
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
PROGRAMACIÓ DE L’AULA 1-2 ANYS  21-22 

 
INTRODUCCIÓ 
 
L’aula de 1-2 anys  està formada per dos grups, una educadora a cada un i 
dues de suport (que també faran suport a altres grupos). 
Cada un d’aquests grups estirà a un aula exclusiva amb la seva educadora, 
creant grups tancats de convivència. Tot això, degut a la situació actual de 
la Covid-19 i respectant el que estableix el pla de contingència . 
 
El treball que realitzarem durant tot el curs serà de manera 
interdisciplinari, per tant, es treballaran objectius i continguts de totes les 
àrees curriculars. 
 
Els objectius els treballarem de manera global per les característiques dels 
nens i nenes d’aquesta edat. Donarem molta importància als ritmes de 
cada infant donant resposta a les seves necessitats i respectant-les. 
 
 

• OBJECTIUS 
 
Els objectius que hem plantejat per aquest curs són els següents: 
 

- Adquirir autonomia en les seves activitats diàries 
- Adquirir progressivament els hàbits d’higiene, alimentació i descans 
- Relacionar-se amb els seus iguals 
- Adquirir normes de convivència 
- Crear un clima de confiança, seguretat i tranquil·litat  
- Identificar i ser conscient de les seves necessitats bàsiques 
- Gaudir amb les activitats i propostes del curs 
- Potenciar l’adquisició del llenguatge. 
- Iniciar en les pràctiques de mindfulness. 

 

 
COMO HO TREBALLAREM 
 
A  aquest nivell hi ha dos aules diferenciades i un pati per cada aula. 
Aquestes aules estan compostes per diferents espais i/o racons que 



faciliten el lliure moviment, el joc lliure, la interacció entre companys i 
descans. 
 
Els objectius els treballarem durant tot el curs i en el dia a dia dels infants, 
mitjançant contes, cançons, imatges, diferents activitats, racons, 
verbalitzant, donant exemple i sent un model a seguir. 
Intentarem crear un clima de calma, tranquil·litat i seguretat en el dia a 
dia i en les nostres accions. 
 
Degut a la pandèmia, les famílies no podran tenir accés ni un contacte tant 
directe amb l’escola i amb tot l’equip educatiu, per tant, intentarem que hi 
hagi una bona comunicació a les entrades i sortides dels infants. 
 

 

CONTINGUTS 

Els continguts que treballarem seran els següents: 

- Autonomia 

- Hàbits d’higiene, alimentació i descans 

- Els iguals 

- Normes de convivència 

- Projectes de centre 

- Necessitats bàsiques 

- Activitats i propostes 

 

• PROPOSTES I ACTIVITATS 

TEMES TRANVERSALS 

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

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

compte al llarg de totes les àrees curriculars d’ una manera contínua, i no 

com una àrea concreta i independent. 

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

- Educació moral i cívica 

- Educació per a la no discriminació per raó de sexe 



- Educació per la salut 

- Educació viària 

- Educació mediambiental 

- Educació per al consum 

- Educació per a la diversitat 

- Educació per a la convivència 

 

• 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 tant adults com infants han de percebre i, per 

tant, interioritzar des de ben petits. 

• 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 

papà 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  de l’aula  i de joc en 

aquesta mateixa idea. 

Projecte de coeducació i convivència a l’escola infantil 

• Educació per a la salut 

Garantir una dieta  equilibrada, respectar els horaris de descans, 

romandre atents a l’estat emocional i físic dels infants i actuar en 

conseqüència (si estan malalts quedar-se a casa). 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. 

Projecte de vida saludable 

 

 



• Educació viària 

Durant aquets curs no es treballaran encara. Les sortides a l’exterior son 

pel camí de l’escoleta a veure les gallines del veí i a passejar pel bosc. Les 

normes que fem servir son: anar tots junts sense córrer ni passar davant 

de  l’adult. 

• Educació  mediambiental 

Tenir cura del nostre entorn més proper. 

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

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 

d’apropar-nos a la natura, no de malmetre-la. Recollirem elements que 

han caigut al terra, plantarem llavors, …. 

Projecte de medi ambient 

• Educació al consum 

Prou immersos en una societat consumista, provarem de no alimentar 

més aquesta tendència, i des de l’escola proposarem alternatives que no 

ens privin de viure experiències tan agradables com fer un regal, celebrar 

un aniversari…. 

• 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. 

Aprendrem a respectar les diferencies i a enriquir-nos d’aquestes. 

Projecte de coeducació i convivència a l’escola infantil 

• 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. 

Projecte de coeducació i convivència a l’escola infantil 

• Coeducació i convivència a l’escola infantil. 

 Això ho treballarem en el dia a dia i sobretot a l’hora de jugar. Les 

educadores farem de models a l’hora de parlar amb els infants, de 

resoldre conflictes i anar en compte de no dir frases estereotipades. A 

més, deixarem llibertat a l’hora de triar  material per jugar 

independentment del sexe. 

Els nens en aquesta edat no tenen cap problema en quant a la coeducació. 

Ells es senten iguals, saben que ho son i actuen com a tal. 

A part de la importància de tots aquests temes transversals, ens 

centrarem en aquests  projectes de centre: 

• Educació mediambiental. 

• Escola i vida saludable. 

 

• PROJECTES DE CENTRE 
 

Estem treballant dos projectes diferents al nostre centre educatiu, on cada 
grup d’infants ho treballaran dins les seves possibilitats i competències. 
 

- Escola i vida saludable. 
- Educació mediambiental. 

 
 

o ESCOLA I VIDA SALUDABLE 

Aquest projecte ho estem treballant a l’escoleta, a través del menú de 

l’esmorzar, que ha variat i el fem més saludable; Hem posat dies de fruita i 



verdura, dies d’entrepà i un dia de iogurt, a més d’un llistat 

complementari de menjar saludable. 

El menú del dinar, també  està revisat per una nutricionista. 

Per altra banda, a l’hora de celebrar els aniversaris dels infants, demanem 

que el pastel sigui casolà   (una coca pujada per exemple), i que no portin 

llepolies i xocolata. Cada grup, ajuntarà els aniversaris del mes i es 

celebraran un sol dia. 

Per últim, les educadores de l’escoleta donarem exemple a l’hora 

d’esmorzar i al parlar amb els infants sobre la importància de tenir una 

vida saludable, donarem molta importància a totes les rutines 

relacionades amb la higiene (rentar mans) i les nostres pràctiques de 

mindfulness. 

o EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL 

Això ho treballarem fent conscient als infants de no tirar fems al terra, 

cuidar el nostre entorn, reciclar el plàstic... ho farem diàriament quan 

sorgeixi la situació. 

Explicarem en quin contenidor va cada rebuig i sempre donarem 

importància a tenir cura del nostre entorn. En tot el centre hi ha diferents 

contenidors dedicats al reciclatge. 

Donarem a conèixer la flora i fauna de la nostra illa, per exemple, fent 

bossetes d’olor amb plantes aromàtiques de l’illa (romaní, frígola, herba 

lluïsa, ...), utilitzant imatges d’animals autòctons (geneta, sargantana, 

eriçó, ...) 

 

HÀBITS I RUTINES 

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

directament relacionada amb l’inici del desenvolupament de la pròpia 

autonomia  en les  diverses rutines de la vida quotidiana.  

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 les 

famílies. 

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

d'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. 

Sobretot, es començaran a treballar més a partir del segon trimestre quan 

els infants s’hagin adaptat a l’aula, a l’educadora i a l’escola.  

Els objectius plantejats per aquesta proposta, els dividirem en els diferents 

hàbits que treballarem: 

Hàbits en el vestir 

- Col·laborar quan l’adult el vesteix, estirant els braços i les cames. 
- Afavorir el canvi del bolquer. 
- Començar a posar-se i llevar-se ell/ella tot sol peces de roba  

senzilles. 
- Començar a posar-se i llevar-se les sabates dins les seves 

possibilitats.  
- Demanar ajuda quan ho necessiti. 

 
Hàbits d’alimentació 

- Començar a menjar tota classe d’aliments sòlids. 
- Romandre assegut durant tot el menjar. 
- Agafar els coberts i començar menjar tot sol. 
- Aprendre a demanar més. 
- Beure del got. 

 
Hàbits d’ higiene personal 

- Col·laborar corporalment quan se’l fa net. 
- Distingir entre estar net i estar brut. 
- Gaudir d’estar net. 
- Mostrar iniciativa per netejar-se després d’embrutar-se. 
- Iniciar-se en la higiene de mans. 
- Col·laborar en la higiene del nas. 

 
 

 



Hàbits d’ordre 

- Col·laborar en la recollida de joguines i materials diversos. 
- Recollir i classificar els objectes. 
- Localitzar a on es col·loca el seu abric i la seva motxilla. 
- Tirar els papers a la paperera. 
- Col·laborar amb la neteja i l’ordre de la classe. 
- Aprendre a cuidar el material. 

 
Hàbits de responsabilitat 

- Respondre davant els missatges de l’adult. 
- Complir ordres senzilles. 
- Desplaçar-se per les dependències de l’escola sense córrer. 
- Començar a expressar el que necessiten. 

 
Hàbits de relació 

- Començar a saludar, acomiadar-se, per favor i gràcies. 
- Començar a resoldre conflictes mitjançant el llenguatge verbal. 
- Demanar ajuda a l’educadora quan la necessiti. 
- Relacionar-se amb els iguals adequadament. 

 

ESTIMULACIÓ DEL LLENGUATGE 

Afavorir el llenguatge oral és un dels nostres objectius primordials. Això 

implica crear situacions de comunicació adaptades a les seves possibilitats, 

a on s’estimuli el llenguatge dels infants tant en aspectes de comprensió 

com de producció. 

Hi ha que crear un clima de confiança i afecte, amb el qual, els infants 

experimentin el plaer i la necessitat de comunicar-se. Una relació 

interpersonal càlida i afectuosa assenta les bases afectives del llenguatge. 

La manera de dirigir-se als infants, la manera d’explicar o posar-se d’acord 

i la manera d’acollir al nen depèn de la qualitat del llenguatge que escolta 

al seu voltant i de l’alè que rep des dels seus primers intents. 

Per aconseguir un bon desenvolupament del llenguatge hi ha que crear 

una gran quantitat i varietat de contextos i situacions, això es treballa 

contínuament a l’escola: a les rutines, als jocs, a les normes, ... 



Els objectius principals d’aquesta proposta son: 

- Afavorir el llenguatge 

- Desenvolupar l’aparell fonedor 

- Gaudir de les activitats 

ACTIVITATS 

- Cantar cançons 

- Contar contes 

- Làmines per observar i comentar 

- Escoltar sons i intentar reconèixer-los 

- Activitats de buf, praxis i onomatopeies. 

 

EDUCACIÓ EMOCIONAL 

L'educació emocional inclou el reconeixement dels propis sentiments, el 

control de les emocions, la pròpia motivació, l’empatia i l’habilitat social. 

Es treballa mitjançant contes, cançons, làmines  a l’assemblea, durant la 

resolució de conflictes... i en qualsevol moment. Donarem importància a 

que els infants progressivament reconeguin el estar content, trist, enfadat, 

cansat....això el treballarem sobretot al tercer trimestre. 

OBJECTIUS: 

- Començar a adquirir habilitats de relació i comunicació. 

- Començar a controlar i identificat les pròpies emocions i les dels 

demés. 

COM HO TREBALLEM? 

En el dia a dia, amb l’exemple i la vida quotidiana, verbalitzant en tot 

moment les accions i emocions tant nostres com dels infants. 

Moltes de les activitats i jocs proposats poden ser portats a terme en 

molts moments de la pràctica diària, però reservarem un racó a la classe 

on penjarem fotos de nens/es amb diferents emocions, el racó també té 

un mirall perquè es puguin mirar, contes relacionats i altres activitats que 

puguin sorgir. 



 

INICIACIÓ AL MINDFULNESS 
 

Començarem a fer mindfulness amb els infants, es a dir prendre 

consciència del que fem en cada moment treballant així la concentració. 

També farem petites relaxacions. Treballarem el mindfulness amb 

cançons, imatges, respiracions, jocs de calma, massatges... ho farem en 

petits grup per millorar l’escolta del nostre cos. 

Es treballarà de manera senzilla, tenint en conta l’edat dels nens i les 

seves possibilitats. 

Aquesta pràctica de mindfulness forma part del projecte de escola i vida 

saludable. 

OBJECTIUS  

• Exercitar la respiració.  

• Aprendre a relaxar-se. 

• Fomentar la concentració. 

• Millorar l'autoestima.  

• Prendre consciència del que fem en cada moment. 
 
 
JOC SIMBÒLIC 

Les aules  de 1 a 2 anys estan distribuïdes per diferents racons ubicats a 

diferents espais de l’aula. 

OBJECTIUS 

• Afavorir les relacions entre els nens. 

• Aprendre a compartir amb els iguals. 

• Gaudir del joc lliure. 

• Potenciar el joc simbòlic. 
 
 
 
 
 



RACONS DE L’AULA 

• Cuineta 

• Cotxes 

• Construccions de fusta o plàstic 

• Animals 

• Nines  

• Ferramentes 

• Contes 

• Racó d’assemblea i descans.  

• Sensorial 
 
Aquests racons no son fixos a les aules. Els podem posar i treure segons 
els interessos i necessitats dels infants. 
 
 
JOC HEURÍSTIC 

L’activitat de joc esta destinada a nens i nenes que tenen entre 12 i 20/24 

mesos. Es desenvolupa en grups reduïts.  

El joc heurístic és una activitat que es realitzarà durant tot el curs, una 
sessió setmanal. 

Per realitzar aquest joc es necessita 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’una o dos educadores. 
- Una atmosfera de tranquil·litat i de calma en el grup. 

 

OBJECTIUS: 

- Potenciar les accions espontànies dels nens i nenes. 
- Contribuir a estructurar el pensament, el llenguatge, la relació 

personal i les accions dels nens. 
- Fomentar la creativitat. 
- Aprendre a recollir i classificar el material. 
 

Aquest joc es desenvolupa en dos parts: 



1- Els nens exploren el material i combinen un objecte amb l'altre. 
2- 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.  

El rol de l’educadora és garantir les condicions de joc i motivar als nens 
per a que actuïn lliurement. 

L'ESPAI 

Aquest joc es farà a la classe que estam diàriament, ja que té les 
dimensions necessàries per dur-lo a terme i té prou il·luminació. Cal 
preparar-lo treien les joguines de l’abast dels infants 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 a on 
es recullen els objectes. 

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 

Hi ha tres tipus de material: els objectes, els contenidors i les caixes on 
recollim el material. 
S’utilitzen objectes que no tenen una finalitat lúdica preestablerta, però 
que son fàcilment combinables entre ells. Tenen que ser fàcilment 
manejables i convé que es conservin en bon estat. Hi ha d’haver una 
quantitat suficient. En cada sessió solem posar uns cinc o sis tipus 
d’objectes més els contenidors que seran de diferents mides i formes. 
 
Tipus de materials: 
 

- Pinces de roba 
- Anelles de fusta 
- Pintes 

- Raspalls 
- Embuts 
- Rul·los i bigudins 



- Cadenes 
- Claus i clauers 
- Fregalls 
- Pedres i copinyes 
- Taps de suro 

- Tubs de cartró 
- Trossos de mànega 
- Pompons de llana 
- Escloves de coco 
- Contenidors d’alumini, ... 

 

 

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. 

Mentre  realitzen el joc els nens prenen consciencia de les lleis de la 
naturalesa (gravetat, equilibri) i de les propietats dels objectes 
(dimensions, pes,volums). 

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

- Donen un gran pas en l’estructuració del pensament. 
- Fomenten 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 és també molt important en aquest tipus de joc. 

 

PSICOMOTRICITAT 

Aquest any utilitzarem la sala de psicomotricitat.  

Amb la psicomotricitat els nens/es aprenen, experimenten i manipulen 

coses a traves del moviment. Es pot afirmar que es el motor de 

l’aprenentatge dels nadons i nens/es fins als sis anys. 

Oferim un material als nens/es, que de manera voluntària aniran 

experimentant segons les necessitats que tinguin en cada moment, amb el 

cos, en la interrelació amb els companys i l’adult, amb els objectes i 

l’espai. 

La psicomotricitat és per als nens/es una activitat de plaer, de 

comunicació, de manipulació i de descobriment. 

Els objectius plantejats per a aquesta activitat són: 

- Aprendre, experimentar i manipular a través del moviment. 

- Experimentar amb el seu propi cos. 

- Relacionar-se amb els companys, l’adult, els objectes i l’espai. 

- Començar a llevar i posar-se les sabates. 

A una sessió de psicomotricitat podem diferenciar tres fases: 

1. Ritual d’entrada: 
- Ens llevem 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, 

pilotes…) 
- Després d'una estona es treuen les construccions de fusta a un racó 

determinat. Es aquí on el nen torna a la tranquil·litat ja que és 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 llevem els mitjons i ens tornem a posar les sabates. 
 
 

MÚSICA 

Enguany, també a causa de la Covid-19 seguirem prenen atenció i especial 

cura a l’hora de compartir els materials, possiblement retirarem alguns 

instruments musicals (els de vent). 

L'expressió musical no es un treball aïllat, sinó que forma part de les altres 

activitats, i qualsevol moment pot ser bo per treballar-la. 

No es tracta de que els nens aprenguin el codi i les tècniques musicals, 

interessa que aprenguin a utilitzar la seva pròpia veu; a cantar seguint un 

ritme i entonació adequada; a aprofitar els recursos sonors i musicals del 

seu cos (ballar, picar mans, mitjançant danses,...), d'objectes i instruments 

senzills. 

Els objectius per aquesta activitat són: 

- Transmetre als nens uns valors positius per tot allò que fa referència 



a la musica 

- Potenciar les capacitats musicals dels nens 

- Potenciar la coordinació psicomotriu 

- Potenciar la creativitat 

- Gaudir de la música 

- Estimular el llenguatge 

L'important es que el nen gaudeixi, explori i s'interessi per la música. Els 

nens han de participar activament experimentant i posant en marxa els 

seus sentits. 

Amb la música es treballa el soroll, el so, el silenci, la intensitat (fort, fluix), 

el timbre, la durada (llarg, curt), i l'alçada (greu, agut), tot això dins de les 

nostres possibilitats. 

A l'escola treballem molt amb cançons, tenint en compte l'edat, la 

dificultat i els interessos dels nens i fem servir sobretot els gestos amb el 

cos. Amb les cançons també treballem la veu que es una eina que tots 

tenim al nostre abast i amb la qual expressem emocions i ens 

comuniquem. La cançó l'utilitzem com a rutina diària abans d'esmorzar i 

abans de dinar. També farem molts de jocs de falda. 

A l'escola, una vegada a la setmana o depèn de l’interès utilitzem els 

instruments musicals, ens asseiem tots tranquils i les educadores els 

reparteixen fent-los sonar. 

La nostra caixa d'instruments té els següents materials: 

- Maraques 
- Picarols 
- Caixa xinesa 
- Triangle 
- Trompetes 

- Flautes 
- Tambors 
- Xilòfons 
- Pals de fusta

   

   

   



JOCS DE FALDA. 

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 dels moments que possibiliten aquest tracte individualitzat son els jocs 

de falda. L’ educadora jugant amb l’infant assegut a la falda, transmet el 

seu afecte, li fa moixaines, 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.  

 

EXPERIMENTACIÓ 

La proposta d’experimentació durarà tot el curs i englobarà moltes 

activitats:  

 

o LA PLÀSTICA 

 

La proposta de plàstica la farem amb diferents i variades  activitats 

plàstiques i artístiques. Per això utilitzarem diferents tècniques: 

 

- Pintura. 
- Modelatge amb diferents materials. 
- Collage. 

 

Els materials que utilitzarem seran: 

- Pintarem amb: cartolines, cavallets, pintura líquida i de dits amb el 

cos,  pinzells, brotxes i rodets. 



- Modelarem amb: fang, masses, plastilina, motllos i diferents estris 

per esculpir. 

- Collage: papers, arròs, llenties, plomes, puntes de ceres, fulles, 

cartolines... 

Els objectius són: 

- Desenvolupar la expressió plàstica. 

- Treballar la motricitat fina. 

- Experimentar amb diferents materials. 

- Enriquir la creativitat i fantasia del nen. 

- Gaudir de l’activitat. 

 

o ELS SENTITS 

El medi que envolta al nen és una font continua d’estimulació que crida la 

seva atenció de manera espectacular. 

Els sentits són els instruments de relació amb el món que els envolta. Es a 

partir dels sentits que anem obtenint la informació que ajuda al 

desenvolupament  progressiu de la intel·ligència, que ens permet 

organitzar i comprendre l’entorn. 

Els objectius d’aquesta proposta són: 

- Descobrir diferents olors. 

- Experimentar i tocar amb diferents textures. 

- Provar diferents sabors. 

- Escoltar i discriminar diferents sorolls. 

- Descobrir i experimentar les diferents sensacions que els sentits 

provoquen. 

Possibles activitats que es realitzaran:  

- Bosses d’olors (amb herbes aromàtiques). 

- Masses. 

- Manipulació amb pasta i llegum cuita i crua. 

- Aliments freds i calents. 

- Escoltar sons de la natura i del nostre entorn urbà. 



- Bosses de congelat amb diferents materials dins 

- Fang 

- Gelatines  

En aquesta proposta d’experimentació totes les activitats i objectius estan  

relacionats ja que és una proposta que engloba molts aspectes a la 

vegada. 

Durant tot l’any, estarà exposat diferents racons a les aules amb plafons 

sensorials que s’aniran canviant al llarg del curs de materials diferents 

depenent de l’interès dels infants 

Durant aquest curs poden sorgir altres activitats i propostes depenent de 

les motivacions i interessos dels nens.  

 

• ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

LES FESTES 

Les festes es seguiran realitzant sense famílies fins a que hagi nous 

protocols sanitaris.  

En aquesta escoleta el nostre objectiu sempre ha set aconseguir un entorn 

familiar passant temps amb les famílies i implicant-les en lo possible; 

aquet any intentarem celebrar-les de la millor manera possible tenint en 

compte la situació actual que no ens permet ajuntar-nos 

Els objectius principals de les festes que celebrem són: 

- Fomentar la relació família-escola. 

- Enriquir-nos de la diversitat cultural de totes les famílies. 

- Gaudir de la pròpia festa. 

Les festes que tenim plantejades per aquest curs són les següents: 

 

 



o Trobada-adaptació: 
 

És una trobada que farem el primer dia del  curs (13 de setembre) durant 

el matí, on convidarem als pares a conèixer el seu grup de convivència. 

o Tot Sants: 
 

Aquest any farem la trencada de fruits secs, sucs naturals i si pot ser una 

xocolatada amb bunyols.  

Aquesta festa es celebrarà dins de cada grup de convivència i sense 

famílies. 

o Nadal: 

Aquesta any celebrarem aquesta festa amb els infants i sense famílies. 

o Carnestoltes: 
 

No es celebrarà ja que no coincideixen les dades. Ho celebrarem com a 

proposta adaptant un racó amb disfresses, decoració i maquillatge.  

o Festa de Pasqua: 

Per celebrar Pasqua contarem el conte de Pasqua als infants i anirem tot 

el grup de convivència al bosc a buscar ous de xocolata.  

Aquesta festa la celebrarem sense la participació de les famílies. 

 

ANIVERSARIS 

Al llarg de tot el curs celebrarem tots els aniversaris dels nens/es. 
 
Celebrarem una festa d’aniversari  un dia per mes, per evitar estar cada 
dia menjant llepolies, pastís... ja que som molts de nens/es i treballem la 
vida saludable a l’escola. 
 
Els pares dels nens/es que celebrin l’aniversari el mateix mes es posaran 
en contacte per portar l’esmorzar per tots els nens/es: entrepans, sucs 
naturals i un pastís per bufar les espelmes, el més casolà possible.(No han 



de portar llepolies). També poden portar globus, música... Les famílies no 
assistiran aquell dia. 
A l’hora de l’esmorzar començarem la festa!! Per la situació actual 

intentarem fer-ho tot al pati. (Veure annexa de celebracions) 

SORTIDES PEL NOSTRE ENTORN 

 

Aprofitant el nostre entorn privilegiat, sortirem amb els nens/es a gaudir i 

conèixer el nostre bosc, camp, el galliner del veí … 

Aquest any, degut a la Covid 19, sortirem més si cal, tant a passejar i jugar 

com a realitzar activitats que normalment es realitzarien a l’aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRUPS OSSETS 2021-2022 

 

• GRUP A (ÀNGELS): 

 

1-ALEX CRUZ ARAN 09-01-2020 
2-GAEL SERRANO GUASCH 13-01-2020 

3-LUCÍA TORRES ROSA 03-02-2020 
4-LEO MACÍAS RIERA 08-02-2020 

5-JOAN JULIEN GUASCH SCHUTTE 30-04-2020 
6-NOAH MARCK GRAHAM STACEY 13-05-2020 

7.LIVIO GABRIEL PAVAROTTE 18-05-2020 

8-CHARLIE OLAF  KUENEN 28-05-2020 

9-OLMO DANIEL MARCOS COLLADO 27-06-2020 

 

 

 

 

• GRUP B (VANESA): 

 

 

 

 

 

 

 
 

1-MATEU ESCANDELL PONS 25-08-2020 
2-ALMA LUNA ANIEVAS GARCIA 02-10-2020 

3-NILO MARÍ GUADALAJARA 28-10-2020 

4-IRIS TORRES PÉREZ 25-11-2020 
5-ELIÁN JOSÉ FRANCH ROIG 28-11-2020 

6-HUGO TORICES GALERA 10-12-2020 

7-ONA ENGUITA EODRÍGUEZ  15-12-2020 



MATERIAL PER PORTARA LA CLASSE DELS “OSSETS” 

MATERIAL PARA TRAER A LA CLASE DE LOS “OSSETS” 

 

• 6 FOTOS DNI RECIENTS 

6 FOTOS DNI RECIENTES  

• FOTO DEL NEN/A DE MIDA ½ FOLI 

FOTO DEL NIÑO/A DE TAMAÑO ½ FOLIO 

• MUDA COMPLETA DINS D’UNA BOSSETA DE TELA PETITA 

MUDA COMPLETA DENTRO DE UNA BOLSITA DE TELA PEQUEÑA 

• XUMET (SI UTILITZA) 

CHUPETE (SI UTILIZA) 

• 25 EUROS  

25 EUROS 

• CREMA PEL CULET  

CREMA PARA EL CULITO  

• BOLQUERS I TOVALLOLETES (per cada 30 bolquers un paquet de 

tovalloletes) 

PAÑALES Y TOALLITAS (por cada 30 pañales un paquete de toallitas)  

• FLASSADA (SI DORM MIGDIADA) 

MANTA (SI DUERME SIESTA) 

• MITJONS ANTIRELLISCANTS 

CALCETINES ANTIDESLIZANTES 

• 3 PITETS (PER MENJAR) 

3 BABEROS (PARA COMER) 

• BLOC DE DIBUIX (FULLS EN BLANC) 

BLOC DE DIBUJO (HOJAS EN BLANCO) 

• BATA PER FER PLÀSTICA/EXPERIMENTACIÓ 

BATA PARA HACER PLÁSTICA/EXPERIMENTACIÓN 

• UN CONTE DE TAPA DURA 

UN CUENTO DE TAPA DURA 

• UNES SABATES (PER ÚS EXCLUSIU A L’ESCOLA) 

UNOS ZAPATOS (PARA USO EXCLUSIVO EN LA ESCUELA) 

• PORTAR CADA DIA ESMORZAR I AMPOLLA D’AIGUA A LA MOTXILLA 

TRAER CADA DÍA DESAYUNO Y BOTELLA DE AGUA EN LA MOCHILA 

 

TOT EL MATERIAL AMB EL NOM POSAT 

TODO EL MATERIAL CON EL NOMBRE PUESTO 



ANIVERSARIS/CUMPLEAÑOS 
 

 
 
 
 
GRUP A (ÀNGELS) 

GENER  FEBRER        ABRIL    MAIG                             JUNY      

 
AXEL (09) 
GAEL (13) 

 
LUCÍA (03) 
LEO (08) 

 
 JOAN JULIEN (30) 

  
NOAH (13)                   OLMO (27) 
LIVIO (18) 
CHARLIE (28) 

 
 

HO CELEBRAREM 

DIVENDRES 14 DIVENDRES 11      DIVENDRES 29   DIVENDRES 27           DIVENDRES 1 JULIOL                     

 

 

 

 

GRUP B (VANESA) 

        AGOST   OCTUBRE NOVEMBRE     DESEMBRE  

 
    MATEU (25) 

 
   ALMA LUNA(2) 
     NILO (28) 

 
IRIS (25)      
ELIAN (28) 
 

 
HUGO (10) 
ONA (15) 

 
 

HO CELEBRAREM 
DIVENDRES 2 DE 

SEPTEMBRE 
   DIVENDRES 15                DIVENDRES 26       DIVENDRES 17  

 

 



 

➢ ADAPTACIONS 13DE SETEMBRE: 

 

 

 

GRUP A (ÀNGELS) 
10:30-11:00 11:15-11:45 

OLMO NOAH 
 LEO 

ZONA: GARROVER 
NOMÉS 1 ADULT PER NEN/A 

 LIVIO- OCTUBRE 

 

 

GRUP B (VANESA) 
09:00H - 09:30H 09:45H - 10:15H 10:30H – 11:00H 

MATEU NILO ALMA 

ONA ELIAN HUGO 
ZONA: PATI PORXADA 

NOMÉS 1 ADULT PER NEN/A 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
LUNES:                  FRUTA/VERDURAS. 
DILLUNS:               FRUITA/VERDURES. 
  
MARTES:                YOGUR. 
DIMARTS:              IOGURT. 
 
MIÉRCOLES:           BOCADILLO. 
DIMECRES:             ENTREPÀ. 
 
JUEVES:                 FRUTA/VERDURAS. 
DIJOUS:                 FRUITA/VERDURES. 
 
VIERNES:               BOCADILLO. 
DIVENDRES:          ENTREPÀ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADA UNO DE ESTOS 

DESAYUNOS PUEDE VENIR 

ACOMPAÑADO DE 

ALGUNAS DE ESTAS 

SUGERENCIAS 

SALUDABLES: 

• FRUTA/VERDURA 

• PASAS, DÁTILES 

OREJONES… 

• EMBUTIDOS Y 

QUESOS 

• TOSTADAS 

• PALITOS 

INTEGRALES 

• QUELITAS 

• TORTITAS SIN 

CHOCOLATE 

• HUEVO DURO 

• AGUACATE… 

LO MAS 

NATURAL 

POSIBLE 


