
US DONEM LA 

BENVINGUDA

13 de març de 2021



- L’alumnat és el centre de l’aprenentatge

- L’aprenentatge és de naturalesa social

- Les emocions són part integral de l’aprenentatge

- L’aprenentatge ha de tenir en compte les 

diferències individuals 

- L’esforç de tot l’alumnat és clau per a 

l’aprenentatge

- L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.

- Aprendre és construir connexions horitzontals

EL NOSTRE 

PROJECTE EDUCATIU
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DESENVOLUPAMENT INTEGRAL 

INFANTIL PRIMÀRIA 



🞂 El respecte dels interessos i necessitats individuals 
de cada nen/a. 

🞂 L’atenció als diferents ritmes d’aprenentatge. 
🞂 L’experimentació i la descoberta en els 

aprenentatges. 
🞂 Facilitar que l’alumnat treballi de manera autònoma.
🞂 Donar estratègies d’aprenentatge. 
🞂 Complementar el treball individual amb el treball 

cooperatiu. 
🞂 Potenciar el desenvolupament emocional i social de 

cada infant. 

QUÈ PRIORITZEM?



COM HO PORTEM A TERME?



Organització d’una part de l’horari de treball on es

barregen els alumnes de la mateixa comunitat de petits de

manera heterogènia. A cada espai es plantegen diferents

propostes que funcionen de manera simultània.

AMBIENTS  A EDUCACIÓ INFANTIL  

• Ambient Joc Simbòlic

• Ambient  d’Experimentació 

• Ambient de Psicomotricitat

• Ambient de Construcció

• Ambient d’Art

• Ambient de Creativitat



JOC SIMBÒLIC
Diferents espais on es representen 

les  vivències del dia a dia, com: 

supermercat, cuineta,  perruqueria, 

animals, etc. 



EXPERIMENTACIÓ
Espai on estimular la curiositat dels infants i desenvolupar 

aspectes sensorials  mitjançant materials naturals 

diversos i suports com taula de llum, taula de sorra...



PSICOMOTRICITAT
Espai on  desenvolupar l’expressivitat motriu, 

destreses, habilitats, expressió d’emocions i 

sensacions. 



CONSTRUCCIONS 
Elaboració de construccions mitjançant 

diversos materials. 



ART 
Espai on desenvolupar la 

creativitat  i expressió 

artística mitjançant  

tècniques com la pintura, 

aquarel·la, fang...



CREATIVITAT 
Espai destinat a inventar i 

desenvolupar el propi capital 

creatiu materialitzant les idees i 

creacions amb material de rebuig. 



L’alumne construeix el seu propi aprenentatge.
Aquests espais potencien l’autonomia dels alumnes, el
desenvolupament de la creativitat, la capacitat
d’observació i descripció, formulació i comprovació
d’hipòtesis.

Diisposem de 4 espais: Científic
Matemàtic

Lingüístic

Artístic

ESPAIS A ED. PRIMÀRIA  



ESPAI CIENTÍFIC 
Espai on experimentar, manipular i 

investigar aspectes d’ordre natural i 

científic i on es treballa la 

sensibilització pel medi ambient 



ESPAI 

MATEMÀTIC 
Espai on es desenvolupen competències 

matemàtiques, en un context globalitzat i  

significatiu 



ESPAI 

LINGÜÍSTIC 
Espai on es desenvolupen 

competències lingüístiques del 

català, castellà i anglès a través 

de propostes globalitzades i 

significatives 



ESPAI ARTÍSTIC 
Espai on es desenvolupen tècniques 

plàstiques i instruments per promoure 

l'expressió artística i coneixement 

d’autors 



➔ Potencien la capacitat d’aprendre a aprendre.

➔ Fomenten el treball cooperatiu

➔ A partir d’un tema d’interès de l’alumnat o 

proposat pel mestre, s’originen  situacions 

d’aprenentatge enfocades des d’una perspectiva  

interdisciplinar i globalitzadora.

🞂 Es dóna importància al COM i al QUÈ s'aprèn. 

PROJECTES



TREBALL COOPERATIU

PRODUCTES FINALS    



DOCUMENTACIÓ 

EXPOSICIONS 

TREBALL DE CAMP 



ALTRES



L’ESBARJO



PSICOMOTRICITAT A ED. INFANTIL



NATACIÓ A P5, 1R i 2N

Es porta a terme la natació de 

P5 a 1r com a activitat lectiva. 



ASSEMBLEA



GIMNÀS 

Comptem amb un gimnàs on portar 

a terme l’educació física i altres 

activitats complementàries. 



HORT



BIBLIOTECA 

Un espai de tranquil·litat i calma 

on gaudir de la lectura. 



SORTIDES A L’ENTORN 

Gaudim de l'entorn pròxim a través de 

sortides al voltant de l’escola i alhora, 

fem excursions que complementen 

l’activitat pedagògica.



FESTES 

Celebrem les festes tradicionals i 

d’altres amb les que considerem que el 

motiu s’ho mereix per tal de sensibilitzar 

la comunitat educativa. 

Algunes festes les compartim amb les 

famílies. 



EL NOSTRE PROJECTE 

D’ESCOLA NO SERIA 

POSSIBLE SENSE ...



...UN ENTORN AFECTIU QUE 

DONI  SEGURETAT I 

CONFIANÇA ALS INFANTS, 

ON SE SENTIN ACOLLITS I 

AMB EXPECTATIVES 

D’APRENENTATGE        



Telèfon fix: 93 885 72 66

Correu del centre: a8069499@xtec.cat

Web de l’escola: www.escolaviccentre.cat

PER QUALSEVOL 

DUBTE...

mailto:a8069499@xtec.cat
http://www.escolaviccentre.cat

