INFANTIL
avancem plegats

INFANTIL
L’Educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. És un període caracteritzat
per la gran capacitat d’assimilar i d’aprendre. Donem les eines necessàries perquè el nostre alumnat pugui
desenvolupar les capacitats que el faran créixer acadèmicament i com a persona.

Utilitzar noves
tecnologies

Fomentar el creixement
personal i acadèmic

Ser escola
multilingüe

Desenvolupar la dimensió artística:
Música i Plàstica
Fomentar les
relacions personals

EIXOS PRIORITARIS

PEC

Despertar l’esperit
científico-tecnològic

Treballar la lectoescriptura i el
llenguatge lògico-matemàtic

Treballar la
psicomotricitat

Potenciar la imaginació, la
creativitat i l’emprenedoria

Formar en valors i en
educació emocional

L’ALUMNAT COM A PROTAGONISTA DEL SEU APRENENTATGE
Programació oberta,
flexible i adaptada a
l’alumne i al grup

L’infant és el protagonista
del seu aprenentatge

Desdoblaments per
potenciar l’atenció i les
necessitats individuals

Especialistes d’anglès,
de música, de
plàstica, de TAC i de
psicomotricitat

Auxiliars d’infantil
Auxiliars de conversa

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA
La relació família-escola es basa en la cooperació, el diàleg i la confiança.
COMUNICACIÓ
• Presencial: diàriament a l’entrada i
sortida de l’alumnat.
• Ús prioritari del correu electrònic
del pare i de la mare per rebre les
informacions de l’Escola.
• Actualització diària del blog de
l’Escola amb les activitats d’aula i
projectes.

ACCIÓ TUTORIAL
• Conjunta amb totes les famílies del
grup classe: dues reunions de tutoria,
la primera abans d’iniciar les classes
al setembre i la segona abans de
finalitzar el curs al mes de maig.
• Individual amb cada familia: en
funció de les necessitats de l’alumne/a
i, com a mínim, dues tutories al llarg
del curs. Les famílies poden demanar
les tutories que considerin oportunes.

PLA D’ACOLLIDA
NOU ALUMNAT
• Reunió abans de l’estiu.
• Berenar amb les famílies.
• Horari reduït (de 9 a 13h) els tres
primers dies del curs.

QUÈ FEM

LLENGUA ANGLESA

Desdoblament amb auxiliar de
conversa nadiua dues hores i
mitja setmanals per fer ciència i
experimentació, story time i daily
routines. Projectes internacionals.
Treballem amb el mètode Artigal
per millorar l’expressió i la
comprensió oral.

EL NOSTRE HORT

Plantem, cuidem, collim i tenim
cura d’aquest espai.

TAC

Aposta clara per l’ús educatiu de
les noves tecnologies. Treball de
la competència digital amb iPads i
dispositius mòbils.

PROGRAMACIÓ I ROBÒTICA

Manipular, observar, experimentar,
programar, construir...

CIÈNCIA I EXPERIMENTACIÓ

Experiments, racons de ciència...

PSICOMOTRICITAT

Desenvolupar correctament la
psicomotricitat dels infants a partir
de jocs dirigits, joc lliure i piscina.
Introducció a diferents esports i
jocs. Experimentació amb robes,
globus, aros, matalassos, ioga...

LLENGUATGE MUSICAL

Potenciar l’expressió i el moviment,
el sentit del ritme i la creativitat, i les
diferents intel·ligències a partir de
la música.

LLENGUATGE ESCRIT I MATEMÀTIC

Treballem amb lletra script.
Treball sistemàtic de la part més
analítica del llenguatge escrit i
matemàtic a partir d’un treball
més individualitzat.

LLENGUATGE PLÀSTIC

Estimulem la creativitat
de l’alumnat a través de
l’experimentació i la manipulació
de materials

COM HO FEM
ORIENTACIÓ, SUPORT I LOGOPÈDIA
• Detectem i atenem les
necessitats d’aprenentatge
més específiques de l’alumnat
amb una atenció personalitzada
a través del Departament
TREBALL PER PROJECTES

Treball multidisciplinar, col·laboratiu
(alumnes, famílies, experts) i amb
l’alumne com a protagonista del seu propi
aprenentatge, es parteix dels seus propis
interessos i inquietuds.

TREBALL PER AMBIENTS

Diferents espais d’aprenentatge, de relació
i comunicació on a partir de diferents
propostes, els infants de diverses edats
poden actuar i coaprendre. Els infants
disposen d’un temps d’experiència activa,
construïda per l’adult, però reconstruïda per
ells mateixos.

d’Orientació.

TREBALL PER RACONS

Una proposta metodològica en la qual
proposem diferents espais on el nostre
alumnat pugui realitzar de manera
simultània diferents activitats de tipus
cognitiu, manipulatiu i simbòlic.

• Disposem de serveis de
logopèdia i psicopedagogia.
• Realitzem sessions de treball
d’educació emocional i
estimulació cognitiva.

FEM ASSEMBLEA

Un espai on l’alumnat pot reflexionar sobre
el dia a dia a l’escola, presentar propostes
de millora, resolució de conflictes, recordar
normes...
Un alumne és l’encarregat de dinamitzarla: recordar les normes canviar de punt de
l’ordre del dia i donar torns de paraula.

ADMISSIONS

SERVEIS
CUINA
PRÒPIA

TRANSPORT
COMARCAL

PERMANÈNCIA
MATINS 8 A 9H
TARDES 17 A 18.30

Sol·licita l’entrevista
personal i la visita
guiada trucant al:

93 778 09 94

escola
associació esportiva escolar
colònies d’estiu
espai de cultura
escola de famílies
teatre
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