EDUCACIÓ INFANTIL
És una etapa que comprèn dels 3 als 6 anys i és el primer
contacte del nen/a i de la seva família amb l’escola. Donem una
gran importància a aquesta relació i treballem dia a dia per
enfortir-la.
Un dels nostres objectius és contribuir al desenvolupament
emocional i afectiu, físic i motor, i social i cognitiu dels infants,
proporcionant-los un entorn i un clima de confiança on se sentin
acollits i on cada alumne pugui seguir el ritme que li marca el seu
propi procés evolutiu.
Durant l’etapa portem a terme diferents projectes que fan que
els nens i nenes vagin creixent a nivell personal i d’
aprenentatge:
● Treball de les emocions, relaxació i meditació.
Treballem les emocions de diferent manera: amb el Projecte Sentir i Pensar, a
partir de contes diversos, d’experiències del dia a dia, notícies que van passant, .... A més a
més tenim unes emoticones a les classes i cada dia cada nen es posa l’emoticona de com se
sent, i un cop ho ha posat explica com se sent i perquè
També des de fa dos anys hem introduït les tècniques de concentració, relaxació i meditació,
amb l’objectiu que els nens i nenes vagin adquirint un nou ventall de recursos que els permetin
assolir un coneixement més gran d’ells mateixos, per afavorir una autoestima més gran, i així
progressivament tenir un nivell d’empatia amb els seus companys. Igualment hem introduït “El
regal de cada dia”, el súper de la classe porta un objecte, dibuix, foto, ... que sigui
especialment important per ell, i després explica als companys perquè allò és important per ell.

● Bits d’intel·ligència.
Els BITS D’INTEL·LIGÈNCIA és un material que s’utilitza per estimular dues vies
sensorials: la visual i l’auditiva.
Un BIT és una imatge gran i molt clara, agrupada per categories (escultures,
monuments, escriptors, ...).
Les imatges es passen als nens de manera ràpida i dient en veu alta i clara el nom
del que veiem. Gràcies a la facilitat i rapidesa amb que assimilen la informació, els
alumnes poden conèixer en poc temps gran varietat d’informació i dades.

● Psicomotricitat i natació.
● Música.
● Anglès.
● Treball per projectes: FET (Lectura), innovació
del
treball de les matemàtiques, projectes propis creats per
l’equip d’Educació Infantil (Vic, la granja, el tren, els
arbres, el nostre cos
● Coneixement de l’entorn I de les festes tradicionals.
Els nostres alumnes disposen dels espais adequats a les seves
necessitats (racons de relaxació, de joc i de treball).
A les nostres aules hem introduït les TIC (projector, pantalla
digital i ordinador a cada aula).

