EDUCACIÓ INFANTIL 3 a 6 anys

P3

P4

P5

ACCIÓ
EDUCATIVA

Tenim com a objectiu el desenvolupament integral de les capacitats dels infants
durant els primers anys de vida, tenint molt en compte la coordinació amb la família.
Aquestes 9 capacitats són:
 Progressar en el coneixement i el domini del seu cos, en el moviment, i la
coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
 Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una
imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
 Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes,
per actuar amb seguretat i eficàcia.
 Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques
bàsiques.
 Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i
situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de
curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
 Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne
els perills i aprendre a actuar en conseqüència.
 Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució
pacífica dels conflictes.
 Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a la
integració social.

ÀREES
Per adquirir aquestes capacitats, plantegem un aprenentatge global, amb una
participació activa dels alumnes, amb activitats que englobin les 3 grans àrees de
coneixement:
• Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres.
• Àrea de descoberta de l’entorn.
• Àrea de comunicació i llenguatges (verbal, plàstic, musical, matemàtic, etc)

A més de les àrees curriculars, la nostra escola ofereix als tres cursos les següents
àrees complementàries:

TALLER DE JOCS D’ESCRIPTORS
TALLER D’ANGLÈS
TALLER DE DESCOBERTA DEL FET RELIGIÓS
TALLER DE JOCS DE LES EMOCIONS

METODOLOGIA

Volem que els infants adquireixin unes estratègies que els permetin adquirir
aprenentatges funcionals i significatius, útils i amb sentit per la seva vida diària.
 Plantegem sempre un treball globalitzat.
 Anem introduint noves metodologies motivadores pels infants, com per exemple el
treball per racons de joc simbòlic.
 Promovem l’adquisició de valors com el respecte i la tolerància, la comprensió, la
constància i l’esperit crític.
 Introduïm la llengua anglesa des de P3.
 Comptem amb especialista de psicomotricitat.

ALTRES:

Assessorament psicopedagògic

Comissió de solidaritat

Acció pastoral: educació
espiritual i en valors

emocional,

Horari general
De 9 a 13 h. i de 15 a 17 h.
Divendres de 9 a 12h. i de 15 a 17h.
Possibilitat d’ acollida matinal de 8 a 9h.
i permanència de 17 a 18h.
Servei de Menjador (trobareu el projecte als fulls finals).
Activitats extraescolars: de 17h.a 18h

