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EDUQUEM  EN  VALORS I HÀBITS 

 
 
  
Als mestres de l’escola sempre ens agrada dir que eduquem 
persones. No només ensenyem llengua o música sinó que 
vetllem per a que el nostre alumnat tingui uns hàbits i valors 
que es centren en:  
 
EL RESPECTE A LES PERSONES. Respecte entre tots els 
membres de la comunitat educativa. 
 
EL RESPECTE A LES COSES. Cal fer bon ús del material 
propi material, dels companys, dels professors i del mobiliari i 
instal·lacions de l’Escola.  
 
LA PUNTUALITAT I ASSISTÈNCIA. La puntualitat i 
l’assistència són expressió de responsabilitat.  
 
LES TASQUES ESCOLARS. L’obligació de l’alumne és fer-
se responsable de les seves tasques tant a l’aula com a casa 
 
 
LA INDUMENTÀRIA I LA HIGIENE PERSONAL. L’alumnat 
de l’Escola ha de venir a classe amb l’uniforme. Els hàbits 
higiènics són fonamentals pel ple desenvolupament de les 
persones.  
 
 
ELS HÀBITS ALIMENTARIS. Per fomentar uns hàbits 
alimentaris sans a Educació Infantil, Cicle Inicial i Cicle Mitjà, 
el dimecres serà el Dia de la Fruita. Aquell dia tot l’alumnat 
portarà una peça de fruita per esmorzar. 
 
 
En general, l’Escola treballa per a que els nens i nenes 
desenvolupin la seva capacitat per abordar i resoldre 
conflictes entre iguals. 
 
 



N O R M E S  D' E N T R A D E S  I  S O R T I D E S  
 
 
 
La porta del col·legi  no haurà d’estar bloquejada en cap 
moment. 
 
A partir de les 8.35 h. (secundària   ) i 9.05 h. ( primària ) es 
considerarà falta de puntualitat. Les faltes de puntualitat 
sense justificar seran tractades amb les famílies. Els familiars 
hauran d’abstenir-se d’entrar al centre a l’hora d’entrada i 
sortida dels alumnes. 
 
Un cop l’alumne/a hagi entrat al col·legi no se’l permetrà  
sortir sota cap concepte. Si l’alumne/a ha de sortir, haurà de 
portar, per escrit, una  notificació del pare   o mare   i 
ensenyar-la al professor tutor i  a secretaria. 
 
Per afavorir la responsabilitat de l’alumne/a no se li farà 
lliurament de cap dels possibles oblits que hagi tingut 
(esmorzars, llibretes, llibres ...). 
 
Es prega als familiars puntualitat a l’hora de recollir els 
alumnes de preescolar i primària  dins l’horari establert. Els 
familiars que arribin tard a l’hora de recollir els alumnes 
d’infantil, hauran d’esperar-se fins que hagi  sortit  la resta de 
l’alumnat. 
 
Els alumnes d’Infantil que siguin recollits pels seus germans 
grans, hauran d’esperar-los dins de la seva classe. 
 
Després de la sortida de classe per la tarda només podran 
estar a l’escola els alumnes que facin activitats extraescolars. 
 
És fonamental mantenir un ordre tant a l’entrada com a la 
sortida. És per això que demanem que totes les anteriors 
normes  siguin respectades per tothom. 
 
 
 
 
 



C A L E N D A R I   E S C O L A R 
 

 

 
Tots els alumnes d’infantil, primària i secundària començaran les classes el 12 

de setembre de 2017 i les acabaran el 22 de juny de 2018. 

 

DIES DE VACANCES: 

  

- NADAL: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós 

inclosos. 

- SETMANA SANTA: del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos. 

 

 

DIES FESTIUS DEL CURS:                   DIES FESTIUS DE LLIURE  
- 4 de setembre de 2017                              DISPOSICIÓ: 

- 12 d’octubre de 2017    -  13 d’octubre de 2017 

-  1 de novembre de 2017             -  7 de desembre de 2017 

-  6  de desembre de 2017    -  12 de febrer de 2018 

-  8 de desembre de 2017                                 -  30 d’abril de 2018 

-  1 de maig de 2018  

                                                                                       
DIES DE FESTA LOCAL: 
 

-  21 de maig de 2018 

 
DIA PER A ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA: 
 

-  21 de desembre de 2018 



 
NORMES PER EL CORRECTE FUNCIONAMENT DE LES 
CLASSES  DE  PARVULARI 
 
ASSISTÈNCIA A CLASSE : 
 
               És convenient que els nens assisteixin amb regularitat a l’Escola. 
Les absències immotivades no ajuden el nen a integrar-se a l’ambient escolar. 
Els pares han de procurar fer els comentaris necessaris amb la senyoreta 
desprès de que tots els nens o la majoria d’ells hagin sortit.  
 
 
ESMORZAR : 
 
                L’hora d’esmorzar és també un bon moment per educar els nens. Per 
això és necessari  que tots els nens portin alguna cosa adequada per menjar. 
Sempre aconsellem esmorzar abans de venir a l’escola i a mig matí fer un petit 
desdejuni . Cal rebutjar aquelles pastes que s’esmicolin o empastifen molt i 
evitar xocolates o altres pastes similars. 
L’esmorzar l’han de portar dins d’una bosseta amb un tovalló de roba, tot 
marcat amb el nom. Us recordem la importància de portar-les en un embolcall 
ecològic. 
 
 Recordeu que no han de portar begudes : sucs, Cacaolat, llet, etc... 
 
 
ROBA: 
 
               És necessari que totes les peces de roba (bates,  jaquetes, 
bossetes,,... ) estiguin marcades amb el nom i cognoms de l’alumne/a i portin 
una veta de 20 cm  mínim, per poder penjar-les bé en el seu penjador .  
Els dies de Psicomotricitat es obligatori portar el xandall de l’escola i sabatilles 
esportives. 
La bata es quedarà a classe i se la portaran els dimecres i els divendres per 
rentar. 
 
TREBALLS : 
 
                És molt convenient que doneu importància a tots els treballs que els 
nens porten a casa ( àlbums, dibuixos, treballs manuals, etc... ) La valoració 
positiva del propi treball suposa pels nens el millor estímul . 
 
 
 
ANIVERSARIS :                 
 
 Pel nens que volen obsequiar els seus companys el dia del seu aniversari  es 
recomana que portin unes galetes o un pa de pessic. No s’admetran pastissos 
de nata, merenga o similars. Cal plantejar-se que és bo i convenient educar els 
nens amb sobrietat. No es poden portar bosses de llaminadures. 
              
 



 
 
HÀBITS DE SALUT i HIGIENE : 
 

En cas de patir una malaltia contagiosa ( varicel·la, conjuntivitis, rubèola, 
hepatitis, meningitis , tuberculosis... ) s’haurà de comunicar a l’escola 
i presentar el corresponent certificat mèdic i l’alta mèdica  un cop estiguin 
restablerts. 
 

Recordin que si el nen té febre, vòmits o diarrees, no ha de venir a 
l’escola ja que no es trobarà bé ni en condicions de seguir el ritme normal de la 
classe, amb  l’agreujant de  contagiar els altres companys. Pel bé de tots 
,preguem respecteu aquestes normes. 
 

Per poder  donar un medicament a un alumne és obligatori

 

 portar LA 
RECEPTA DEL METGE amb l’horari i les dosis corresponents acompanyada 
de la corresponent autorització que podeu trobar a la nostra web . Només es 
poden donar medicaments a l’escola als nens que utilitzen el servei de 
menjador. L’horari dels altres ja permet que se’ls hi doni a casa. 

És molt important tallar bé i sovint les ungles dels nens. Els nens 
d’aquestes edats són molt impulsius i no entenen que poden fer mal 
esgarrapant. 
 

Els nens no poden portar mai a classe llaminadures ni xiclets. 
 

 
JOGUINES :  
 

Si el nen porta alguna joguina a l’escola, ha de saber que no pot 
molestar a l’hora de treballar, en el cas contrari el mestre li guardarà i li tornarà 
quan cregui oportú. En el cas de que la joguina es perdi o es trenqui, ni el tutor 
ni l’escola es fan responsables de la joguina. 
 
 
 
HORARIS :  
 

Es prega puntualitat a les entrades i sobretot a les sortides durant el curs 
escolar, ja que a més de fomentar uns hàbits dona seguretat emocional al nen. 
 
 
ENTRADES :    de       8’55      a              9 h.   del matí 
                            “    14’ 55       a             15 h.  de la tarda 
 
SORTIDES :     de     12’30       a            12’50 h.  del matí 
                           “      16’30       a            16’50 h.  de la tarda 
 
 
     



 
Pel bon funcionament en les entrades i sortides de l’escola cal respectar 

les següents  normes : 
 

• No passar de la porta d’entrada al  centre i no interrompre  les 
classes. 

 
• En cas que sigui necessari comunicar alguna cosa dels seus fills a la 

professora,   els hi poden donar una nota o be comunicar-ho a la 
secretaria del centre. 

 
• Procureu no aturar-se al mig de la porta o passadís  de l’entrada .  
 
• Quan cridin als nens han de posar-se als costats de la porta, així el 

nen quan surti trobarà fàcilment al familiar que el vingui a buscar . 
d’aquesta manera estalviarem que algun petit es desorienti i  no 
sàpiga a on dirigir-se. 

 
                                                     Agraïm  la vostra col·laboració   
 
 
 



CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVES DELS NENS I 
NENES ENTRE ELS 3 I ELS 4 ANYS                                    
 

Desenvolupament motor 
 
• No poden estar gaire temps quiets i fent la mateixa activitat. 

• Pugen les escales alternant els dos peus. 

• Són capaços de pedalar en un tricicle. 

• Quan corren augmenten i disminueixen la velocitat. 

• Es poden rentar les mans i eixugar-se-les. 

• Poden utilitzar llibres i passar les pàgines amb facilitat. 

• Comencen a fer traços més controlats. 
 
Conducta adaptativa 
 
• Són capaços d’evitar alguns perills, com ara les coses calentes. 

• Poden seguir instruccions simples. 

• Els costa mantenir l’atenció en dues coses alhora. 

• Prefereixen les activitats de moviment. 

• Els agrada tocar, provar, ensumar i experimentar pel seu compte. 

• Discriminen gran i petit. Poden identificar dues parts d’una figura i unir-les. 
 
Llenguatge 
 
• Comencen a formar frases de 3 a 5 paraules. 

• Poden plantejar i respondre preguntes com ara qui…?, com…?, on…? 

• Tenen un vocabulari de 1. 000 paraules aproximadament. 

• Poden comunicar idees i necessitats, però encara no són capaços d’establir 
autèntics diàlegs. 

• Estableixen monòlegs i parlen amb si mateixos. 
 
Conducta personal i social 
 
• Fan petits encàrrecs. 

• Els agrada imitar els adults que els envolten. 

• Comencen a jugar amb altres nens de la seva edat i hi estableixen relacions 
de cooperació, però encara predominen els jocs en solitari. 



• Els costa distingir entre experiències reals i imaginàries. 

• Saben el seu nom i el cognom, i s’identifiquen com una persona davant dels 
altres. 

• Tenen reaccions emocionals extremes però de poca durada. 

• Els costa expressar els sentiments amb paraules. 

• Poden aparèixer temors i pors nocturnes. 



CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVES DELS NENS I 
NENES ENTRE ELS 4 I ELS 5 ANYS 
 
Desenvolupament motor 
 
• Comencen a mostrar coordinació en el moviment del cos. 

• Es poden vestir i despullar sense ajuda. 

• Recullen una pilota en moviment i la poden tirar amb el braç. 

• Comencen a desenvolupar el sentit de l’equilibri. Poden caminar a peu coix, 
mantenir-se en equilibri sobre un peu, etc. 

• Comencen a adquirir habilitat en els moviments fins dels dits. Utilitzen 
objectes petits, comencen a cordar-se la roba, dibuixen amb més precisió… 

 

Conducta adaptativa 
 
• Els agrada enumerar i classificar objectes i elements del seu entorn. 

• Encara els costa diferenciar entre el passat i el futur. 

• Confonen els pensaments amb l’exterior. Barregen realitat i fantasia. 

• Tenen imaginacions i somieigs d’una gran vivesa, poden tenir amics 
imaginaris. 

• Els costa mantenir l’atenció i canvien contínuament d’activitat. 

• Tenen dificultat per acabar les tasques que comencen. 
 
Llenguatge  
 
• Són capaços de combinar oracions de dues o tres frases. 

• Els agraden les endevinalles, els acudits i els jocs de paraules. 

• Els agrada la conversa amb els adults. Pregunten i responen amb més 
propietat per les coses de l’entorn. 

• Es poden fer entendre davant dels desconeguts. 

• Són capaços d’atendre i comprendre l’argument de contes senzills. 

• Tenen dificultat per utilitzar correctament els temps verbals. 
 
Conducta personal i social 
 
• Comencen a mostrar-se independents però encara poden presentar 

inseguretats davant de les situacions i les persones desconegudes. 



• Comencen a desenvolupar relacions socials amb els companys i els adults 
que els envolten. 

• Participen en jocs amb altres nens de la seva edat i els agrada la seva 
companyia. 

• Els agrada manar i presumir per manifestar la seva autonomia.  

• Necessiten sentir-se importants per a les persones del seu entorn.  

• Els agrada que els elogiïn pels seus èxits, però són capaços de reconèixer 
els errors. 

 
 
 



 

CARACTERÍSTIQUES PSICOEVOLUTIVES DELS NENS I 
NENES ENTRE ELS 5 I ELS 6 ANYS 
 

 
Desenvolupament motor 
 
• Tenen més control i domini sobre els seus moviments.  

• Els agraden les curses, els balls i els salts. 

• Segueixen el ritme de la música amb bastant de correcció. 

• Tenen un sentit de l’equilibri bastant desenvolupat, s’aguanten damunt d’un 
peu, salten i es poden mantenir uns segons de puntetes. 

• Fan servir el raspall de dents i la pinta amb autonomia. 

• Poden utilitzar correctament els botons i les cremalleres. 

• Fan servir eines i estris escolars amb més precisió i seguretat. 
 
Conducta adaptativa 
 
• Van al lavabo i fan activitats d’higiene personal autònomament. 

• Són capaços de seguir instruccions de dos o tres passos senzills. 

• Ordenen i classifiquen els seus objectes personals. 

• Toleren millor les activitats tranquil·les i sedentàries. 

• Els agrada acabar les activitats que comencen. 

• Tenen més desenvolupada l’apreciació del temps. 

• Poden repetir amb precisió una llarga successió de fets. 

• Poden aturar una activitat que els interessa i reprendre-la més tard. 
 
Llenguatge 
  
• Tenen un llenguatge bastant complet pel que fa a forma i estructura. 

• Augmenten el vocabulari fins a gairebé 3.000 paraules. 

• Els agrada exercitar les habilitats de llenguatge. 

• Fan preguntes ajustades a les seves necessitats reals. 

• Acompanyen les activitats i els jocs amb comentaris, diàlegs i explicacions. 

• S’interessen pels significats de les paraules. 

• Segueixen amb atenció l’argument dels contes i els relats que els expliquen. 
 



Conducta personal i social 
 
• Són capaços de tenir en consideració els sentiments i els desigs dels altres. 
• Són capaços d’ajudar a fer les feines domèstiques. 
• Poden desenvolupar conductes competitives. No els agrada la crítica i es 

poden enutjar davant dels fracassos. 
• Els agrada jugar amb companys de la seva edat i hi desenvolupen relacions 

d’amistat i col·laboració. 
• Mostren actituds de protecció envers els més petits. Comencen a 

desenvolupar esquemes morals basant-se en les opinions dels adults i 
familiars que els envolten. 



 
DESENVOLUPAMENT DE L’AUTONOMIA : activitats 
habituals que els nens han d’anar fent sols o amb el 
vostre ajut 
 
 
  
• Abotonar-se i d’espotonar-se. 
• Calçar-se i descalçar-se. 
• Cordar-se les sabates (5 anys) 
• Mocar-se. 
• Netejar-se bé en anar al lavabo. 
• Rentar-se. 
• Pentinar-se  (  5 anys) 
• Vestir-se. 
• Despullar-se 
• Menjar sol utilitzant  tots els coberts. 
• No aixecar-se a l’hora de dinar. 
• Mastegar bé sense ensenyar el menjar. 
• Asseure’s i aixecar-se de la cadira sense fer soroll. 
• Recollir i ordenar les seves coses: joguines, roba,.. 
• Obrir i tancar l’aixeta al rentar-se, omplir el got,… 
• Classificar i ordenar objectes o joguines per la mida, el color, la                       
 utilitat,.. 
• Dibuixar lliurement i donant-li model. 
• Retallar amb tisores de punta rodona. 
• Enganxar papers amb cola. 
• Modelar amb plastilina, fang… 
• Jugar amb construccions, trencaclosques, puzles… 
• Fer servir l’ordinador per jugar, escriure, dibuixar… 
• Pintar sense deixar espais en blanc ni sortir-me del contorn. 
• Mirar llibres i contes, observant les il·lustracions i formulant  hipòtesis del 

que hi ha escrit. 
• Aprofitar qualsevol moment per parlar i reflexionar. 
• Corregir els mals hàbits del llenguatge, repetint (nosaltres) correctament 

el que ha dit malament. 
• Animar-lo a que s’expressi cada vegada millor oralment, ajudant-lo a 

donar una explicació detallada amb frases elaborades. 
• Procureu no enganyar-los mai. Doneu les explicacions oportunes, 

adequant-les a l’edat i les circumstàncies, i us entendran. 
• Controlar com agafen el llapis. 
• Donar-li petites responsabilitats. 
• Fer que utilitzin un vocabulari correcte ( no infantilismes) i que demanin 

les coses correctament. 
• No els feu sistemàticament coses que ells poden fer sols. 
 



EDUCACIÓ  EMOCIONAL 

 

Les emocions són la base de la nostra personalitat  i de la interacció amb el 
món. Des del principi de la infantesa vivim immersos en un món d’afectes i 
sentiments que hem d’aprendre a reconèixer i a desenvolupar de manera 
equilibrada. Durant aquest aprenentatge és molt important el paper de la família 
i de l’escola. Per aquest motiu, considerem molt important que les famílies 
conegueu el treball que duem a terme des de l’escola per tal de poder participar 
conjuntament en l’educació de la vida afectiva dels vostres fills/es. 

El programa d’Educació emocional s’estructura amb quatre grans blocs: 

- Autoestima: entenem l’autoestima com l’avaluació que cadascú fa del 
concepte que té d’ell mateix. Podem diferenciar cinc àrees en les que els 
infants tendeixen a valorar-se: autoestima global (percepcions, 
sentiments i valoracions com a persona), imatge acadèmica (els 
assoliments a l’escola), imatge corporal ( la imatge, les habilitats i les 
destreses físiques), imatge familiar (com se sent valorat per la família) i 
imatge social (manera com s’avalua respecte als altres). Els infants 
poden desenvolupar nivells alts d’autoestima en una o més àrees, 
sobretot si reben l’aprovació de les persones del seu entorn més proper 
(família, escola, amistats). Una autoestima favorable fomenta la 
capacitat de l’infant per a enfrontar-se a la vida. 

- Gestió d’emocions i sentiments: Podem experimentar les emocions 
sense comprendre-les, però la comprensió dels propis estats i dels altres 
és essencial per a la flexibilitat de la pròpia conducta emocional, i per 
l’establiment i manteniment de qualsevol tipus de relació socioafectiva. 
Podem decidir parar o no parar atenció a les nostres emocions. Sinó 
prestem atenció, la continuarem tenint però no hi podrem fer res, mentre 
que si atenem la nostra vida afectiva i la coneixem, podrem tenir més 
control sobre el nostre comportament i benestar general. 

- Empatia: és la capacitat personal de connectar, respectuosament i de 
forma sincera, amb els sentiments i emocions d’una altra persona i de 
comprendre’n els arguments i punts de vista. És a dir, vol dir posar-se al 
lloc d’un altre. Generalment, l’empatia s’activa amb facilitat amb les 
persones que sentim properes a nosaltres, però és més difícil que ens 
funcioni amb aquelles que percebem com a diferents (diferències de 
cultura, origen, raça…). L’empatia només per “als qui són com jo” és 
limitada, convé treballar-la per aconseguir uns bons nivells tant amb les 
persones que ens resulten simpàtiques com amb les persones que ens 
desperten antipatia. 



 

- Resolució de conflictes:  Un conflicte, el podem entendre com la 
discrepància entre dos o més interessos simultanis que poden provocar 
un estat de tensió emocional responsable d’estats d’ansietat i/o de 
comportaments compulsius. Hem de tenir en compte, que els conflictes 
formen part de la nostra vida i poden ser motor de canvi i de creixement 
personal. Per tant, els conflictes poden ser positius. Els adults davant 
dels infants, tractem els conflictes sempre com a lliçons. Per això, és 
necessari donar-hi un tractament positiu i constructiu, que ajudi a créixer 
i avançar. 

Els objectius de l’Educació emocional són: 

- Afavorir el desenvolupament integral dels nens i nenes. 

- Identificar i expressar els propis sentiments i els dels altres. 

- Afavorir la capacitat de comprendre i regular les pròpies emocions. 

- Proporcionar estratègies pel desenvolupament de competències 

bàsiques per l’equilibri personal i la potenciació de l’autoestima. 

- Potenciar actituds de respecte, tolerància i prosocialitat. 

- Afavorir la quantitat i la qualitat de les interaccions del grup per a millorar 

el clima relacional de classe i la cohesió grupal. 

- Desenvolupar l’habilitat de la comprensió empàtica en les relacions 

interpersonals. 

- Desenvolupar la tolerància a la frustració. 

- Desenvolupar el control de la impulsivitat. 

- Pensar sobre els problemes i començar a prevenir i a solucionar els 

conflictes. 

Des del punt de vista metodològic, utilitzarem estratègies emocionals i 
vivencials: contes, titelles i algunes dramatitzacions. Tot això afavoreix el 
modelat de conductes, el desenvolupament emocional i l’adquisició de 
competències emocionals bàsiques per la vida i pel benestar personal i social. 

Metodologia 

En les activitats de classe utilitzem recursos de la vida quotidiana: fotografies, 
cançons, contes  populars… que ofereixen als nens la possibilitat 
d’experimentar emocions.  

 

 

 

 



ORIENTACIONS PER TREBALLAR A CASA: 

 

Autoestima: 

- Acceptar al nostre fill/a tal com és, amb els seus defectes i virtuts, 
reconeixent les seves capacitats i limitacions. 

- Valorar positivament les característiques diferencials que el fan un ésser 
únic i especial. 

- Definir unes normes de conducta i convivència clares, no arbitràries. 
Això no vol dir que hagin de ser rígides, dures i que no es puguin 
negociar. 

- No permetre que el fill/a faci o aconsegueixi immediatament tot el que 
desitja. Si som molt permissius podem generar conductes negatives 
(impulsivitat i agressivitat) i fer que els infants no tinguin capacitat de 
frustració. 

- Establir expectatives altes, però sempre realistes. 

- Sempre donar un tracte respectuós al nostre fill/a, inclús quan els 
renyem. 

- Mostrar respecte envers els seus sentiments. 

- Escoltar (no només sentir) i atendre els problemes que presenten els 
nostres fills/es.  

- No assumir els problemes dels nostres fills/es com a propis, sinó orientar 
i ajudar perquè els puguin resoldre ells mateixos. 

- Fer saber als nostres fills/es quan estem satisfets i perquè. (Exemple: 
estic molt content/a perquè avui has ordenat les joguines). 

- Fomentar l’autonomia i no ser sobre protectors. Deixar que els nostres 
fills/es facin tot allò del que són capaços. 

- Implicar-los en les responsabilitats domèstiques. 

- Procurar donar bons models. 

- Invertir temps fent activitats conjuntes. 

 

 

 

 

 



Gestió d’emocions i sentiments: 

- La negació de les emocions i sentiments dels nostres fills no les fa 
desaparèixer i fer-les aflorar contribueix a gestionar-los. 

- És important preguntar als fills/es com se senten. Si els costa posar 
paraules als seus sentiments, els haurem d’ajudar posant noms a les 
emocions i sentiments. 

- Acceptar el que senten. 

- No fer xantatge emocional, és un instrument de pressió emocional que 
acostuma a tenir conseqüències negatives. 

- Els pares són els models emocionals dels fills. Si els pares són 
optimistes o pessimistes, els nens/es també tindran aquest sentiment 
com a base. 

- Donar exemple d’autocontrol, trobant la manera d’expressar-nos sense 
fer mal. 

- Ajudar als fills a autocontrolar-se. 

- Elogiar-los quan demostrin tenir habilitats per controlar-se, de manera 
que ells es puguin sentir orgullosos. 

- Dir en veu alta que els estimen. 

Empatia 

- Tenir un actitud empàtica envers un mateix. 

- Mostrar-se empàtics recíprocament  mare i pare. 

- Esforçar-se per entendre i compartir els sentiments i el punt de vista dels 
fills. 

- Saber escoltar les raons que donen els nostres fills respecte les seves 
actuacions. 

- Estimular el mateix model d’expressió afectiva tant per als nens com per  
a les nenes. 

- No donar més del que es necessita. Per educar als nostres fills 
responsables amb ells mateixos i els altres, els pares també han de ser 
responsables. 

- Des de ben petits, ensenyar que els altres també compten. Controlar el 
costat egoista que tenen els infants. 

- Ensenyar a acomodar-se  les necessitats dels altres. 

- Demanar als fills reciprocitat d’amor, atenció i respecte. 

- Demanar responsabilitats. 



 

Resolució de conflictes 

- Entendre el vessant educatiu del conflicte. Per incòmodes que siguin, 
són alliçonadors i per això hem de planificar com seran tractats. 

- Fer entendre que acceptem al nen/a tal com és, encara que això no vol 
dir que acceptem els seus errors. 

- Evitar culpabilitzar els fills en situacions en les que s’equivoquin i 
conduir-los pel camí primer, de l’acolliment afectiu i , després, del 
raonament. 

- Assegurar que hi ha comunicació i diàleg. 

- Fer adonar que sempre hi ha una altra manera de resoldre els conflictes. 

- En els conflictes, practicar aquests punts: 

o Calmar el nen, calmar-se tots 

o Parlar dels sentiments de totes les parts 

o Buscar moltes solucions 

o Decidir quina és la millor solució 

o Posar-la en pràctica 

 
 



EL TREBALL PER PROJECTES 

 
 
 

 
El treball per projectes és una metodologia que busca la participació de 
l’alumnat i la seva motivació. Pretén la millora de la capacitat dels nens i nenes 
per organitzar-se, cercar informació, treballar en equip i, en definitiva, aprendre 
a aprendre. 
 
a) El projecte es basa en l’estudi d’un tema 
 
b) Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement perquè 
focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió 
sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el 
propi procés d’aprenentatge. 
L’alumnat, amb l’ajut del mestre, haurà de veure què sap del tema i a partir 
d’això determinar què vol saber. 
 
c) En el procés d’aprenentatge són importants: el treball en grup, les 
discussions de classe, la cerca d’informació i l’exposició dels resultats i 
conclusions obtingudes. 
 
d) Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de 
construcció de coneixement, s’avalua el què s'ha après i com s’ha après. 
 
e) S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per a 
construir coneixement de forma compartida. 
 
 

• Esperem que aquestes pistes us siguin útils per a que quan us vinguin 
amb allò de que ”estem fent un projecte” no us agafi despistats. A més, 
com ja imagineu, la tasca de buscar informació que des de l’escola 
pautarem i orientarem es desenvoluparà també a casa i vosaltres tindreu 
en això un paper important.



CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA 
 
 
 
 
La consciència fonològica és la capacitat que tenim tant per segmentar el 
llenguatge com per reconèixer aquests segments. Això significa que gràcies a 
aquesta consciència els nens poden ser capaços de reconèixer i identificar 
fonemes,síl·labes i paraules, de forma independent. 
 
 
Quan els nostres fills són petits, la seva consciència respecte els sons que 
formen el llenguatge que els envolta, gairebé no està desenvolupada. Són 
capaços de captar-los,però com si fos un sol bloc; no saben que poden 
segmentar-se en parts més petites: les frases en paraules, aquestes en 
síl·labes i les síl·labes en sons. 
 
 
Probablement us preguntareu com afecta tot això en el desenvolupament del 
llenguatge. Molt fàcil: gràcies a la capacitat de diferenciar els diferents 
components del llenguatge,podem identificar paraules que rimen entre si, 
podrem dividir les paraules en síl·labes, inventar paraules amb sentit canviant 
tant sols un so ( foca/boca)....     
 
 
En aquests últims anys, l’escola ha detectat un augment d’alumnes amb 
dificultats per l’adquisició del procés de la lectura i escriptura derivats entre 
d'altres la dislèxia,els trastorns de llenguatge  .Es per això que veiem la 
necessitat d’incidir en la consciència fonològica de tots els alumnes per intentar 
evitar al màxim futures dificultats. 
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1r. Trimestre 

 
2n. Trimestre 

 
3r. Trimestre 

 
 
P-3 

 
 

o Arbúcies. 
Sortida de        
convivència amb 
pares. 

o Sortida fira de 
Nadal. 

 

 
 

o Visita al mercat 
o Sortida al Teatre 

Segarra “ La 
Caputxeta 
Vermella”.  

o Possible sortida 
relacionada amb 
el  projecte 
treballat. 

 
 

 
 
o Fira del llibre al    

barri. 
o Convivències: 

Can Ribas  ( 4 i 5 
d’abril)   

o Sortida final de 
curs amb pares. 

 
 
 

 
 
 
P-4 

 
 

o Sortida 
relacionada amb 
el projecte de 
classe. Granja 
Aventura Parc. 

o Sortida al Teatre 
Segarra 
(”Passatge Màgic 
dels poetes”). 

o  Fundació Miró. 
 
o Sortida fira de 

Nadal. 
 

 
 
o Benvingut Miró 

(activitat a l’aula).  
o Possible sortida 

relacionada amb 
el projecte 
treballat. 

 
 
 

 
 
o Fira del llibre al 

barri. 
o Audició musical 

de la Dàmeris 
Gelabert. 

o Convivències: 
Can Ribas (4 i 5  
d’abril) 
   

o Sortida final de 
curs amb pares. 

 

 
 
P-5 

 
 

o Sortida al Teatre 
Segarra 
(Passatge Màgic 
dels poetes”). 

o Biblioteca Fondo. 
o Sortida fira de 

Nadal. 
 

 
 
o Possible sortida 

relacionada amb 
el projecte 
treballat. 

o Benvingut Gaudí 
(activitat a l’aula). 

o Sortida 
relacionada amb 
el projecte Gaudí. 

 
 

 

 
o Fira del llibre al 

barri. 
o Audició musical 

de la Dàmeris 
Gelabert. 

o Sortida 
relacionada amb 
el projecte Gaudí. 

o Convivències: 
Can Ribas (4,5 i 6  
d’abril). 

o Sortida final de 
cicle amb pares. 

 



QUADRE PROFESSORS AL PARVULARI 
 
Tutors: 
 
Educació Infantil 3 anys ...............................................  Cintia i Cristina 
Educació Infantil 4 anys ...............................................  Jessi i Míriam 
Educació Infantil 5 anys ...............................................  Bea i Yolanda 
Coordinadora de Cicle................................................... Míriam 
 
 
 
 
Especialistes: 
 
Música........................................................................  Jordi 
Psicomotricitat............................................................  Lidia 
Anglès........................................................................  Rosa 
Auxiliar P-3  ...............................................................  Cristina Suárez i Eli 
Educació Especial......................................................  Cristina Suárez 
Mestra de reforç.........................................................  Consu 
Psicòloga ...................................................................  Gara 
 
 
 
 
Horaris de tutories i correu electrònic: 
 
Cintia: divendres de 15 a 16 h. cintia.cvneus@gmail.com 
 
Cris:  dilluns de 10 a 11 h.  cris.dsosacvneus@gmail.com 
 
Míriam: dilluns de 12 a 13 h. mircvneus@gmail.com 
 
Jessi:  dimecres de 15 a 16 h.  jessicvneus@gmail.com 
 
Yolanda:  dimecres de 15 a 16h.  yolicvneus@gmail.com  
 
Bea:  dilluns de 15 a 14 h. beacvneus@gmail.com 
 
 
Especialista de Música (Jordi): jpuigcvneus@gmail.com 
 
Especialista Educació Física (Lidia) : lycvneus@gmail.com 
 
Psicòloga (Garazi):  garazi.cvneus@gmail.com 
 
Ed. Especial (Cristina Suárez): csuarezcvneus@gmail.com 
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