




En quin moment evolutiu estan 
els nostres fills i filles?(5-6 anys) 
DESENVOLUPAMENT MOTRIU I PERCEPTIU: 
• Controla el moviment del seu cos:la marxa, salt, augmenta  
la força del cos en general. 
• Ja defineixen la seva lateralitat(dreta-esquerre) 
• És concient del seu cos i el reconeix totalment. 
• És conscient dels dies de la setmana, les hores i el moment del dia(matí-tarda-nit) 
• Psicomotricitat fina força desenvolupada 
 
DESENVOLUPAMENT COGNITIU: 
• Es capaç d’ordenar: Primer,segon,tercer… 
• Assoleix el concepte de contrari. 
• És capaç de completar un relat imaginant-se el final. 
• És capaç de detectar errors. 
• Fa construccions d’una certa semblança a les reals. 
 
LLENGUATGE: 
• El seu llenguatge és molt comprensible pels adults. 
• Pot continuar el fil conductor de qualsevol frase. 
• Els agrada escoltar-se a sí mateixos. 
• Llenguatge molt espontani i natural. 

 
 

 



• Oferint diversos materials i situacions on puguin manipular i trobar 
conflictes a resoldre o oportunitats per crear, inventar i imaginar. 

• Oferir estratègies per resoldre problemes davant d’una situació o amb 
algú. 

• Donar estratègies perque siguin capaços de trobar respostes a les seves 
preguntes.  

• Posar paraules a les seves emocions perque en un futur siguin capaços 
d’identificar-les i  gestionar-les ells mateixos. 

• Actuar com a model a seguir per adquirir una actitud respectuosa envers 
el món que ens envolta i els altres. 

• Oferir un entorn de seguretat, amor i confiança on se sentin respectats i 
valorats pel que són. 

Com podeu ajudar als 
vostres fills? 



A l’Educació Infantil estem 
preparant les experiències 

d’aprenentatge per tal de jugar,  
experimentar i aprendre  

 



Aprendre jugant 
Aprendre 
descobrint 

Aprendre a 
cooperar 

Atendre la 
diversitat 

Tractar totes les 
àrees del 
currículum 

Desenvolupar el 
llenguatge oral 

Potenciar el 
lligam afectiu 

Les experiències  
d’aprenentatge ens permeten 
 



E.A. d’Habilitats Matemàtiques:  
1,2,3 I MÉS - MªANTÒNIA 

A l’experiència d’aprenentatge 
de matemàtiques disposem d’un 
material que ens permet 
treballar diferents conceptes. De 
numeració, de mesura, de 
qualitats, de lògica, de 
raonament, de geometria… i ho 
fem a través del joc. 
Els nens i nenes dels tres cursos 
d’Infantil juguen, comparteixen, 
experimenten i creen.  



 

 

 

E.A. de Descoberta de l’Entorn:  
TOCA-TOCA - JUDITH 
 

 

Aquesta experiència d’aprenentatge es basa en: observar, experimentar 
i explorar tot allò que els infants tenen al seu entorn. 
D’aquesta manera els infants aprenen a conceptualitzar.  
Aquest espai els hi permet que siguin ells els que vagin descobrint la 
interacció dels elements, les seves característiques i qualitats, iniciant-los 
en el mètode científic. 



E.A. de Comunicació i Expressió:  
MÓN DE MOTS - NOEMÍ 

És un espai pensat per a la comunicació. Afavorim la seva autonomia 
per tal de que puguin ser qui vulguin ser en tot moment. 
Materials disposats a la oficina, la caseta, l’hospital, les disfresses o el 
teatrí. També altres materials més sensorials per tocar i manipular. 
Finalment escolten  un conte totes juntes i comparteixen les 
experiències viscudes. 



E.A. Desc. d’un Mateix i del Ll. 
Musical: MOVE YOUR BODY - NAUR 

És un espai pensat per que els nens 
i les nenes puguin descobrir el seu 
cos de manera lúdica, també poden 
experimentar amb instruments de 
música. 
Disposem de diferents materials de 
psicomotricitat i instruments de 
música per tal que els alumnes 
puguin experimentar lliurement. 
Comencem amb contrasenyes 
senzilles en anglès i acabem 
explicant que han fet. 



Agenda 21 
Projecte triennal on tota la comunitat  

escolar: alumnat, professorat, 
menjador i famílies s’ha d’implicar per 
tindre èxit! 

 
A nivell d’escola: 
1. Reciclatge i reducció de residus: menys 

embolcalls d’esmorzars 
2. Patis nets 
3. Alimentació més saludable 

 
Per cicle treballem temes en més 

profunditat. 
Les famílies se’ls demanarà també ajuda 

per intentar millorar l’alimentació i 
reduïr els residus en quant als 
embolcalls dels esmorzars. 

S’agraïrà la participació o oferiment de 
qualsevol persona per a aquestes 
tasques. 
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