
   



IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓ   

Des de la nostra experiència com educadores i la reflexió obligada sobre la tasca 

diària amb els infants, presentem aquest projecte ( document) amb la il·lusió de 

que  os serveixi per conèixer què aprèn el nen/a i a entendre que la nostra feina és 

ajudar a l’infant  a “ ser ell  mateix ” i en cap moment és “ d’imposar “ el que podria  

desprendre’s d’una mala interpretació en la concepció de la nostra labor d’ 

educadors. 

“La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo” 

(M. Debesse) 

 

“No hay más que un camino para el progreso de la educación, como en todas las 

cosas humanas, y es el de las ciencias guiadas por el amor. Sin ciencia, el amor es 

impotente, y sin amor, la ciencia es destructiva” 

(Bertrand Rusell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIUUU   DDDEEELLL   CCCEEENNNTTTRRREEE   

Un dels objectius que ens seguim plantejant, és donar més protagonisme a les 

famílies i a la gran diversitat amb la qual contem, per això un dels nostres projectes 

a desenvolupar al llarg del curs serà: 

 

La família i l’escola aprèn amb la diversitat 

Temes transversals: valors, hàbits i rutines 

 

Per portar a terme aquest projecte, intentarem que la família s’involucri més dins 

de l’escola, mitjançant activitats ja siguin proposades per l’escola o pels pares, 

festes tradicionals, tallers, trobades... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OOOBBBJJJEEECCCTTTIIIUUUSSS   DDD’’’AAAUUULLLAAA   

- Manifestar les seves pròpies necessitats: gana, set, pipi,... 

- Experimentar les sensacions que comporta el joc motor. 

- Explorar diferents objectes i materials. 

- Començar a controlar el seu propi cos (seure, gatejar, caminar, 
coordinació ull-mà, ...) 

- Adquirir hàbits d’higiene, alimentació i descans. 

- Gaudir dels seus avanços i del dia a dia a l’aula. 

- Experimentar diferents estímuls sensorials a partir de la manipulació de 
diferents materials i descobrir com interactuen entre ells.   

- Identificar a les persones del seu entorn. 

- Identificar les diferents zones de l’aula i de l’escola. 

- Iniciar-se en la comprensió i expressió del llenguatge gestual i oral. 

- Iniciar-se en la resolució de petits conflictes. 

- Aprendre a demanar ajuda. 

- Fomentar la col·laboració de les famílies. 

- Gaudir de cada una de les activitats programades. 
 

 

 



PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAACCCIIIÓÓÓ   DDDEEELLL   CCCUUURRRSSS   

Totes les propostes i activitats que es portaran a terme durant aquest curs, estan 

pensades per que els nens/es manipulin i experimentin lliurement amb tot tipus de 

materials que no siguin perillosos, ja que en aquesta edat tot el seu aprenentatge 

és a traves del sentits. 

Durant aquest curs, es treballaran: 

 Adaptació. 

 Hàbits i rutines. 

 Autonomia. 

 Educació emocional. 

 Ioga. 

 Estimulació del llenguatge. 

 Temes transversals. 

 Música (instruments i cançons). 

 Plàstica  

 Jocs de falda. 

 Contes i fotos. 

 Psicomotricitat. 

 Panera dels tresors. 

 Joc heurístic. 

 Festes i costums. 

 Experimentació ( durant tot el curs es realitzaran activitats d’ experimentació 

amb diferents materials. ) 

 Caixes de cartó. 
 Diferents papers. 
 Farina. 
 Fruites i verdures. 
 Pasta. 
 Gelatines. 

Les activitats no són fixes, poden caviar depenent de les necessitats i interessos 

dels nens/es. Serà la proposta central al llarg de tot el curs. 



EEELLLSSS   TTTEEEMMMEEESSS   TTTRRRAAANNNSSSVVVEEERRRSSSAAALLLSSS   

Aquests temes inclouen tota una sèrie de valors de gran importància per al 

desenvolupament evolutiu i integral del nen/a. És per això, que es tindran en 

compte, de manera contínua, al llarg de totes les àrees curriculars d’ una manera 

contínua, i no com una àrea concreta i independent. 

Els temes transversals que treballarem de 0-3 anys són els següents: 

1. Educació moral i cívica. 
2. Educació per a la no- discriminació per raó de sexe. 
3. Educació per a la salut. 
4. Educació viària. 
5. Educació mediambiental. 
6. Educació per al consum. 
7. Educació per a la diversitat. 
8. Educació per a la convivència. 

 
1. Educació moral i cívica 

 
Llençar papers a la paperera, deixar sortir les persones d’ un lloc abans d’ entra-hi, 
saber esperar el torn, utilitzar un to de veu adequat a cada situació, saludar i 
acomiadar-se o donar les gràcies són algunes de les moltes accions socials que 
els infants han de percebre i, per tant, interioritzar des de ben petits. 

2. Educació per a la no discriminació per raó de sexe 

L’educadora ha d’estar molt alerta, en el moment d’explicar contes o de parlar amb 

els infants, de no utilitzar frases que projectin un estereotip d’home o dona 

determinat, com ara: “ la mamà d’en Patufet cuinava i  el papa treballava al camp” 

o “ el cotxe és del papà i la màquina de cosir és de la mamà”. No solament hem 

d’estar alerta al nivell de parlar, sinó que caldrà orientar les activitats, els espais i 

els materials d’ambientació de l’aula  i de joc en aquesta mateixa idea 

3.Educació per a la salut

Garantir una dieta  equilibrada, respectar uns horaris de descans, romandre atents 

sobre l’estat emocional dels infants, mantenir una bona higiene dels espais i 

materials, i procurar un ambient agradable són alguns dels elements 

imprescindibles per afavorir una  vida sana per als infants a tots els efectes 

 



4. Educació viària 
 

Es començarà a treballar a partir dels 12/14 mesos 

5. Educació mediambiental 
 

Podem fer servir material de rebuig per tal d’explorar-los o transformar-los, tot 

donant a l’ infant la imatge que hi ha productes que es poden reutilitzar. 

Sempre que treballem a partir de materials naturals, transmetrem la idea que  

apropar-nos a la natura no ha de voler dir malmetre-la. 

Per tant, ho farem tot recollint elements que han caigut al terra, plantant llavors, 

aprofitant pètals de flors… 

6. Educació al consum 
 

Es començarà a treballar a partir dels 12/14 mesos 

7. Educació a la diversitat 
 

Des de l’ escola hauríem d’ intentar que els infants visquin amb naturalitat els trets 

que ens distingeixen els uns dels altres. Per això els materials, les joguines i les 

activitats aniran adreçats cap a aquest objectiu, disposant instruments musicals de 

diferents països; procurant que hi hagi imatges de nens i nenes de moltes races, 

amb característiques particulars i llocs d’arreu del món; parlant de la família i no 

dels pares o mares exclusivament… 

8. Educació per a la convivència 
 

Qualsevol situació de conflicte entre els infants ens pot ser útil per afavorir un 

model de convivència positiu, ja que, partint del mateix conflicte, podem reflexionar 

amb els infants sobre les seves causes i solucions possibles. 

La nostra activitat quotidiana esdevé un patró permanent en la manera de fer dels 

infants, els quals ens contemplen quan ens hi adrecem, o en el tracte envers els 

altres adults. 

 

 

 



HHHÀÀÀBBBIIITTTSSS   III   VVVAAALLLOOORRRSSS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adquisició d’hàbits i valors en las edats compreses entre els 0-3 anys està 

directament relacionada amb l’ inici del desenvolupament de la pròpia autonomia  

en les  diverses rutines de la vida quotidiana. S’ ha de tenir en compte que abans 

dels 2 anys  són molt petits i que no es pot exigir que facin les coses tot sols, però 

si que se’ls  pot demanar una certa col·laboració pel  que fa a  la disponibilitat 

corporal i a la iniciativa pròpia. 

Serà  a partir del primer any  que podrem començar a plantejar-nos petits objectius 

amb la finalitat d’anar-los consolidant al llarg de tot  el cicle. Per tractar aquest 

tema correctament és indispensable la  col·laboració de la família. 

L’ educadora ha de considerar quins hàbits ha d’adquirir el nen/a de aquesta  edat, 

crear un clima adequat a l’aula  per a fer-ho, i treballar-los a cada moment i durant 

la realització de qualsevol activitat. 

VESTIT 

 

MTIT 
ALIMENTACIÓ 

HIGIENE  RELACIÓ 

RESPONSABILITAT 

ORDRE 
 

AUTONOMIA  

HÀBITS I VALORS  



Hàbits al vestir-se 

 Verbalitzar en cada moment el que estam fent. 
 Afavorir el canvi del bolquer. 
 

Hàbits d’alimentació 

 Manifestar que té gana o set mitjançant el plor o fent sorolls. 
 Començar a menjar tot tipus d’aliments. 
 Aguantar assegut a la cadira fins acabar de menjar. 
 Mostrar iniciativa per menjar tot sol. 
 

Hàbits d’higiene personal 

 Verbalitzar el que estam fent en cada moment. 
 Afavorir el canvi de bolquer. 
 

Hàbits d’ordre 

 Verbalitzar tot el que es fa a l’hora de recollir. 
 Mostrar i verbalitzar on es col·loca la motxilla. 
 Començar poc a poc a recollir l’aula, com si de un joc més es tractes. 

 
Hàbits de responsabilitat 

 Respondre davant els missatges de l'adult. 
 Començar a complir encàrrecs senzills.  
 Respondre davant la prohibició.  

 
 

Hàbits de relació 

 Acceptar la companyia de l’educadora, del personal docent i de tots els 
nen/es progressivament. 

 Compartir les joguines i el material de l’aula. 
 Mostrar afecte cap els demés, amb la mirada i el somriure. 

   

   

   



EEEDDDUUUCCCAAACCCIIIÓÓÓ   EEEMMMOOOCCCIIIOOONNNAAALLL   

Quan parlem de intel·ligència emocional ens referim a un conjunt d'habilitats que 

ens permeten relacionar-nos millor amb el nostre entorn. Aquest conjunt d'habilitats 

inclou el reconeixement dels propis sentiments, el control de les emocions, l'auto 

motivació, l'empatia i l'habilitat social. Segur que al llarg de la jornada escolar 

treballem l'educació emocional amb els nostres nens i nenes, però tal vegada no 

som del tot conscients. És a la primera infància quan es modela la base per 

assimilar els hàbits emocionals i socials fonamentals que es poden manifestar al 

llarg de la vida dels nens/es. A més, en el cicle de 0-3 anys es quan les emocions 

són més naturals, sinceres i espontànies, no estan falsejades per l'experiència ni la 

vergonya, i el vincle afectiu que ens uneix amb els nens és més fort. Aquesta és la 

raó per la qual considerem tan important començar l'educació emocional en 

aquestes edats.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



IIIOOOGGGAAA   

Originari de la Índia, la paraula ioga significa "unió", unió primer amb un mateix (el 

nen es troba amb ell mateix, aprèn a conèixer-se a sí mateix), i després amb els 

demés (els petits aprenen a relacionar-se i comunicar-se amb el seu entorn). 

El ioga és una metodologia i conjunt de tècniques mitjançant les quals es pretén 

que el ser humà pensi millor, senti millor, actuï millor, respiri millor, es relacioni 

millor, dormi millor i gaudeixi més i millor de la vida que ens rodeja.  

La meditació és una ferramenta que ens ajuda a ser conscients de nosaltres 

mateixos, a captar la energia positiva i a transmetre-la també. 

Podem ensenyar a meditar a un nen des de que es troba en el ventre matern (quan 

una mare medita, el bebè en el seu ventre sent molta pau i calma). 

Meditar amb nens es seure amb les mans a la panxa, en silenci, observant com 

puja i baixa la panxa. Meditar amb nens es romandre quiets, en silenci, sabent que 

no hi ha que fer res més que respirar. 

Perquè els serveix als nens meditar?   

 Calma: el primer i immediat efecte de la meditació en els nens és calmar-se, 
tranquil·litzar-se. Els nens, com els adults, quan estan calmats, és quan 
poden enfocar la seva atenció en el que sigui que vagi a passar. 

 Major concentració: de manera que una vegada que s'arriba a la calma, el 
següent pas és l'enfocament de l'atenció en allò que desitjo (gestionar una 
emoció, fer una activitat,...). 

 

La meditació ajuda a "estirar" el múscul de l'atenció, i d'aquesta manera un és més 

conscient del que passa dins i fora d'un mateix.  

   

 

 

 

 



LLLAAA   PPPAAANNNEEERRRAAA   DDDEEELLLSSS   TTTRRREEESSSOOORRRSSS   

 

 QUÈ ÉS? 
 

La panera dels tresors és una proposta de joc adreçada als infants de 6 a 10/12 

mesos. En aquesta edat poden estar asseguts, però encara no es desplacen gaire 

del lloc. 

És una activitat d’exploració. Per fer-la cal omplir una panera de vímet amb 

objectes d’ús quotidià escollits amb la finalitat de proporcionar estímul i experiència 

als cinc sentits de l’infant: la descoberta i el desenvolupament del tacte, el gust, 

l’olfacte, l’oïda, la vista i del sentit del moviment del cos. 

Es tracta d’un recull especial de materials, no de joguines, que podem trobar per 

casa, confeccionar, recuperar dels comerços o bé comprar. Altres materials no 

donarien a l’infant referències tan precises de superfície, pes, temperatura, forma, 

color, olor, so, consistència, etc. 

La panera dels tresors proporciona a l’infant l’oportunitat d’interessar-se per moltes 

coses que té al davant. 

Assegut al costat de la panera pot desenvolupar millor la seva capacitat de 

coordinar ull, mà i boca, pot accedir més fàcilment als objectes i portar-los a la 

boca per conèixer-los. 

Segur que quan l’infant agafa un objecte i l’examina, el xuma o el mossega, el seu 

pensament es pregunta: Què és això? 

Un assortiment satisfactori dóna resposta a la seva constant pregunta. Li facilita de 

poder triar allò que més l’interessa i afavoreix la curiositat innata per descobrir les 

qualitats i novetats de les coses. 

Amb la panera dels tresors l’infant aprèn sol i per ell mateix.  

L’adult, amb la seva presència i atenció, li dóna seguretat i confiança. 

 

 



 

 RESULTATS 
 

El joc amb els materials de la panera dels tresors afavoreix: 

Individualment 

- Capacitat de concentració. 

- Utilització de les mans i implicació de tot el cos. 

- Capacitat d’escollir entre els objectes. 

- Capacitat d’exploració d’una gamma molt variada i descobrir-ne les 
propietats. 

- Aprendre sol i per ell mateix sense dependre de l’adult. 

- L’estructuració del pensament. 

- Actuar al seu propi ritme. 

- El plaer de la sorpresa. 
 

El grup d’infants 

- Ambient de calma que afavoreix la concentració i l’acció. 

- Desenvolupament de les primeres comunicacions amb altres iguals: 
mirades, sons preverbals, compartir, intercanviar. 

- Facilita l’interès dels nadons dels uns pels altres. 

- Disponibilitat de l’adult per a tots els infants. 
 

L’adult 

- Observació tranquil·la de les accions dels nens, sense intervenció. 

- Millor coneixement de cada nen i del seu ritme. 

- Enriquiment de la imaginació i la creativitat durant la recollida de materials. 

- Aprenentatge al costat dels nens i adonar-se de les seves possibilitats 
creatives. 

- Reflexió sobre la pròpia formació. 
 

 

 

 



JJJOOOCCC   HHHEEEUUURRRÍÍÍSSSTTTIIICCC   

És una activitat de joc destinada a nens/es que tenen entre 12 i 20/24 mesos. Té 

que desenvolupar-se en grups reduïts de nens. 

El joc heurístic és una activitat que es realitzarà durant tot el curs en sessions d’un 

cop a la setmana. 

Per realitzar aquest joc es necessitat tenir en compte els següents aspectes: 

 Disposar de material no catalogat com a didàctic. 

 Un ampli espai. 

 Un temps exclusiu i sense interrupcions 

 La disponibilitat absoluta d’un o dos educadores. 

 Una atmosfera de tranquil·litat i de calma en el grup. 
 

És una activitat que aprofita les accions espontànies dels nens al mateix temps que 

les potència. A més a més, contribueix a estructurar el pensament, el llenguatge, la 

relació personal i les accions dels nens/es. 

Aquest joc es desenvolupa en dos parts: 

 Els nens/es exploren el material i combinen un objecte amb l’altre. 

 Recollida i classificació del material de manera organitzada i amb ajuda de 
l’educadora. 
 

El joc heurístic complementa les altres activitats que es realitzen a l’escola. 

L’educadora garantitza les condicions de joc i motiva als nens/es per a que actuïn 

lliurement 

L’ESPAI 

Aquest joc es fa a la classe on estam diàriament, ja que te les dimensions 

necessàries per dur-la a terme i té prou il·luminació. Cal preparar-lo treien de 

l’abast dels infants les joguines que poden distreure la seva atenció. Per fer 

aquesta activitat es col·loca el material necessari pel terra de l’aula en absència 

dels infants. 

EL MATERIAL 

Hi ha tres tipus de material: el objectes, els contenidors i les capses on recollim el 

material. 



S’utilitzen objectes que no tenen una finalitat lúdica preestablerta, però que són 

fàcilment combinables entre ells. Han de ser fàcilment manejables i convé que es 

conservin en bon estat. N’hi ha d’haver en quantitat suficient .A cada sessió solem 

posar uns cinc o sis tipus d’objectes més els contenidors que seran de diferents 

mides i formes. 

MATERIAL 

 pinces de roba 

 anelles de fusta 

 pintes 

 raspalls 

 embuts 

 rul·los i bigudí 

 cadenes 

 claus i clauers 

 fregalls 

 pedres i copinyes 

 taps de suro 

 tubs de cartró 

 trossos de mànegues 

 pompons de llana 

 palletes de beure 

 contenidors de alumini, cartró o plàstic ...etc 
 

REALITZACIÓ DEL JOC 

Primera part: exploració i combinació d’objectes 

Els infants troben el material col·locat pel terra. Actuen lliurement amb els objectes, 

els exploren i els combinen de maneres molt diverses. 

 ficar i treure 

 omplir i buidar 

 obrir i tancar 

 agrupar i separar 

 aparellar 

 encaixar 

 empilar 

 girar  

 comparar...etc 



I combinant els diferents materials els nens descobreixen que: 

-  Les coses caben o no unes dins de les altres 

-  S’aguanten o cauen 

-  Unes són més grans i d’altres més petites 

-  Unes rodolen i altres no 

-  Algunes queden enganxades i d’altres s’escapen 

-  Alguns objectes canvien d’aparença segons com els toques 

-  Tenen diferents textures 

Mentrestant realitzen el joc, els nens prenen consciencia de les lleis de la 

naturalesa (gravetat, equilibri) i de les propietats del objectes (dimensions, 

pes,volums) 

Amb l’exercici continu del joc heurístic s’arriba a aconseguir que els nens/es: 

 Donen un gran pas en l’estructuració del pensament. 

 Augmenten la capacitat de comprensió verbal. 

 Concentren l’atenció en l’activitat. 

 Treballen de manera lliure, cada un al seu ritme. 

 Experimenten sentiments d’èxit i satisfacció amb la seva activitat. 

 Accepten i respecten la presencia d’altres infants. 

 Valoren, respecten i conserven el material. 

 Adquireixen uns hàbits de treball en una atmosfera de calma i silenci. 
 

segona part: recollida dels materials 

Els infants comencen amb l’ajuda de l’educadora a recollir i classificar tots els 

materials que hi ha pel terra dins de la seva corresponent caixa. La recollida es 

també molt important en aquest tipus de joc. 

 

 

 

 

 



JJJOOOCCCSSS   DDDEEE   FFFAAALLLDDDAAA   

 

En els primers anys de vida dels nens/es és molt important la relació 

individualitzada nen/a –adult, ja que suposa un primer escaló en la descoberta 

d’ells mateixos i del seu entorn immediat. 

 

Un des moments que possibiliten aquest tracte individualitzat son els jocs de falda. 

La educadora jugant amb l’infant assegut a la falda, transmet el seu afecte, li fa 

micades, el balanceja, capta la seva atenció amb la mirada i es comuniquen. 

 

El “joc de falda” es considera com un joc, en un principi iniciat per l’adult, expressat 

amb una melodia o cançó i que comporta un contacte directe individualitzat 

nen/adult. 

Moltes vegades tenen un caràcter totalment espontani altres vegades es provocat 

per l’interès dels adults.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPPSSSIIICCCOOOMMMOOOTTTRRRIIICCCIIITTTAAATTT   

Els infants de 0 a 2 anys tot just es troben en els inicis de la descoberta d’ells 

mateixos i del món que els envolta: els altres, els objectes, l’entorn… 

 

Aquesta etapa és molt important per al desenvolupament futur dels infants, i les 

propostes que es facin han de respectar l’evolució madurativa de cada un dels 

nens i nenes i potenciar les seves adquisicions motrius a un clima favorable que 

els faciliti el coneixement de les seves pròpies possibilitats. 

 

Per tant, no és fàcil fer propostes d’activitats psicomotrius per a aquestes edats, ja 

que els infants han de descobrir, cadascú segons les seves capacitats i amb el seu 

ritme personal les possibilitats que tenen per anar assolint una sèrie d’habilitats 

que tot just ara comencen. I ho han de fer amb llibertat, acompanyats, això sí, per 

les persones que estan al seu entorn. 

 

És important que plantegem les activitats psicomotrius des d’una perspectiva en 

que la persona educadora organitza l’espai i el material, i observa als nens, els 

acompanya, ajuda, anima, felicita… però mai no limita ni força els moviments dels 

infants. El moviment es una realitat més per a descobrir. 

 

A una sessió de psicomotricitat podem diferenciar tres fases: 

 

1. Ritual d’entrada: 
 

- Ens traïm les sabates. 
- Ens posem els mitjons antirrelliscants. 
- Recordem les normes. 
- Ens preparem per tirar la torre de coixins. 

 

 



2. Activitat motriu. 
 

- Comencem la destrucció de la torre de coixins a l’ordre de tres per part de 
l’educadora. 

- Després, cada nen es desplaça a on li agrada més. 
- Més tard, introduïm el material per al joc simbòlic ( teles, cordes…) 
- Després d’una estona traïm les construccions de fusta a un racó determinat. 

Es aquí on el nen torna a la tranquil·litat ja que es una activitat més 
relaxada. 

 

3. Ritual de sortida. 
 

- Es marca el final de la sessió. 
- Recollim el material entre tots. 
- Relaxació. Comença baixant el to de la veu. Hi ha dies que utilitzem les 

pròpies mans per fer-nos massatges, altres dies utilitzem teles. Els nens es 
tomben i les educadores passem una tela per dalt d’ells. Altres dies ho 
podem fer amb una pilota grossa. Això es pot fer amb música relaxant. 

- Ens traïm els mitjons i ens tornem a posar les sabates. 
 

 

 

 

 

 

   

   

   

   



FFFEEESSSTTTEEESSS   

 

Celebrarem les següents festes tradicionals amb la col·laboració dels pares: 

 

○ Tots Sants         

 

○ Nadal           

 

○ Carnestoltes         

 

○ Pasqua          

 

 

A més de les festes anomenades també celebrarem altres festes que puguin sorgir 

al llarg del curs i els aniversaris de cada nen/a. 

 

 

 

 

 



PPPEEERRRÍÍÍOOODDDEEE   DDD’’’AAADDDAAAPPPTTTAAACCCIIIÓÓÓ   

És el camí o procés que cada nen/a viu en el pla dels sentiments (afectius, socials 

o intel·lectuals), tot valorant el que suposa la separació de la família i el que el seu 

ingrés a l’escola li pot oferir. 

No són tan sols els nens els únics implicats en el procés d’adaptació. La família i 

l’escola inicien una relació, i tots ens cal adaptar-nos. 

L’ ingrés del petit en el centre pot fer sorgir en els pares, en les mares, sentiments 

contradictoris: pors, dubtes, desconfiances... que sovint els porten a sentir-se 

culpables per la decisió que han pres de portar el seu fill o filla a l’escola. 

Interrogants, com ara; estarà bé?, haurà plorat gaire estona?, estarà sol?, tindrà 

algun adult que el consoli?, i un llarg etc, són tan sols algunes de les mil preguntes 

que es faran pares i mares. 

A partir d’aquí, cada família, cada pare i mare, reaccionarà de manera diferent. N’hi 

ha que sobre protegeixen al seu fill, o que s’hi mostren molt exigents, o que 

intenten convèncer als infants que a l’escola s’ho passaran d’allò més bé; n’hi ha 

fins i tot que eludeixen parlar del tema. 

Unes altres famílies ho viuen en més tranquil·litat i procuren transmetre al seu fill la 

idea de normalitat. 

Les reaccions dels infants quan ingressen a l’escola poden ser molt diverses. Ens 

podem trobar en l’alegria desbordant, l’agitació, l’activitat desenfrenada davant una 

situació nova... Però també pot aparèixer plor intens, agressions, fortes actituds de 

rebuig o l’aferrament a les “seves coses” (bossa, motxilla, joguines...). també es 

fàcil de trobar al nen/a que passat uns dies de normalitat i tranquil·litat aparent, 

reaccioni en plor i rebuig l’escola quan pren consciencia de la nova situació. 

Cal que siguem especialment sensibles amb els infants més tímids i que no 

exterioritzen amb tanta facilitat els seus sentiments i amb els més petits en els 

quals les manifestacions poden ser molt subtils i de vegades fins i tot de tipus 

fisiològic: vòmits, inapetència, diarrees, trastorns de son... 

Però no ens hem d’espantar. Aquestes són reaccions previsibles i és positiu que 

cada criatura expressi els seus sentiments de felicitat o de conflicte. 

 



El més important és anar descobrint, dia a dia, els petits signes d’acceptació que 

ens va oferint. Una mirada oberta d’observació interessada, un somriure tímid, la 

complicitat entre els mateixos nens o amb l’adult, són símptomes de la progressiva 

integració en el grup dels menuts. 

ÉS IMPORTANT 

- Que els nens descobreixen que els podem ajudar a superar les dificultats, 
malgrat que no els puguem estalviar. La nostra serenor serà el millor suport. 

- Que no posem temps a una adaptació. El que és vàlid per una majoria, pot 
no ser-ho per uns altres, i ens caldrà cercar algunes estratègies. 

- Que acceptem el període d’adaptació com un període de coneixement, 
d’intercanvi i de comunicació, que ens possibiliti de fer sorgir la confiança i 
l’afecte mutus entre l’escola i la família. 

- Que estem atents a l’adaptació dels nens, no tan sols individualment, sinó 
de tot el grup. 

- Que siguem flexibles si ens cal modificar el pla d’adaptació inicial. 
- Que visquem la incorporació dels nens a l’escola amb la major normalitat i 

optimisme possibles, tot respectant les preferències espontànies que entre 
els petits, les famílies, les persones educadores, els espais i els objectes 
vagin sorgint com a nexe d’unió i elecció personal. 
 

QUÈ PODEM FER? 

- No parlar mai de l’escola en termes negatius: “ Allà aprendràs a menjar”. 
- Anar anticipant als infants la seva incorporació a l’escola, tot familiaritzant-

los amb els noms de la resta dels nens del grup i de les persones 
educadores. 

- Procurar que els petits coneguin tota l’escola (pati, classe...). 
- Anar acomodant els ritmes del són, els hàbits d’alimentació i les petites 

rutines que seguiran a l’escola. 
- Intentar aclarir tots els dubtes i interrogants parlant amb les persones 

educadores i comentant-los amb els altres pares que també portin els seus 
fills a l’escola per primera vegada. 
 

I ARRIBAT EL MOMENT 

- Ser molt respectuós amb la seva incorporació progressiva, sense forçar 
situacions. 

- Portar els infants a l’escola sense presses ni nervis,  per tal de no sentir que 
els pares els abandonen ni que les persones educadores els prenen. 

- Procurar que els petits vinguin com més relaxats i tranquils millor. 
- Comentar diàriament amb la persona educadora com ha passat el fill o filla 

la tarda i la nit anteriors. 



- No enganyar als infants. Acomiadar-se cada dia i recordar-los que més tard 
els vendran a buscar. 

- No allargar excessivament els comiats. 
- Permetre que el nen porti algun objecte molt personal que li doni seguretat: 

el xumet, un ninot, el seu coixí... 
- Recordar que el procés no sempre és constant i que hi pot haver alts i 

baixos. 
- No és bo comparar processos d’adaptació, cada infant és diferent. 
- No dubteu a expressar els vostre dubtes i sentiments a les persones 

educadores del vostre fill o filla. 
- Telefoneu sempre que en tingueu necessitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS 

En cap cas donarem medicaments als infants sense recepta mèdica i sense 

la explicació corresponent, on posi les dosis i els horaris de prendre 

aquestos medicaments. 

 

Els pares que portin algun medicament al centre hauran de donar-lo en 

mà a les educadores, mai ho deixaran a les motxilles, ni al abast dels nens. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

         

 

LUNES:                  CEREALES (TORTAS DE ARROZ, BARRITAS...) 

DILLUNS:               CEREALS (TORTES D’ARROÇ, BARRETES…) 

 

MARTES:               FRUTA Y ZUMO    

DIMARTS:              FRUITA I SUC 

 

MIÉRCOLES:         BOCADILLO.  

DIMECRES:           ENTREPÀ. 

 

JUEVES:                YOGUR  

DIJOUS:                 IOGURT  

 

VIERNES:               LIBRE 

DIVENDRES:          LLIURE 

 

         



LLLLLLIIISSSTTTAAA   DDDEEE   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLL   

 6 fotos DNI. 
 

 1 foto de família (mides aprox. 13x18). 
 

 Got o biberó per beure aigua. 
 

 Una muda de recavi en una bosseta de tela. 
 

 30 euros per material. 
 

 Bolquers i tovalloletes (1 paquet de tovalloletes x cada 30 bolquers). 
 

 Crema pel culet. 

 2 pitets. 

 Una flassada. 
 

 Un xumet si l’utilitza. 
 

 Calcetins antirrelliscants. 

 Una agenda o llibreta. 

 El material específic per a realitzar algunes activitats determinades el 
demanarem amb una setmana d’antelació 

. 

Per favor, poseu el nom a totes les pertinences!! 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració! 

 

 


