim com a pati, em decidit dividir-lo per espais,
seguint així la mateixa metodologia que dins la llar. D’aquesta manera, tot
l’espai delimitat del pati està organitzat tenint en compte les diferents
intel·ligències múltiples de les quals ja n’hem parlat darrerament.
10.3.1

Creació i ubicació

L’espai del pati és un bon indret per oferir als més petits per explorar,
jugar, compartir, aprendre i sobretot desenvolupar-se com a persones,
així que és un projecte que any rere any hem intentat seguir millorant,
degut a alguns inconvenients que presenta pel fet del context en el que
es troba. Tot i això, a dia d’avui disposem d’un espai de sorra i terra, un
altre de goma... A més també hi ha un espai tancat per als més petits i les
més petites, és a dir, pels infants que no caminen.
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10.3.2

Paper educadores

En aquest projecte les educadores observem els processos i el fer de tots
els nens i les nenes; amb qui es relacionen, com i a on... Quines
dinàmiques es donen, amb què juguen, com van explorant, compartint,
establint relacions... I a més, vetllem perquè els diferents espais, com en
els altres, estiguin ben organitzats i a l’abast de les criatures.
10.3.3

Objectius generals

❖ Desenvolupar les diferents habilitats físiques i psíquiques.
❖ Oferir espais d’expressió verbal i corporal.
❖ Reforçar l’equilibri i el desenvolupament muscular.
❖ Treballar la interacció amb els demès.
10.3.4

Espais i materials

•

Espai pictòric: hi ha dues pissarres i guixos.

•

Espai matemàtic: podem trobar peces de fusta per fer torres, un panel
amb tubs de colors i posar les pilotes al forat corresponen pel color, troncs
tallats de diferents mides i caixes de plàstic.

•

Espai lingüístic: hi ha dues rodes decorades per fer de seient, un panel
amb diferents contes, tot això sobre d’una petita tarima amb un dibuix que
representa la lectura.

•

Espai simbòlic: aquest espai és molt més gran ja que hi podem trobar un
sorral per jugar amb la sorra, una caseta de fusta i una cuina de fusta.

•

Espai naturalista: a part del material que intentem que hi hagi, com ara
pinyes, escorça d’arbres, pedres, etc. també hi ha l’hort.

•

Espai de cinestèsia corporal: hi ha de cotxets i tricicles, un tobogan,
espais d’equilibri i una corda per enfilar-se.
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❖ JOC LLIURE, PER QUÈ?
Gràcies al joc, els nens i les nenes desenvolupen la imaginació, la capacitat
creativa, es generen els seus propis esquemes mentals i van creixent.
Tanmateix, el joc és el nucli central del desenvolupament de les criatures
i és evident que mitjançant el joc lliure, el seu propi joc, experimenten de
manera segura, aprenen sobre tot el que els envolta, resolen conflictes,
proven nous desafiaments i conductes, s’adapten a noves situacions... En
definitiva, el joc és la seva manera d’aprendre, ben ajustada a les seves
pròpies necessitats i als seus interessos.
Si observem els infants, podem comprovar que a mesura que les criatures
van creixent juguen de manera diferent. Així doncs, d’aquesta manera
s’evidencia que hi ha una evolució del joc a través del desenvolupament
infantil. Un dels experts que més ha aportat en aquest camp ha estat el
psicòleg suís Piaget. Segons ell, existeixen diferents tipus de jocs, que
van apareixent segons les edats dels infants. Una vegada que n’apareix un
de nou, no desapareixen els anteriors, sinó que aquest evoluciona i es
perfecciona. La seqüència d’aparició dels tipus de joc és invariable: en tots
els nens i nenes existeix el mateix ordre, i el que varia és l’edat d’inici.
Amb tot, des de la llar d’infants apostem fermament en el joc lliure i no el
concebem diferenciat de l’aprenentatge integral de les criatures. És per
aquesta raó que les educadores, dia rere dia, malgrat oferir activitats de
caire dirigit o semi dirigit, vetllem perquè les estones de joc lliure i
moviment lliure imperin la major part de la jornada escolar, perquè així ho
sentim i perquè en això creiem. Pensem que el joc lliure i espontani és
un dret de la infància que cal mimar i cuidar dia rere dia, ja en les
primeres edats de les criatures.
10.4 Tallers
Els tallers són entorns rics amb propostes diverses que estimulen el
desenvolupament global dels infants. Així, aquests ofereixen situacions
d’aprenentatge en les quals el joc és l’activitat principal.
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En aquest tipus de dinàmiques, l’adult planteja reptes educatius
estimulants i vivencials per a les criatures, els quals s’intenten ajustar i donar
resposta a les necessitats i interessos dels nens i les nenes.
Les activitats que es proposen als tallers possibiliten experiències diverses
dirigides al desenvolupament de determinades capacitats dels infants.
D’aquesta manera, el material que s’ofereix a cada taller determina l’estil
de joc que es desenvoluparà. Les nenes i els nens, aprenen mitjançant el
contacte amb els objectes, a través de la manipulació, l’exploració i el
descobriment.
Creiem que oferir als més petits el treball i l’exploració a través dels diferents
tallers és una bona oportunitat perquè també vagin experimentant,
elaborant, creant i creixent sent respectuosos amb si mateixos i mateixes.
Per tant, des del centre també estem posades en aquest tipus de
metodologia però actualment, degut al context pandèmic que estem vivint
no es podran fer tallers, per les mesures protocol·làries establertes.
10.4.1

Objectiu dels tallers

❖ Relacionar-se entre tots els infants del primer cicle d’infantil que
caminin o estiguin apunt, per fomentar la sociabilitat i la col·laboració.
❖ Adquirir hàbits de respecte i ordre.
❖ Conèixer i manipular diferents materials.
❖ Comunicar-se amb altres infants i adults.
❖ Desenvolupar l’atenció, la observació, la capacitat d’anàlisi i la
memòria.
❖ Experimentar amb el cos i els sentits.
❖ Fomentar l’autonomia i la capacitat creadora
10.4.2

Organització

Les nenes i els nens es distribueixen en tres tallers. A cada taller hi ha una
educadora amb la possibilitat de tenir-ne una de reforç. Els grups els
formaran un determinat nombre d’infants de cada edat 1, 2 i 3 anys. Així
doncs, en les dinàmiques dels tallers els infants de tota la llar d’infants
conviuran, experimentaran, aprendran, es relacionaran i creixeran junts
i juntes.
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Els tallers es comencen a partir del mes de març i es realitzen un dia a la
setmana, els dimarts.
10.4.3

Tipus de tallers que oferim als infants

❖ Taller de contes.
❖ Taller d’experimentació
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LA CONVIVÈNCIA I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

En tota convivència apareixen conflictes i un dels objectius de la llar
d’infants és educar vers això i afavorir en el desenvolupament de les
habilitats socials de totes les criatures que acompanyem.
El primer pas per a portar a terme una resolució de conflictes eficaç i
que alhora permeti inculcar valors positius a tots els infants és
identificar el seu origen. Tot seguit, se seguirà una sèrie de pautes que
permetran superar-los i fomentar un aprenentatge nou per als infants, les
quals els hi faran ser cada vegada més autònoms i autònomes en aquest
àmbit. Tanmateix, volem destacar que els conflictes poden plantejar de
diverses maneres, de manera que no hi ha només una sola pauta que
garanteixi la millor solució en tots els casos, tot i així, hem establert la
següent pauta d’actuació:
-

Normalment els conflictes comencen aproximadament a partir
del primer any d’edat, però no vol dir que abans no n’hi puguin
haver.

-

Davant el sorgiment d’un conflicte, considerem que és molt
important mantenir un to de veu suau mentre es parla amb les
persones implicades així com també posar-se a la seva alçada i
escoltar-los atentament a tots/es. D’aquesta manera els infants
van aprenent a resoldre els conflictes de manera més
autònoma tot tenint en compte valors com l’escolta, la pau, el
diàleg, el respecte pels torns de paraula, el respecte per les
emocions d’un i de l’altre, etc.
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Volem destacar que el fet que hi hagi infants que no s’expressin verbalment
no vol dir que no es comuniquin d’altres maneres, així que també se’ls hi
ha de donar l’oportunitat d’expressar-se.
-

La resolució dels conflictes va estretament lligada amb les
emocions, així que és un bon moment per a fer conscients a les
criatures

del

que

estan

sentint:

ràbia,

tristesa,

por,

tranquil·litat... Tanmateix, un bon recurs pot ser el conte del
Monstre de Colors.

12
SORTIDES
D’INFANTS

QUE

ES

REALITZEN

A

LA

LLAR

Davant el context que estem vivint, aquest curs 2020-2021
no es realitzarà cap sortida de les que s’expliciten a
continuació. Tot i això, creiem interessant i alhora enriquidor que
podeu conèixer les sortides que any rere any oferim als infants i
que afavoreixen positivament i de manera significativa en les
seves pròpies vivències i en el seu creixement integral).
12.1 Sortida: Anem a veure animals
Grups: des de p0 fins p2.
-

Objectius

❖ Conèixer els animals d’una granja.
❖ Gaudir dels animals.
❖ Conèixer el que mengen i poder-los alimentar.
❖ Gaudir de la natura.
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-

Dia i lloc

A principis del mes de maig. Casa Macià de Roní i Casa Madò d’Escàs.
-

Activitats

Casa Macià de Roní
Una tarda de les 18.00 a les 20.00h es realitza una visita en la que es pot
conèixer els animals de l’explotació. Es pot gaudir del paisatge i dels
animals i alhora conèixer la natura que ens rodeja i gaudir-la.
Casa Madó d’Escàs
Activitat emmarcada en el projecte Benvinguts a Pagès. Es tracta d’una
proposta per gaudir del paisatge i dels animals de granja.
12.2 Sortida: Anem a conèixer la professió dels Mossos d’Esquadra
Grup: p2.
-

Objectius

❖ Conèixer un ofici i el que fan allà a la granja.
❖ Conèixer els materials que utilitzen.
❖ Gaudir dels objectes que utilitzen per treballar.
-

Lloc

La comissaria dels mossos d’esquadra del poble de Sort.
-

Activitat

Els mossos ens ensenyen el seu lloc de treball i com és una comissaria.
Una vegada s’ha acabat la visita sovint els professionals deixen que els
infants entrin dins els cotxes, pugin a la moto...
12.3 Sortida: Anem a conèixer la professió dels Bombers
Grup: p2.
-

Objectius

❖ Conèixer un ofici i el que fan.
❖ Conèixer els materials que utilitzen.
❖ Gaudir dels objectes que utilitzen per treballar.
-

Lloc

Parc de Bombers del poble de Sort.
-

Activitat

Els bombers ens ensenyen el seu lloc de treball i com és un parc de
Bombers. Els hi ensenyen el material que s’han de posar per apagar un
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foc i també pugen al camió i a la grua. Fan anar una mànega d’aigua i
reguen als arbres o el carrer.
12.4 Sortida: Anem a conèixer l’escola Àngel Serafí Casanovas
Grup: p2.
-

Objectius

❖ Conèixer l’espai on aniran els infants el curs següent.
❖ Conèixer el lloc on està situat.
❖ Observar com es treballa allà.
-

Lloc

Escola Àngel Serafí Casanovas.
-

Activitat

Aquell dia les famílies deixen els infants a les 9 del matí a l’Escola Àngel
Serafí

Casanovas

on

les

educadores

els/les

estarem

esperant.

Seguidament venen les mestres d’Infantil i ens fan una guia pels diferents
espais del centre.
Els infants, després de passar el matí al centre dinen allà mateix, al
menjador, i després baixen a la llar amb les educadores pertinents per
marxar a casa o dormir.
12.5 Sortida: Visitem el mercat
Grup: p2.
-

Objectius

❖ Conèixer un ofici.
❖ Conèixer els productes que venen.
❖ Aprendre el que es pot vendre al mercat.
-

Lloc

Carrers de mercat del poble de Sort.
-

Activitat

Els infants surten de la llar amb l’educadora o les educadores per anar a
veure el mercat. El carrer on es fa el mercat està a prop de la llar d’infants,
així que tots i totes marxen del centre agafats de la corda i van observant
les paradetes que van trobant, mentre l’educadora va explicant-li’s què hi
ha a cada parada i també deixa temps perquè les criatures mirin, observin,
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olorin... Quan ja han fet la volta per les diferents paradetes, tots i totes
tornen a la llar d’infants.

13

AVALUACIÓ DEL PEC

13.1 Criteris
El PEC és un document viu susceptible de canvis, és per això que
utilitzarem els criteris que plategem a continuació:
❖ Si un/a o més educadors/es presenten un nou propòsit
(reflexionat i treballat) i la resta l’aprova, aquest podrà modificar
el PEC, quedant reflectit en la memòria. Aquesta decisió sempre
s’haurà de prendre a nivell de claustre educatiu on es treballarà i
debatrà sobre la proposta fins arribar a una decisió consensuada,
que sempre quedarà reflectida en primer lloc el l’acta de la reunió
com acord de tot l’equip de docent com també en els documents
citats anteriorment.
❖ Durant un curs es podrà seleccionar algun punt del PEC que pensem
que caldria reflexionar més detalladament entre tot l’equip.
❖ Si a nivell educatiu es valora necessari pel bon funcionament i
equilibri de l’escola fer alguna modificació, es treballarà i
reflexionarà abans de fer-la constar en la resta de documents de
l’escola. Un cop treballat a nivell de claustre, es podrà incloure en
els documents de l’escola per fer coneixedors a tots els membres de
la comunitat educativa.
❖ Si observem que alguna part del projecte no acaba de funcionar
adequadament, també podrà donar pas a una modificació del
PEC. De la mateixa manera que en els anteriors criteris, observacions
d’aquest nivell la poden fer qualsevol membre de l’ Equip Educatiu,
aportant les raons i justificacions necessàries per tal del que
considera necessari realitzar un canvi o una reflexió. D’aquesta
manera, es dedicaria el temps i l’espai necessari de reunions de
claustre per tal de treballar-ho i consensuar- ho a nivell d’equip
educatiu del centre.
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❖ El pas del temps i el reciclatge pedagògic també poden provocar
un canvi al PEC. Durant els cursos escolars, l’equip educatiu podrà
realitzar formacions enfocades en aspectes diferents de l’escola
bressol en aquest cas. Arrel d’aquestes formacions és molt possible
que sorgeixin noves propostes o reflexions a aportar a l’equip
educatiu. Caldrà aprofitar-les i posar-les en pràctica de manera que
es pugui aportar quelcom nou al projecte educatiu de centre.
D’aquesta manera i igual que en la resta de criteris de possible
modificació del projecte educatiu, es valorarà a nivell d’equip què es
pot aportar de nou al projecte de l’escola i per altre banda quins
aspectes són modificables.
❖ Durant el curs es realitzaran reunions amb el Consell Escolar
creat a l’inic i d’aquestes reunions sorgiran noves propostes tant
d’ampliació del projecte de la llar com de millores i/o aspectes a
reforçar. Aquestes seran consensuades i reflexionades i sempre
aprovades per tots els membres del consell.
13.2 Temporalitat
Al finalitzar el curs escolar l’equip docent del centre es reunirà a nivell
intern per tal de revisar el PEC, a partir d’aquesta revisió es valorarà si
tothom hi està d’acord o si per altre banda es proposa una reflexió o
possibles canvis per el proper curs. Per tant, es considera que la
temporalitat de revisió del PEC serà anual i la realitzarà la directora i
el revisarà tot l’equip educatiu en conjunt. Tot i així, qualsevol membre
que formi part del centre podrà demanar una revisió del projecte al
llarg del curs. Aquesta demanda de revisió haurà de ser argumentada i
sempre s’arribarà a acords consensuats per tot l’equip educatiu.
13.3 Procediments utilitzats per a les modificacions
Qualsevol canvi que es produeixi en el PEC es farà per consens de l’equip
educatiu del centre. Un cop realitzades les modificacions, s’informarà a
l’Ajuntament, i una vegada aprovat es farà coneixedores a les famílies del
centre.
Cal destacar que en qualsevol moment del curs escolar, com bé es
comenta en anterioritat, qualsevol família està en el dret de sol·licitar veure
i consultar el PEC de la llar d’infants Els Malfargats.
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ANNEXOS

Annex 1
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